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HUNLABORANTARO: 

LOUISE BRIQGS (ARMLEY), J. GRA-U CASAS (BARCELONA), 

HILDA- DRESEN (TA-LLIN), DRO ALEKSANDRO GIESSWEIN 

(BUDAPEST), i". E. HAINE (BRUXELLES). NIKOLA~ HOHLOV 

(ZAGREB). IV A-N H. KRESTANOFF (IlRESDEN), PAvUL MEDEM 

(KAUNA-S), TIBERIO MORA-RIU (BUCURESTI), PA-UL NYLÉN 

(STOCKHOLM), EMMA- H. OSMOND (LONDON), PETRO STOJA-N 

(Hi INA..J),M. SOLOVJEV (SKOPLJE), DRO LEONO ZA-MENHOF 

(VARSOVIO). JULIO WERNER 

A.UDU! KARA LEGANTO A.UDU! 

Ne atendu, gis la revuo montrigos. ce rte vivkapabla. Se. ciu at~ndos, la reyuo ne~~e ~ortos .. 

Vi havas per la revuo nur guon, m havas laboron kaj monnskon. Do ngardu gm klel la Vlan, 

amu gin, Jaboru por gi, gi estas ja por via plezuro. 
La Esperantistoj plejparte nur tiel abonas, se gazeton kaj manplaton oni tenas al ili sub la nazo. 

Tiajn manplatojn ni petas kaj bezonas. 
La revuon ni rigardas nur semo, el kiu povos germi impona kaj bel ega kreskajo; ornamo, ec 

garantio por nia ~ovado. Ne lasu perdlgi la semon en la Saharo de", ľ .i~diferen!eÁ~o. ... . 

Se vi ne estas hteraturamanto, abonu la revuon por propagando. Lau ma) spertoj gl bone taugas por ho. 

Sciu, ke nia ~atata belga reprezentanta Franz Schoo/s, kiu!1 ni ci tie korege dankas, abonigis la 

revuon per pluraj publikaj bibliotekoj J<aj institutoj. Imitu han ekzemplon! Oi estas granda helpo 

por ni kaj bona propagando por Esperanto. 
Certe atendante multajn abonojn kolektitajn de vi, kore salutas vin 

LA REDAKTA KOMlTATO 

PREZOJ NOVA.J DE "LITERA.TlJRA. MONBO" PO NlJMERO: 

-.16 dolaroj -.80 svis. frankoj 
-.40 guldenoj -.80 danaj kronoj 
-.60 sved. kronoj 2.- fr. frankoj 

-.80 nory. kronoj 
1.- pesetoj 

-.08 siJingoj 

3.- liroj 
4.50 e. kronoj 

-.30 jenoj 

EI la landoj, kiuj ne estas nomataj, oni petu rektan proponon- de ni! 

SENPAGAJN NUMEROJN NI NE LIVERAS * NI ESPERA-S, KE (jIU.J AKIROS NOVA.JN A-BONANTO.JN 

ElW L SEKYANTAJ L~NDOJ fl POYAS ABONI eE NI&J ABONEJOJ: 

Argentino: Irenjo Balkanyi, Pel s y Lakatos, 
Buenos-Aires, 25 de Mayo 294. 

Austrujo: Wien, Esperanto - eldvnejo "Nova 
Tempo", VI., Mollardgasse 55. 

Britujo: The British Esperanto Association, 17 
Hartstreet, London, WC. 1. 

Bulgarujo: Centra Librejo Esperanto (Gasevsky) 
Sofia. 

Be/gujo: Franz Schoofs, 45 Kleine Beerstraat. 
Antwerpen, Po tcekkonto No 284. 20. -

Cehos/ovaklljo: Otto Skleneka, Hradec Králové. 
Danu;o: MarIin Blicher, lnternational Boghan

del, Hutel ď Angleterre, Kobenhavn. 
Estonujo : Helmi Dresen, postkast 6, TalJin. 
Finnlando: O/V. Movado AlB. Helsinki, Kasar 

minkatu 20. 

Francujo: Raymond Schwartz, 4, rue ďHaute 

ville, Paris. 
Hispanujo: Ferdinando Monserrat, Barcelona, 

Str. ViI1aroel 107, 20 20. 
!ta/u jo : Johano Mail1ardi. Viale Vittoria 1, 

Milano 21. 
jugos/avujo: Dro. D. Maruzzi, Zagreb, Jezuitska-

ulica 1. 
Latvlljo: Talivaldo Indra1 Posta kaste 475, Riga 
Litovujo: P. Medem Kaunas Smelingasse 12. 
Norvegujo: Prjt. Rolf E. Bugge Paul sen, Huit-

feldts-g. 35-1., Kristianio. 
Rumanujo: Esperanto Oficejo, Cluj. 
Svisujo: Esperanta Librejo "Verda SteloU 

Rosenheimstr. 5, St. Gallen-Ost. 
Usono: The Esperanto Service Corporation 

Box 32 Weehawken N. 

S MO KA.J NI LIVEROS TIOM Dll. NUMERO.J, 1il0M VA-LORA-S LA PA-GO! 

KTA 
Ni kore salutas či tie nian satatan akademia

non Paul Nylén, kies nomo memorigas nin pri 
la heroaj tempoj de Esperanto. Li diras sin en 
sia letero "veterano, sed ankoraií sur batal
kampo." Granda gojo estis por ni presigi la 
tradukon, per kiu li honoris nin. 

• 
Sinceran gratulon al niaj karaj kunlaborantoj 

F. Diez, A. Giesswein, K. de Kalocsay, P. 
Medem, okaze de ilia anigo aj la Lingva 
.komitato. • 

ANGULO 
La kataluna Esperanta Federacio afable donis 

permeson presigi en nia revno verkojn pre" 
miitajn dum la ci jaraj Floraj Ludoj en Manresa. 
Dankon pro tio! 

Ni intencas en ciu numero doni de nun 
almenaií unu premiitan verkon . 

• 
Ni denove atentigas niajn kunlaborantojn, pre

cipe la malgrandnacianojn, pri nia "Mondliteratura 
Observo", por ke gi povu farigi fidela spegulo de 
la aktuala literatura vivo de ľ tuta mondo . 

• 
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_,'o,v.,', .... ., de A vlgnon, eu déns- baron'oj, malavaral kvazai1 regoj, konkuris pri 
éjo Ae , bosko~ . grůpeto da donacemo, kaj estjs ' un~ el ni,. kiu . gajp!s ~ 
poetoj ripozis iun someran' . Roberto de Auvetnta! Ll rnontns sm mda 
rnatenOl1 de , 1 HlO. La ,hela estro kaj ttubadurd. 
mediter.aneasuno trapene- · - ,La 'DeUenó de Auvernia! ~ ciuj rnur-
tris arbajn . foliarojn kaj . mtiretis ~es~ekte. . 

mn per luma dia- o - GrandlOza estis la festo, sen,dube-
~~eši~~,J~;~eco. Kusallte sur herbejq, dids Aimerie.' Grandega esta~ 1~ , Í"Íce-co de 

babiladjs kiam iIi vidis RO.berto, sed. baldéiií mankos ' al. h .mono. 
alprQksimig,i sur la vojeto '. viron, kiu abkaO . ~ ' Negrave! - ald~~is. Bernardo. -'- Lia 
portis s~r sia vesto oran. kale,:dulon,. t~of~on ":lVO . alrnoz.ula estos ' ~nlJglta per la lumo de 
de l' cpoetoj, Ne malprokslme, lIG sekyls mgr- ' . ~ta> vl'{op,rtn,ca. C~ yl eble . pre~er.as. la mal: 
okula 'junu}ó. ~ . .p . ., .. . . • ' lunan Gwllern:!!t, klU povus esh pnnco, kal 
. -: Bo.nvenon, Petro, Ramon. ~ dms , bu, klU . tarnen restas clarnalmozulo? 
sajnjs la pl,ej respektita 'el m. .., _ ~ ,. EI la grupo levigis mal arnika Iitanio. 
. Kaj dum . li atente rigardis ll! ·kl1abon, li - O:ulllermet, I.a avarulo I · 
demandfs : - Clfonulo, mlzerulo I 
., ~' Cu tiu, kil,1n . vi kunportas .meritas e!')ti . - -Neniam Iia . mano helpis nin I 
niakunulo? " ." - ' Nenia\l1 li metis . sur sian pordon la 
": --..:Néankoraií, ' -iespol1dis la jusveninto gastaman kaskonl ." . 

- . sed li tion aspiras .. Miai1dis Hajn kantojn,La ju:nulo; audinte iiHljn riprocojn, d.emandis : 
kaj .mi vetas ke, ,se tiaestos 'la ·fritkto matura,_ ,Kiu estas. Guillei-met? ' . , . 
klan pro.~esas laplanto, Ii. estosinda arniko - Li estás la pleLri~a barono, en Provenza 
viaJ Ber-gat:do de ' V,~ntp.dorn. : ~ . , ." -.:; klarigis Glra/do.. Lia malamo al la tru-
. Ci tiú rigludadis la junt!lon. TlU estt~ kV,a- badumj estas ti;el ,granda kiel Ha riceco.En 
za(f"kriaboi . Konfuziíe sub ;Ja' rigar~o de tiu, lia kasteJo, kiu staras proksirne de ci tie, ni 
kJu :,sin. kredis)a unua :poetode sta ep(Jko, . n'ur trovas , setvistojn pretajh 'indti la kort
li tremis pr-O. emocio:. .' . . . . htindojn: Oni rakontas pri poeto,kiu forrabis 

.~ - Vi deiir:ás áparteni al ni. Vi estas b~ra, la amon de Ha edzino, OtU 'rakontas, ke li 
"'1 a'kiro,s ,. por :·vi amon. Glra,tc!o ' de I!0rn~il gardas .'en la kastelturo 'grat1d~n tt~zorón. · .. 
instruos al vi la arton ved~r poemoln hel Tamen o.ni scias ' nenion 'certari. . 
klarajn, kiel l·a sudi<lumo 'de nia (aso: Aimetle - Kaj ' eti neniu .elv(kapabHs rnoligi Han 
(je Sarlaf ving~idos en la.kora; sekretoj : 'Mi, Koron? ~'·'. "',' . .. " . 
llerriaf(fo, k}un.amis Regino Leollprde AquitaÍla, --:- ~enju! " Ni verkrs la plej kruetájn satir
'prote'ktos vin. ,Sed vi devas pruvl,' ke vi náv:as po.emojn, ni.kantis konb.'aií ti cie, kaj neeble 
eu vja koto f9ntanon de ,dia art~ .. '.. estislin ' farr-pti afabla. ., 
" -;, Kaj 'se,·mipruvestion'? J ' .. ,' .~", '·,,-.-Certe. ne suficis tio, ' Kión vi, fBrls -

...::.. Mi kondukos ,vin en la Korteg~n" de • murmuretis la junulo. . ' 
I' Amo,'ce Pietfe/eu.Vi"vitios beJaj'n 'festojn. ' _ eu".~vi ď dd sentas vin ' pll kapabla? -
En la·, mQtláto ,inajo m· estis" tiaj" . klajn , oni l afdónis ridanfa·, la poetoj: , " , 
neniam ' lčo1):is antai1e. Apenaií tag;igil?: ,kJam.~i . ~, -.. Jes.1 · '- 'Ji .respondis k;olere . pro la ' 
lrisf casi" RajdaD-tinojsur oelikátaj"'PasocevaloJ, ~ mokbj ' - 'mi fleksos lamaljunan ,.~Guíllermet, '. 
, b~taj . nobe;1ulin.o.j ,kaj p oetiti oj." FlirtisJa; fJél;goj mUleks(}s Já agtotí.* Ni petisde-- mi ,pruvon, 
d,e' San~ta ,;,Hube!~~! la , grafaj :sta~Har~o). ~ K,.un . B,ernárde ; ,1f!am .mi . rev,eq.os,:. vi a}ceep1os . mi~, 
a1cra::Knoekfugts ;el la~ m~not la '. él'~ClPlÍ~o, ·-la klel ami~on, estu ' c~rta. . 
falKo, . .111 ni.zo~·. ,La tutary t<Jgon . 4(f~ns~ la';fest9'-' , Rapide Ji ' fpririS: ' Oum' li e-stis V'idebla, ' ne 
R-oste, ~trl11 nQkt~1 la Jrast~lo : bnle~s lu!ř.so- · "., .,. 
"I Y" . 'či" ~" k" ki ,. ri.cevIs la pre- , " ','. . -. 
p ~I!e. 1 ta SCl ~, aml~ oJ" u. ". '. . '., . liispa~e~·. ogr.o; J rance, .angle: OKre;, j.faJe: orco; 

. tmou ~e }~oet~l. Be,!,ardo de .~eR!,!ilom: esta~ J. ge:rmane :z Werwolf; ,ruse: oborofen. (Infanman,ta 
~a unu!l, eC ,)qam. ll ,. e,stas ~,mter . 1~", i1nuaJ. "'- mpnstro.)' - La ,rusa ,varlara ~e.Smurla tradukas ~Iti' 

.'-Abunde. nui1>ur~ 'yino?e It~luJo .. Dekdu -. per: lru>homoj hOmbesto. · , 
""--1;\...'fi- •. ;;. b- m;~, I" 
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cesis seiCi I~ trub~dur~j. Nurtiu, de . l(entad~rn, ', -cian kájŤi1algajan, ápenail' lumigita'n 'ďe 'm'ór~ . 
~iu gis nun , silentis, nun dťras serjoze: , tanta 'torca ll:!.ffio . .Meze, apud tablo, ' Guillermel, 

.:.- Kiu scias? La fido tiOI,11 kapa,hlas; ke . senharakarmizenl,:'kórtsum'is .véspérmangan: 
ec el mallumo gi eltiras lumorr. . . .- Bonvenanta! '';- li ekkriis'. malic~. - Vi 

Cir~aiíe levigis mUTmuroj;sed li aldonis: vidis la. festójn .eri la . kaste1-o . ae -gegraf9j Dia 
o....:... Kredu al mi., . Nu( QnilJezonas ?t1taiikaj min vi volas esti ' mla ,gasto.: fripono, 'yj 

cio fidon, :kiu eltrovas.la ltimon en la mal- tfe bone f1aras I ' .. 
lumoj. . . . La -rido tre.m·igi-s .li,an pintan nazon, la ser-

. • . )/' vistoj :; artkaií ridi"s. :~ '. '\ . . '~-J~-
Kun liuto sur dorso alvenis la ' junulo al la - Gui/lermef, dids la 'kaptito, ' mi- scias kin ; 

kastelo de Ouillermet. En la plenluna nokto vi estas. , Malgntu _ mia juneco, 'mt kon~s vian :: 
. densan silueton de stona logejo desegnis la avareoóťl, kaj mi vj!nis por 'saviv,ÍÍ1:, ", 

ciela helo. Kurage, Ji sal-tis tra arbetajó kaj Sovaga rigardo vivigis la avipajn okulojn .' 
eniris. Kiam li estis. 'jam apud Ia porqo. li " de l'maljunu1o. . '. ". ,... .' ", .. 
ekludis . sur sia ·instrumento. Tuj post.e II aiídis'·. ~ pes pLL bone I ·Oai i:firi$ aťvi,," ke lui',' 
bmůn , inter' dornarbet~j, li turnis Ja kapon ka,j posedas grándegajn tr.ezoro]n. y:er~,oni ne . 
samtemp~ krudaj manoj haltigis lin. De álta trompis vin. Enla -turo .!11i gardas miau- plej 
loko. eliris tyi 'vii-oj, kies ' manoj ankaií. marcteli...: . karan ricajon, vivon demia viV6j nutrájóí1 de ' 
kate' kaptis lian ' korpon. · " '. mia animo. Tiu .cL pordo konduKas ,a1 la turo, 
~ Kaptita vi estas 1- kartávis iu · el iIi .mala- nek vi t1ek min1alferrnos .gin per.foÍ'fe; sed se vi: 

fáble, - Cu vi ne volis : eniri en lá ,domon? • sukcesos ; ke 'gl m'alfermigu mem, via eštós ' mia 
Jen la pordo staras senbare a~tai1 ví. Je ,mía . riceco, .Kaj nun kap,tu, ofendu min, inslllfu min , 

. fido I- Nia mastro nepovi,{s plel1ďi ', pri ~iakiel ,vlitj, kunt,tloj; pIi :facpe vi >mo!ig9'$ t~ujn,;, 
sorto. ferajojn ol lakoron de la maljuna -Gui/lermef. 

Kaj .ili pusislin en vas-tan salonon s'enor- Ritmé kaj dolce eksonls me'o'dip el láliuto . . 
" ': , ., :.-. Malbona HgO'Tdo 'p9rsatirgtako, T grurqb

lrs OuillermeC f: > ,,_ .• . ' ",' 

. La vocó de' I'trubaduro p~enigi~:Ia salonegon, ', 
'Ia '. turon, Ia· tutao . kastelon. -: ," . : '''1 ' . .:: 

. '.:, Ouillel l11;ei! :~ ~ 'gi - kantrs -- ' -Gutllermet I 
· .lun tag~n . la felico .kuris,' for de '.vi kqj .fe]jc~l~;, 

esti vi' ne vólis~ p-tu',' Kaj detju' tage' ví obstitÍ~'" 
· . gardas koleron en via , kor': Kia1.· vi ne': volas" " 

' do; .pantoni? Cu for.tťeás .,sian lu.mon al',ni .~i:m:.;"' 
ear belecon gian ,kasas ~ůl?ól " dUrn 'mo'jTIent'? 'ť 
Anstatau ,lT!al.ami, pardonu, car . lá-amo,portas .' , 

,'kun si a~ojn: '-kaj g.ojojn, ~ár .. pot '. amo kretá ď " 

. Dío . vid." " .. , . ,ď" ' :< ..... '.'.': -~"", "'. 
La maljunulo 'ne ridetis: Nerve' li ekriggrdls " . 

· }q ppfd~n .ct~,Xturq, faj ~11:I\1rmur~~} _ ' ",.,' >" , " 
--.- S~nsuk(;ese, etulo, sensukcese. ·, ... 

, " ~fKjam de -kasteio:· via vi rig~rdas la eielon', ' 
- :~lumi~~1:iln ,de ~t~il)j.',~,kiam yl vida~ la f!igjg,o~' . 

c, admmndan, !fa] ngardas .lá kamp~roln" kaj ' . 
al1d(is '~a .pepa?i0tl~ q!! I . biroetoj 'kaj aij~k~ltas. '. 
"Ia 'ťdzigkan10jri_ de fpastisloj,': tt,ita ' via~korpo <. 
tremas ~'pro .apgoro : :vi sel1tas ",iil.! la plej ~~l .. ". ··· 

, felic~: , Jen, ' mala mas . vl: I-B.; aJojn:: kaj la ajoj ~~. 
'v~~ re~!1séis. l;;uillerl}lef, . quillerťlei! ~.ml(~i'?~~'\j; 
klOn V:1das, KlOn tUS?S, kW,n audas vl){aJ CIO ; 

. yitľ karesos kaj vi ·estos p~rtb · Ia &enfina'",' . 
'h !ltrJ!)' kiéita ,:de", DJo.!~ :,' ".~ .~ .. 

'"" '......: Siientu, ma1benjta, silentit 
"vl.!lsie , la - .,. , 



Ci~::am.o~ki~ purig~s . laman~jn de',!, ricevlnto; amo alvenis ja en ' vian .d~moA1 mállermu vian 
~m<?~ klU: p'urigas~a rpanojn de sia malsparinto, bruston, por ricevi la am~nď vundon. '. . 
car'fhel estas Ja 'amo heita de Dio:' Sub 111etite, la maljunulo silentis. La gejlin-
~n la senorda sa[on~ d.e' l'kastelo nun okazis ' uloj interplektis . siajn manojn pasie. I{aj tiuu 

. io mirind"a. TiQ' estis;ke gripcis rustjginta rigJilo,someran,plenli:man nokton aadigiscr tlu kanto 

. malfermjgis la pordo. kaj ce l'sojlo ' aperis la de 'Ia 'Stona turo: ' 
plef.tJela junulifio, kian vidis 'jam homaj okuloj. . "En koroj de 1 'homoj ' vi povas ektrovi kva-
. - Adelaida, filíno 1·- ekktiis Oulllermet litojn la plej altajn, sin kasintajn pro timo: 

Re~ru ' ell! la: turon, reiru en vían lokon. ., esti makulitaj. Mallerte vi povas ilin sovi ec 
~" PatrQI ....:.:.. si resp.ondis ' tremante ...:.:. Vi pii profunde~.Sed parolu eR lingvo, ilia: vi 

, ju,rigls . min, ke 'mj ne eliros, gis kiam eksonos vidos iJin ,aperi malgraa iJia fim.emo, malgraa 
, amoplenaj yortoj enci tiu domo. Gis nun mi ' Hia propra volo. Se, vi sur fundo de kavemo 

áiídis nur insultoln kaj n19kojn, sed la ,sopirita malkasas trezoron, vi ne es tu densanebulo. sed 
. v~c-q jam , aadigis;' kaj la kantisto estastiel " estu heta ra,dio, per kiu gi 'b~ilos. " 
bela: ~ké se vi Jorsi~Us niin ,<1e li, mi mbrtus, "Trubaduro 1 Porlu mian ' kanton al ciuj 
p~tfO" mi mortus. ,~ď homoj kaj . diru alili: La .bo~o logas en la 
, ' - .OuiIJermet,' gojkriis' la junulti.Rememoru mondo, Vl mem. devas estl tlel bQnaj ke ' vi 

..viaJti vortojn. Viaplej kara -írezóro estas la ' tro~ugin. Car se vi farigos bonaj la bono 
' miil, tlel ' la mia, kiel tute mi , estas la sia. ,elfluos de vi mem. " , , 

Nenion vi povasfari kOJ;1traií la sorto. La EI la hispana: FELlKSŮ OJEZ 

. 

ft I N ' IA. T ,U ft O," 
FA BELO PBI LA VEBDO 

t • , ~". . 

oklrzistiu ci , hist~rÍ', ' en Kaj riun mí rakontas' al vi, kiel , venkis unue ' kaj 
pratel1lpa !11a!prQksimo, kíam ' lastfoje la homo sin mem. ' 

,111 naturo jam' vestis Ja arbojll Vivis Jam ,fortega homo en Iu kavernafamilio. Per 
per ve(daj brancojkaj Ja floroj , unu ;mano, lj supn;olevis ~t()nojn, pezajn 'klel tri'-kvar 
jam elspítis,majeSlé!n parf~mon, horiloj, kaj. per du mallojli distordis kaj dis~iri,s beston. 
,sed la ' bam ° ' ankorat1 ' estis .. Je li fidis 'Ia fortaj ,kaj pr,i li' fanfaroni's 1a n'-aUortaj. 
malpura kaj malbonodora 'de la ' Se ili D1ilitis, kóntraií.la lo~antoj de aHa kaverno, ' 
patrína tero kaí .Ii ne kasis eo la ' batalo li ciam estis eri,la unua .vico, li mort
si,an núdeconJ , ,,' hafis , per~ síaj pugnoj. la pJej ;nulf~jnmalamlkojn, li 

, . ' 'Tiam , okazis tiu ' Ci histori', dispremis per' siaj predoj . la virioojn eo Ja okupita 
Idam, la birdoj jaf!1 kantis Sur Ja verdbtancaj arboj ' malamlka kaverno kaj dís~iris , per siaj dentoj lá 

'" šed '(a 'parolo de I' boino .estis- nur ' unusilaba bal- ' no.vnaskitojn: " ,," , " 
:::Ou to "7' ; . Okazis .lani, ' je sunbrila tago, j(e la forta viro for-

Ti~m:oka~is, ki~m la Lhomo staris je 'Ia komenco )asi'!te l!~an homgrupon prokslmi~s al iu' malamika 
dě I' Vlva. · . . . '. kaverno. ' 
,En la ~refimdo 'de la' 'ciam malhela kav.erno time Li' venis al 'intermonto. Sur Já alia flanko aperis . 

"'-k,a~is ,s,in Jtomgrůpo; , Hi frosttremis , kaj , tiinis. La ., a1ia ,viro, Jdu ekvidinte}a proksimigantlln malamikon ' 
. nokto: :.surterígis lc'unsiaj terurajoj kajekaperis la prenis' ~tonofide Sllr la tero kal jetis' ~htsur lin. ' 

grandegaj fantomqj de" I' nokto kaj Ja bom6j ' bone • La stono traf1ugas 1a fende&on kaj ~rafas la ceJoÍl., 
át1dis~'.:' la '·tfe.niigan '. b~ekegOti· d~ ; iu .'lnldp~ok,sima <.,- ~a, ·se~suspekte , mar~a!1~avlro, tr~fJte, c;le la: 8tono" 

, ' monstra besto (eble kfes degenefJtan ',dl)lI nt rtomas ekveé!s, ha ,I?~.o saiímas ,pro kolero,~. sed ne atentante 
'Ieono), en Ia aero , kun terura :grako birdegoj flugadis pti sia ·doloro, · ti ankat1· ,prenas ~tonon kaj ' jetas gin 

, ' kaj sur laseka berbo rampis serpe'lltoj ka.j,abomenaj cper ,QestaJorto<-,aI- sia atakinto. ' ,,' ". 
':r.ampbestoj:' " '~ " ' ',:",' ' T:iu ek~anceligás, sternigassur la tero. 'ECHa rom-

Ho, kia iiokto ! .', -'i '. • ' , • ',,, pita brusto, la l!ango fluas ter~n kjlj Iia bestosimila 
;'it' ;ragi~as. ~ S~d ~la " .maieno .l;1~ ' portas s,en~ar~igon. ,.: ster1orado .. s~bpl'emas la kanton de la bírdoj. , ' 
':Komencigas la batalo por la ~Ilitaga radlko: Per ja .· La f.ořia· Vlro ~' denove , pretlas stonon, · Grandan, 

,':8vi10 'de l' Korpo, ',per la risk~ de' Ja propra. viyo jli , pez,egan ' stonon. Li ,pr~n'as syingon, por, ,ke Ii', povu 
'· gajnis';'el [a pátrina tero la ciutagan panon: la).a,bo- <. pIi f()rte ' gi.ll jeti.:': ,,",' ,." 

menin,tlan',' sengustan r~dikon, kiun , volup~ ",!a~is Ja '! Lit"áli~, . sur ~ero kuAanta ' :vun~J?, ki~s sang~ jam 
tlentol de r prá'homd, SlD nutranta por estl ph opor- : J:ugkoloTlgls' la teron, sentas, Ite fimgos CIO : Ja vmno, 

, . tuna ' . rábaj-opol",~ la tegantoj"de la pratempoj:: ta "" ~iU'n II gar4as, ~ .n,:,t~ál1,ta radiko .de)' -te,ro, ~a tuta 
, 'heslo'i, • ,'~ , ,.., '-' " ' -estado,se trafos~ lm tiu grandega, :§ton.o Jetota kun , 

, Ni ne neú; ni jIe boatu kOlifesi; , la (ilsiaj ni 'estis sot-á~a svingo. ,: ' '', . , 
" ;Sur Ja, tero!}~iaj~alarni1(oj- estls laN~tuJ'o,:~la besto, ,.: Ned~staS-& S~VO,;~ Li' 'ne .. ,:po,~ás sin J11ovi., Liajn unu

la tempo,lastomako, la seksinstinktq,kaJ mem la humó. ' ' sllabaJn petvortoJn ne-kOlpprenas la ' aUa. , • ,. " 
NI l~,m venlůsel ' ilj tri :Ja Naturon, ,Ia beston , Iiaj la ' , Per ~anga mano) kun lasla, forto. Ii ~iras sJlnlionsci~ . 

ij" fem,e{l '; 'nup«trj ma1A.mi.kojnhayas ,j~m I,a holÍlaro :" .. de.lá. .arbc;tajo. ;;ayud,lé!1;', li falis, verda9. ,bratteetof! 
I1i sfomalcoD, la sekslns.tmkon Kaj la bomfraton. . ,;kaJ per konvulsl8j man oJ, kvazat1 por defendo, II 
. Ho ~'el nftrindá_estas~a bóma evO'luo) ,., ď·{aras, signoin. al 'sia malámiJro, 

~ , .<> ~::jI; ,;:",;.r ~'i!"" 
"4·' 



til.l~tpretá mano .d.e Uu rigidi~a~. Kun Jargemal~ . 
fermffai,;ol(lJtQj Ji rigardas la ~angan malamikDn, 1du. 
mute signadAA'. per la verda brančetD. . . 
. La MDnDn J1la.!igas "kaj senmDve li dgardas la ' 
m.DrtantDn. . 

Tiu signadas : petas .. R~n •. Ciall) pii 'kaj pii mal~ 
rapide svingi~ás ·la brahceto, I.?;Q&te li faliga3 I~ verdap 
fDliaron 'kaj sterni~as en sango... ' . 

"a verda bráncefb falas s~ Jin Itaj ;k{)nas la 'saigDn. 
Kájdenove' au!ii~as la kaRtO. deT ;'ti'irdQj.. < ,,'O', " 
Lá alia; la vivant'D, la ' 'fQrtulo, ,kuras ne rerigar-

dante; Ii kura~' aJ sia· kaverno por rakQnti al Ia:'mal-
fDrtuloj la miste,ran okazintaj()n.· ' . ' 

,Jene -venkis unue labpmQ sin' menl~ . . l::"tJ.: • 
Tfii!n. :ekregis já ' unuan fajDn ' paco sur ,hí ,térJ.!. ,~~ 
Kaj ank;lÍí lasHoje . .. .. "','~,~ .. ' . , . 

Li\., K&~~O, .'K&J LA. VORT-OJ' 
'. _. ~f < • ~.":p,, _ .. ~ , ,I"''::;;~:.. .. --,~~~, 

latva 'ka/mstD vagadis,,;: maraadDj al siaLáferDj. Nenlu KoIj!Pt:enis lav;ortojn" 
sur /a kur baj, 'multkDIDraj stra"-; ftemdaj nr estis por la poJaj, hebreaj oreloj,- slid.la 
toj de Byalistok. Vece vagabon- , metagkolio; ta sopiro, kiÍt elkreskis el lá' melodi~j 
da:n ' 'aspekton !i .ha:vi~ :,lia griza. ' k~t~~í~ cju~ an!mon ~~jla !~ndD 'čirk.ali la "~é!-,!fanto ">c 
barbo estls tiiuzlta" haJ vestajol clam pllk'l' phgfand,gls.(.~ mQne.roJ~ de la,· aus~ul- " 

;airigis dum la longa ;v~jo, la ' tantoj ' jám du,Qnplenigis la ' cajiělon m~titan SJ1ť teron. ' 
aUQjn anstataliis ' cifpnQj kiuj PatrinQ pret~li.is kUR'sia iolano. Ui ~,halti~ ' ankali, . 
tra- kaj tl'akaresis sj~jn piedojn. . pDralidi Ja· kaÍlfen .. La patrinDn kQrtuais la.meIQdlej, i;i! Óle li ricevis pán on sekan, ' car , larmor'aperisen ,, $i;~f 'Qkutol': larmoj d le ' reqtejJ1DrQ "" 

! , 'aHanla ,almozdonantoj, - mem pri la 'juneco; prHa malJlioksima hejmD, larnioj . prQ 
ankali malrlculoj ', - ne povis doni, sed neniu d~- .. 'Ia Vivo.; -Ankllu ,en Ia. anHRQdela kn.abo lasls 'p,ro-, 
mandls .lin, kial II vagadas. Tion en Ia. dua ~uono de' fundim' impreson la kantanto. Ngr post longa ·petado 
la XIX· a jarcento ·neniu demandis en PolujQ kaj Bal- de ' la pafrine Ii .v;olls lorirl ·kaj s:.enitórfe li qJátoSis ' i.e 
fikQ, . EbJe li . vagadas pro . la persekutoj de la iJ!sa·., .Ia flanko~ de la ,;virinD. .. ~. ,~" .. ;t";;,, "'~';' ",'; , . 
subpremoj eble la :malsatD forkurigis linellia pii ~ Pátrlnjo, Iilelbele li kantis - . \{:omep.cis 'fine ', la ' ~"O 
norda landQ. Kiu demandus? Se pro malsato li fo~- -knabQ.. '. > •• ; , '. • ,-.." ~',. 
lasis. sian hejmon oni donu al ,Ii panQn, se 1a rusa', - Jes, karulo,'belega gl ,estis.. . • ,','. 
cara tiranismD lin fQrpelis, oni dQnu ' al li, pR . - ' Nur la vortojn mi ne komprenjs; panjo';' 'll~ la 
graodan pecon. ' . . "0 . , . " .' kanÍ(m ,mi alidis.: Kian lingvon' paro1is 'Ia:'kantisto řl i 

LI v!lgadis sencele. ďLl ne kOqJprenis' la ,parolantajn . . "- ',Preindan Itngvon, por' ni nekDmpreneblan.< . 
" homofn Sltt la 8tratoj: ili paralis la 1ingvójn rusan, - J~ial estás, pafrino kara, ke la ~ómoj ne :K(}mp~ 

polan, hebrean, germanaIi, nur' ne la fatvan, la sólan renas ,unu . Ia alián kaj ni ne 1!:omprenas la "ortojn:' 
lingvon kiu!} la ' rnaljunulo posedis. Li malsatlgis. ,Sed de la bela kanto? ,'.' _ . .' '" '. ..... ' 
ne.ni.u kDritprenjs) lajh :v,ortojn per kiuj. ILpetispanon., . ...,..J".a bona Dld . aran~ts:;tiel, fileto;;'" . ~:~'ď; .,J~ 
ta ' sťratl'tan:tj)j ; rapide;ď senhalte Iris a\ siaj celoj. ' '. . .-;- ;Riel doma~e1 ' Cu la' bQ,na Dio ;ne ar,!ri~os)am 
' La máljunulo halti~, sidigisaur strata· aton,o, pre':' alim'aniere? Yi ' vidos panjD, , Ir donos i.a~l1ngvo."." 

nis sian ,á-ean, :gitarsitrlilán . muziki1on, klun ' li herědis klun, ~iu Kompfenas, krel l]~1a estos' tiam la J{an:to'! ' r,* 
Qe Sla. .avó;1 káj . agóťdls kanf?rt.. Lá.ko,ritentaj a.kQrd.oj ., ,,,:, ' ~e ·pa~o'lu ~ensencar0.in. " LUď?viko, .'1ra· ve ,pU 
eUlu~is, ;I a )IlalJunl!IQ" e~kanhs . .1a :akDmpana'n ,~anto;n rapld~. . '. .~, ,'.;, '. ,~"ii', '. ,' ... 

kl.u' funebr~ trafluis . ľá strliÍon: La homor haltis antali. L~ · patri no 'kaj: 1a knabó' malaperlš : eiJ iul allt<.s at~· . .'. ~. -
) a kanli8to, unue du: , .tr;; kelkaj temphavuloJ, po~.te .';, ' la kanfo de 'Ia maljunulo nun 'sonis kvazali ia . 
aHaj, mu.lfa j: kiuj haltis dum momento en;siaj rapidaj .promeso,. . '''' . 

, " ." . '" 



L.~ F '~BE ,LO 'DE ·~ 8A.N 'KTA· 'GOTHABDO 
. ·-ř.~:~'''' . - I :~ ", ~ 

'. A:U~UST S .TRINDBERG . 

. sabala vesperoen lukti kaj salli, car morgaa estospafista festo 
en la kantono kun konkursaj ludoj, kaj . tiam urgas- . esU 

-el ' Ia 'kvar Pra- membrevigla.~., . .' , 
en 'lakantono de · Kaj pro Ho nemalfrue . oni soni.g'j~ la ves .... 

WilhelmTell kaj de Walter persignalon per la kornoj, . ci tiun vesperon" 
Furst. Sur la norda flanko por ke neniu venu nedorminta kaj ' ma!vigla. 
de S a n k t a O o t h ar do, al Jl:! festoj, ce ' kiuj la honorode. 111 vHago 

. . kie germana lingvo estas estos riskata. 
parolat~, .kyietaj,amikemaj · homoj log.ast * . 
kiuj posedas ~Iá rajton decidi ,mem pri siaj ' La dirpanco enifis kun sonoj de sonori1oj 

. aferok ki~ .. ta sankta, arbaro" sta-ras· sirmante kaj kun sunbrilo; feste vestitaj homoj kolek
, kontra~ lavangoj ';kaj montaj defalegajoj, ' tia ' tigis el la proksim~j vilagoj,', kaj ciuj sajnis 

k!Jsa's "la. vetdanta vllago ce rivereto, k11:1' mo.:.plendormintaj .kaj' fus vekigintáj. Preskat1 CÍ\.lj 
, vasmuelilajt! ~ rlld9jn kaj e'nt~nas trutojn. , viroj estis ' elsangintaj . la falci10jn je Ja · pa-
" Nun ' en bL, '§abata" tagfino, ki.am vespera mo; la knabinoj kaj · la,e9zil'tigintaj 'viril\oj 
sonorilego sQn6ťigasje -1wgelus, nun lá vl- - donis aJ iIi ekzamenantajn .. kaj kuragigajri 
laga.naro kolektigas ce laputo 'sub lagran~a rigardojn, car pro domo ' kaj hejmo i1i lernas 
juglandarbo., Jen venas la postestro. la pre:- . pafi;, kaj , la majstropafisto sciis, ke li havos 
fekto kaj lakQlonelo mem, ciuj cemizmanike la permesQn ekmalfermi la dancadon kun 1a 
kaj porbmte sor ' la sultro falCilojn: Ue -Ia . plejbelulino. ': . 
herbo{alcado ' hQdiaua , iH venas por laviťIa Jen .venis grandega sargveturi10 tirata de 
fafcilojn"car c~ tie la laboro estashonorata, kvar bravajcevaloj ornamitaj p~r rubandoj 
kaj ' plej bOfleestas fari mem. Ppste ven&,s la kaj f1oroj; kaj. la tuJil sa~gveturilo estas unu 
knaboj ankaU "k!!n '; fáleiIoj, kaj 'sekvas . , .. 

· la kna~inoj kun ' 1a J aktsite]oj; I;l.st~ 
kQlektigas, .1a'.hej!Denaskitaj . b?vinoj 
grandegráSalb,.el 'kiuj ciu bovlno esla:s , . 
granda ( ~lel " Vir.bc)\ro: ,Orasa,' estas la -

',land,O kaj ' benata .gj . esta:s; ' sed "Ja ., 
, vino ne .kreskas tie sur la norda flanko . 

de Gothardď,..artIcat1 .ne ]a ol 11r.o , nek ' 
la silkarh9, nek;la,abundkreska :rt}aizo. 
Verdá herbo' kaj ' orkolora greno, ]á ' 
alta j!1gfándarba:kaJ .Ia ,grasa mangoldo, 
jen ;]a ri~olto"ďde . la lando. . . '. . 

· . La , gastejó: cOja'7 teval0 ,kus&,s apud 
la puto, ·ma]supr~:' tle krutajQ de Sankta~ " 
Oothar:do,;:'kaj>4ie '":'ep "'~l~ gard,eno, ce ' 
unu sola tongatablo jli nun sidas 
pos~ . ľa -I;;lbóro :d#"J' !ago, la laca:j fal~ ' 

, 'cistoj, ci-uj eeJa.~s~fua tablo, sen rang-' 
ordo; ",-. la preféktb; 1a PQstesft:o, Ia: 

. kolonelo, ankal) Já junaj-servistoj; la ' 
fabriJdsto, kiu' fatas ·pajlájn. e~pelojh, ' 
kaj Jiajlaboris,toi;-l~;m111gr~ndjt, botistó , 
de lá vilago",la 'l nslruistn kaj eiuj la ' 
aHa -: .. ' '.'. :'" 
· Já ' rikaltoJéaj la. 
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~ -
sola granda laiíbo kun benkoj interne; .. oni 
ne vidis 'Ia hotnojrí 'interne' ,en' ~i" sed oni , 
aiídis kantadon ,el ,interne, be]an solenan kan
tadon, pri Svisa lanqo kaj Svisapopo]o, pri' la -
popolo plej ',bela kaj plej brava: ~. , ' .. 

Paste -venis]aprocesio de infanoj; i1i 
marsisduó,pe, , je , mati.o en mano, slmi\e al 
bonaj amikoj, . aií kvazaií malgrandaj nov- ' 
edzinoj ' kaj nov~dzoj, , 

Ka] kiamJa sonori1egoj e,ksonis, ciuj iom 
post iom alproksimi~is al ]a pregejQ, 

Sed kiam Ia' Diservo estis Unita, ' Jáfesto 
komencigis; Kaj ce ]a pafejQ, kiu estis apog

, ata ' ·kontnlií ]a grandega ktutajo , de S'ankta
OotQardo, baldaií krakadis la pafoj. 
, La filci ,de la po~testro ,estis 'Ja' inajstro:- . 

páfisto de- Iá vilago~ kaj neniaj .dub<;ij .ekzis-
. tis, ',. ke ]1- 'g~jnos ]'a premioti. ' Li pafis 'unu 
serion,~ajttafls, kvarfoj.e el ses ' pafoj la 
celcentron. . 

Sedtiam estis aiídata " supre de ,Já monto 
kriegádokaj diskrakado; stonoj kaj gruzo 
defa]egis . malsupren laií la krutajo, káj oni 
vidis la abiojn de ]a sankta sirma árbaro 
sanceJigadi kV:;lzaií pro ventego. Baldaií ' aperis 
sur stonbloko, portantela pamotl SUf , la 



ee pii ankoraii .1. - -diris 

(ad truon'en'}a-roko ; seď:oQ.i krevigos duo tru~jn, 
unu de eiu flanko; kaj ambau truoj ,estos sin 
trafantajrenkůnte, precize kie:l najlo" k,ar tion . 
neniu kredis, car ľa distanců eksplodkrevigota' 
estisdekkvin kUometroj :, Unu kaj duona 'mejlol 

.. 
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kaj la kamaradoj subfa1is; sed alvenis nov:aj. 
,Fine ·su.bfalis aQkaťí An~r.ea, .;)caj esHs kusigita 
eo la malsanulejon. Ti~ liekllavis.l~ imagon; 
kela du tuneloj,. nenlam sil, renkontos I Kaj 
tio plej ' multe "lin , t~n.:nenti~; Nertiam sin 
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ROBERT,. ANNINa BECL: .ADAGIO 

E8TONA ·POPOLA MIJ·ZI:RO 
KAJ' LA V.II~A ·T(rTPoP_.L>;& ··.:K1I:N-TFí118T. 

la .diversaj batalad'oj por . 
ekzistado; pezaj cirkons

t~l1c<?j .de lél. vivo, .malgrai1 .la 
multaj . pslkaJ . aolorQj,' la . hORlO 
levas slan rigardon supren al 
Cielo, pensas pri la · eS~Ílco de 
la ~oma viv.()kajpleni~as per 
ne eldirebla sankta inspira sento 
antaii l~ pot~nca Nekonato, klun 
li ne povas ekkoni per siaj sensoj 

kaj kompreni per siaj pensoj. '. 
Li m,editas pri la :malfeliCo de Ja homa vivo kaj . 

oserCas 'Voj on por Iiberi~l' de J.a Ciutagaj Saf~oj kaj , 
celas al kreado f.!elabeleco, , . 

Li esprim.as siajn .sentojn plenajn de . doloro kaj, 
penteg9 kaj k'al1tas sian ' pra:prófundal1 .kanton pri ,' 
Beleco,pri Virto, pfi Pieco . . . . 
Esti~as la Muziko '!- esprimkanto de sufer<ii kaj . 

laiiOkanto de beleco. '.', ;; . " .' . ' . 
'. Kantis la antikvaj hino], hindoj . . babilonan{l], eg/pt
anoj kaj grekoj. oni kantis dum -la mezé,poko, kantas 

. .' S!ld .. Ciu kantas lai1 :pro~ra: . maniéro qependal1ta.de 
la iutimo' 'káj interna . vivo' 4e la nacio. _ . 'ot '" 

La prapatroj de la estonojankaii treSatis la 
muzikon lcaj i1ikredis, ke ' la muiiko estás donJta al 
la homoj de kantodio Van~muiné mem, kitl por tio 
venis SQf la teron. ", '.' 

;' 

\ .. , 



ok~'loi flúis tiom: de .Ia-rmoj, -ke ,Ut ~en;t;is : tra la ses 
'surtutoj kaj 'sep eem'izoj.' ' 

Kaj ' tianili .. f1~giS e~Ia. lógejon de ' i~ ' Ma1juna 
Ratro, ' por ludl kal kanb alh. """ ' . < 

Al la 'oreloj, de l' sankťúloj estas kelkfojedohatá la 
JeliCo : audi de malpro.kshne kaj alte la sonojn de\ Iia 
laiídkanto. .' " . . 
.:';Por ke -lahQmoj ne' fotgesu ,tute' liankantadon, li' 
;;endas, de tempo al :tempo, ft ,nun < siajn " servisťojn 
mals'upren Sur la t ert>!1. , 

< Ankaií li mem' revenos, kiam la feliCo rego's denove 
sur, la tero. , ,_ ' . ~ .... ,.., ., * . 

, 
, La Yll~a' kantfesto estisen la jaro '1910; partoPt enis 

, pii 01- 7009 gekantistoj kaj m!Jzikistoj. , ;, 
, La prognťrnoL de la karittestoj enhavis la verkojn ,de 
estonaj" fhlnaj, gérmanaj kaj alinaciaj· komponistoj; 
ordinate dum }a unua tago estis religraj koncertoj, 
dum Ja , du!! mondumaj koncertoj kaj dum la tria 
konkuris unuopaj kanln.oroj. " 

TleL ra'portas alnl la sekájhisforiaj ' fakt oj pri la 
estintaj ),antfestoj. Sed kian 'entuziasmoll i1i elvokis 
en Ja popola animo, kianfonton ili donis al la nacio 
por venki la sar~ojn de I' vivo kaj kian memfidon ili 
ekbruligis en ·la ánirnoj de la sklavgeidoj, ke i1i an'kaií 
·geritu Sin homoj, kiujrajtas·\ vivi kaj labori por' la' 

:La ' esprimasp!kto de lé! , estona ' popollianto estas komuna kreo de J' kulturo, -pri tio povas efektive 
čiam 'dolQrakaj plena ' de plendQj pri peza skIaveco, paroli nur la parteprenantoj, kiuj eč ploris, ploris pro 
čar J~ .es!o~~j .esti~ en l~ XIlI-a jarcentó venkitaj kaj la \fe~i<~o. . , 
;;klavlglta) kaj ' restls ,entlastato 'dulll ,ses jarcentoj. DunľIa ,estintaj kantfestoj ' servis ' por dlrekti ' la ' 

, Peza sklav.e.co, kruelo·'de I' subigiteco, senpardonemoPOpofan ' int~tnan vi von al la nacia,.politika mem.;. 
de I' alinaciuloj, ~jQ ci penetri~is en la esprimojn de stareco, .devas la cijar'a VIII-a estona tutpopola kant
la pope.la aQimo, en. ep?.5?, en poeiio,en kantoJ. _ festo, kiu okazos de la 30-a de Junio gis la 2·a de Julio 

',~a pltmultC!de. ~a. l1aCIO) kan'ta.das. en siaj kantOj en Ja Estonia eefurbo Tallinn, servi cefe al la ceJoj 
pn ~mo" pn' vmna beleco, pn v-Ira forto. sedda de la Arto. ! .' 
estona popola ;j(anto ' rakontas plejp,artepri sklaveco, La VIIl-an kantfeston · partoprenús 462 kanthoroj 
pri pezo de I' sorto kaj estas . plena de ploro kaj kun proksimume 15000 gekantistoj kaj 97 blovorkestroj 

,Iarmoj . . La meI.odioj de la kantoj sonas preskaií čiam kun 1714 muzikistoj. 
I~ií, mola gamo kaj tr~ ofte la , muzikaj periodoj La kantfesto komenci~os kun la oratorio de 
fll1i~as sur )a ,sepa stup o de l!lgamo, ,-ldu estas '\lfindel .,"M.essias", prezentota ' en la popola muzikejo 
stranga originatajo de la estona 'popolkanta melodio., "Estonia". D.um la unua tago estos prezentotaj 4 

Ekzistas ankaií amkantoj, festkan~oj kaj mi1itkantoj religiaj kantoj de mikslta horo, 3 kantoj de komun-
sed ili tute ne atingis fian nekasitan, ~atman, interna~ virtioro ' kaj 4 mondumaj kantoj de komunhoro; dum 
belecon, kiel la popolkantoj de ,.a1iaj , na'cioj. la dua tago estos prezentotaj ankau 8 kantoj de 

En -'Ia kom~nco de la, XIX-a · jarcento,kiam tra la komunhoi"O ' kaj 3 kantoj ' de' komunvirhoro; dum la 
tuta 'Eiíropo, lt:.afluis ~l1óVa Iiberema, sen to, :ankai1 la . tria tago kantos apartaj horoj kaj muzlkos blovor
estonoj C$tis "liberigitaj kaj estis Hmitaj la ,privilégioj ' kestroj komune kaj aparte. Vespere dum la fésttagoj 
de la regantiij fremduIoj. , . estos diversaj aliaj kOllcertoj de slmfoniaj orkestroj kaj 

,Kun grandega entuziasmo 1wmencigis la fruktodona solistoj. . ' 
laqoroen , Čiuj vivbran~oj'; ekfunciis dlversspecáj Por atlngi la, ,kiel eble plej altan niv'elon de la 
ekonomiaj , kaj kultur~j"societoj, starigis naclaj ver- horoj, estas dumtempe difinitaj aparlaj , horgvidistoj, 

.kistoj; ,poetofkaj poljti!dstoj, el ·kiui. estasplej fama kiuj ~irkauveturas la !andon kaj kontrolas. la laboron 
la paCla 'edukisto O.,' J. Jakobson.". , de la lokaj kanthotoj. 
: řtu temp? esti~ ren!i~kj~empode ta est0!la, popolo; " Enestónteco, lau ' la ekzemplo de h~ antikvaj grekaj 
. ;'por plue "entuzlasmlgl tlun movadon kaj por doni' olimpiaj festo), es!os kvarjare arangota Árta Sema:jno. 
al' 18 popolo gvidilonde spirita memstareco, ohi ,por ke estu prezentota ne pur kanto kaj muziko, sed 

- ,arangis tutpopolajn kanffestojn. ' , ankaií allaj arto}, pentrado, Sktdptado, literaturo, 
, " I.:a, l-a kanUesto estis,-kunvokita en la jaro 1869 por poezio k. t. p. ' 

'esti la ,50 jaran ' jubileon-de la Iib~rigo el , sklaveco. Tiu-..,..,okazajo havas grandan: signifon ne' nur de 
KiUtvokinto, .kaj spi rita- eitukirito: estis la .lama estona unu-nada vidpunkto. sed ankau de- i'nternacia, Car gi 
:verkisto j: V. Jannsen. ' La kantfeston partroprenis 42 ' montras, ke -1a 'nacioj jam celas el la nuna post
kantnoroj kun 800 kantistoj kaj 3 orkestroj. _ • , mondmilita barbareco al- la gusta kulturvlvo de fa 
,La II-a kan~esto est,is en la jaro 'l879;. 46 kantnoroj homaro. En 'a Pantheono ,de 'Ia homaro, alaltaro de 

~un"l~ kantjstoj kal. 18 orkesfi oj kun 202, muzik:- la Eterna Beleco "estu alportataj la oferajoj de Ciuj 
ISro). ,'",' . ',:' , I nacioj de \a mond6. Levigu supren, supren laofer

.La JIl-a k.aoffesto en . l880; - 38 kantftoroj kun 684 fumo, lllenigu la animojn de Cluj mondanojkun la 
!cantistoí kah 8 orkestrOJ kun 98 Ipuzikistoj. ' sankta sen to de la: beleco, unuigu, kune kun la Espe
, La IV-a,kantfesto esfis en la jaro 1891 ; ~partoprenis rantismo, la homaron en unu grandan ronden familian, 

,, 2600 .gekantistoj kaj ,600 m,uzikistoj. ""k ' lIberigu la unuopajngrandajn naclojn dela militarismo 
:7'La V-a ka:nt-festo est.Ís cli lajaroľ894 pof rememori kaj nácia ' egoismo : de kaiízoj de terura] kaj sangegaj 

la :1.5 jaraiľ Ubeřígon ~ ~e la nacio; partoprenis 6000 militoj, por ke la homaro liberigu de barbarismo kaj 
gekantistoj kaj muzikistoj, ' , . '. ':8tingu la alt~gan celon, la Eternan Pacon, la Oran 

,La VI-ll kántfesto estis en la jaro 1896,; partoprenis Epókon. " . " , , 
ankau ~ ,g~kantistoj kaj muzi1čistoj. ,< AUGUSTIN PUNO 

~~ ;·fI/·~ 



Óojo, bela fajro dia, 
Elizea Cli-filíti'! '. ., 
Iras ni al templo via 
Fajrebrie , kul~i vin. 
Cesu de vi sorCliga:te 
De I;.severa .moď la ~ir' . . 
Ciuj &ómoj sen tas frate, 
Se vi frapas per flugil'. ' 

fľORO: 
Jen brakum' al mil' ' k~j miloj, 
Jen la ki:;' al tuta mond'. ! 
Fratoj! Super stela' ronď 
Lo~asp'atro por nt filQj , 

• 
En eterna de "Naturo 
ÓOjo esta~ la ' risort', 

• Vol' : pripagi Diqjn · -:- >;an,to; 
'.' Sed: simili =- bel a pen'. ',' .?, 

" Yenu·~oii ..kun ~ójant.o • 
. é' La .mfzero,) a. eagrep' " r 

, , .,1 Vel1~''- koIet o ;-' .en· forgeson t~ 
'", Kaj pardon;' ai 'J'!ialamiJť! 

Llaj ,hú;mojbavuCeson, ' 
' Linne bóru penio-pik'; . ' 

A'ORÓ"~ ~ 
,En Auldlibro piu :nenio! . 

" " Ravu~ monGon bai:monF'!' 
'FratoJ! ~el ju~is vi" ,,~ 

";' TieLiu~óspri vj Did !~, 

--, <óojo $atlmas enpokal61. Se la granda jeť bontrafls 
,Kaj , amikon gajnis vi, 
Seknabina am' vin ravis, 
Vin enmiksu kun ~ojkri'! 

Óoj'! En ,mondborlo~' 'Por kuro 
RadOjn pelas Sia fort', ., _ 

~ Eu ru~-sango de I' vinber', 
Mildon tFinkéo:s kanibaloj, 

'" Heroecon malesper'. ' 
, jes, se eC nur unu koro . 
Estas vla 'en la ' mond' .. , 
Kaj se ,ne, do vJn .kun ploro 
:riru fot el nia ronď, 

AORO: 
'I Kiuri ·'fifmamén.to tegas, 

Donu sin al ' simpati! ! 
Super. steloln' gvidas ~i, 
Kie Nekonata regé!!; . 

. -
Clo sur la brusť Ňaturá 
Cio sorbas el 1a ~oj', 
Kpr.o Iiulpa, koro pura ' . ; 

, Si ,el ~ei'P0j Jo~~s ,.t>e1;ojQ, 
' Bnlas sun' laň ' Sla log'. 

Si en spacoj rulas ~~ferojn . 
, Trans la .vid' de r" astrolog', 

. -
AORO: 

,krel. sur ifÍl. pampaj .vojoj 
Surioj sur la firmamenť, 
GSlje rnarau, ft:ata'· ge~t'J , 

, Klel al l.a venlť herooj~ 

$ekvas Sin sůr roza , voj', 
Jen. Si kisojn, fruktojn donas .... 
Jen amikon exster dub' , ,. 

; 'En ' volupt' la ' vel;'mo dr.onas, "~ 
Staras antatl Di' kerub'. 

AO'RO:,' 
Cu vi falas, . mil kajmilor? 
VI Kteinton sen tas, moltd'!? 
SerČu super ~stela rond', 
Í;.o~as 1-i t~ns a.st~obri~Oj ! 

. . ~" " 

. . Se rond-ir,as plel,1bote1:o, 
Fratoj, saltu el Ia':..siď! 

': Sprucu Aatlmo al~ Cieloi·\' 
. C' jen ,Ci glas' por :Bon-Spirit', o 

, ',' flÓRO': ' "" 
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.. Kaj kiam super la tuta bruo de interparol~j 
tratondtis, larnaldelikata baso de altakun 
akraj angulaj :I kbrituroj de figuro, $tJdénto ' 
B.; " .. .' Sen batalo kaj forto ne po,vas : esU 
kreita nova 'Rusujo ! . ' .. " -,- la lipanguloj de 
la profesoro ,ektremis pIi energie, tra Haj okuloj. 
striis ia a'penaií Timarkebla ombro kaj li mole 
demandis la basu]on: . 

- Sen batalo de , kies flanko, kara B. ? 
- ,De Dia flanko, de flanko de ]a tuta rusa ' 

elmigrlntaro, " 'de flanko de tiuj, kiuj restis ti~ 
en Rusujo kaj nur atendas ]a oportunan oka
zon por kllne kun ni forjeti la malamatajn, 
malicajn uzurpistojnJ " , 

. - Vi fáras tr~sinip]an ,diagnozon rHate al 
1a " efektřvaj intencoj ' de ciuj rusaj patriotoj 
kaj vi 'generaligasla dezirojn de la rusaj elmig
rintoj kaj de iliaj diverspartiaj s,amideanoj 
restintaj tie en Rusujo. · Tie] simple pensante, 
kara 8., vi neniam trovus la eliron, ec por . ' 
via personapenso, car vi ne scias kiel kaj 
kiam,' kaj petkiaj rimedoj oni ribelos kontrau 
la uzurpistoj. La eliro neestastiel ordinara 
kaj la' rimeCtOj .:por gin akceli ne estas ' tiel 
prímiti:vaj, kiel vi pensas. . 
. Ciesvizagoj'sin turri~s alla profesoro: Estis 

la momento,kiam li unuafoje ektusis la dólo
riga-n por ili. ciuj .temoit.. Oni preskau neniam 
audis antat1e,kio,n precize ,Ji pen~aspri la 
emociiga problemo, li - eiam kviete leganta 
siajn Jekciojn pri laabsoluta, p,ozitiva scienco, 
li, aparfeninta.al neniu politika partio au 
ten den co. 

Tiu muta . demando, kl,u regis sur]a vizagoj 
de ciuj, ec sur la . vizago de la basvoca B. 
signifis . keci~j kvazau atendis la neprJl.n 

, respondori. Sed la.' profesoro. tfe malvolonte 
. par()Us pri simllaj t~oj. Tro o.fte lJ estis 
rénk0ntinta la láJron de -ankorau nemalvarmi- . 
gil1,tavengemo, Ia. senton de ricevita vango- , 

' trapo inter ' siaj sampatrujanoj-studentoj. Li 
opiniis ke nevenis , ankorau . Ja tempo por 
díri cion mal kase . . Li atendis la kUTacon de 
tempo,Jamalvarmigon.de la pasioj dumla paciga 
marsado $le ]a eiuhiga vivo, sub Ja kvietiga 



l' ~1 _ _. . _ '" ': , 

Malgrai1 tio ke 'Ja nunaj . homoj estas grandaj fat(jnt~j;' kiel ' def,alis si~tempe tiu·c<crfibrul(j;; .". 
materialistoj, la historia periodo, en kju ni upu.mQmentoÍ1 pii frue, unu momentůn malpli ~ 
vivas, estas la plena rom;antiktsmo. J'ri nia " estasj.eg-ille. ';f',. , ; ,",- '" ~.' 

~' tempo oni po~as rakonti nur.per : fabeloj kaj Ve~oš Já ai1t~no, puťi,gps)a aerůn la vintr-o,' 
alegorioj, , '. ' ' , , . kar n'oV:él prilltempo kisos ;Iél : arlJon. :tJ'i~~, 

Sub ' cies a~lÍda ťigardo, ta profesorů pasis .aperos ilOvaj' Jol!oj por pova " vivo,p~r siav1c~~ . 
al ' granda tremolo staranta super la murmure- post la ·sa.ngalltanaQuá -evolucio 'au rev;~lu~~.~ 
tanta arbara torento kaj 'sin klinis' al la mal: , doni' I'a 'lokůn por Ia pli · noyaj, /~~m .staros 
seka grundo sub la arbo. Li revenis kun ske:' laarbo .. En lio kusas Ia parteto ,de vero prl 
leteto de tremola fQlio kaj montris,~'gin al ciuj. , div,eno r!late aJ la problemo ~' kien trena:s Ia ', 
Nur nudaj iibroj, bela reto de iibroj restis tle ' sorto ~usujon. Biologi~j legol jam montris .al ' 
ti u folio, . sed gi konservis sian gradan figuron , ni ,ke kreskás la fresaj; 'saoaj' fortoj ~ ~de , la .e ' 

kaj elastecon: Lá profesorů tenis gin en mano: . popolo, . kresk~s Ia burgonojeI kiuj aperos Ia' 
-:- Tiu 'ci folio - estas mi. Mi .konservas nováj foJioj sur !a tremolo: J1ia:Rusujo. Malgrau . 

ankarau la formon de homo, mi eIasíe defen- . ta' malsata a:i1tum( la ",,,,.terura anima ;·:vintfo;~" 
das :Cla lastajn ' tagojn de mia ' ekzisto, mia reputigHa, la arbo "~ , Rusujo, gisv~vos Ja epo:' ". 
c~rbo, pli. vere lá skeleto'de mia arb'o instruas ' kon, kiam ekf1orog, giaj:floroj. ,Neniu, elmi j~iri • , 

· la aliajn, kiel. povas instrui natur'studanton tiu '. dubas pri tio. ' En "tio el\tas,. por 'ni , ., granda 
ci folio pii si~j ~orr~o k,aj ~.onst~uo i~terna, kOÍ1s?lo~ k~\~J~ ,d(}zoda, fe1i~o . p,e.rsqná, ','{ 
Sed por la lando, kle ml 10g1S, klUn ml ' nun ' -:- S'ed eú Ol ankai1, 'profesoro,. esta;s mlil, 
senespere amas; mi, kiel la folio por tiu ci' novaj falioj, skeletoj? -d,emarjdisjuna siudenfo', 

, ' tremolo, estas martinta. MHl', destino 'esta-~ , "'T ',Pardotill,~': mi tusos ankoraií: .laJ,eri1Qn,'V~ 
disérigJ . por, doni nutron ' al aHaj, novaj . esta~ . tro lunajpor ke mi n0!11u vin foli~j. 

• fortoj. Kaj la plimuUo el . ni, elmigrinfoj, 'estas Vi ' esta~ . semoj, ',' satgi-táj per ,energi:o dé " viv~; . 
, la . samaj folioj, Se· mne putrigis ' ankorau, iIi' defalint~j de ~rb'o kaj per' vento . transportitaj . 
inst~uas, i,li parolaspri,rusa estinía vivo, estinta al lremdaj Hl-W:loj. ,'Viaj vivoj~, viaL,agojpóva~, '~ 
artů; estinta 'lukso, rajto, kaj senrajteco~ seď estf plantitaj ' tie ci, .sur fratgenta . Jando 'a\í 
Hi nerimarkas ke iIi farigis jam fibruloj, ke lai1volel ransportitá,j den6ve ' ~1 sia ;n.askÓJandq, 
ili kpgas jam defali"taj de ta 'arbo kaj komen- ki;ítit gin beno,s Ja . balda'ua prin!empo. :Pov.us 
eas '-dis~rigi, iline estaS ' pIu ,betonataf p.or okazl, ke kel~aj semoj ~ difektigis, kelkilj estos 

,Ia ~. ~rbo kiel ·vivaj. otgariismoj; car m ne taťígas " perditaj ď ,:""" se.d ' la:.plirnulto ,ekb'urgoflos .sub la 
jam por vivi sur giaj \brancoj! , sunů ,9évenQnta .rrata' .ámo, , " . 

, Nut1 vidu 'Ia foHojn tlel bel~ purpurigitajn . -:- Kaj I a .. yento, profesoro,kiu " desitas la ' 
de" autuno, He, supre . sur la ' 1remolo.Nidti purpura]n 'foliDjn, , por J dotli lokon" .at 1á 
kielfiere ili etendas aitkor~i1 sian sangan novaj ' V'erdaj - cu gi rie e~ta:s, 1iu bata.lo, ·pri '~ 
milOteIÓn"kiel ili trem- . , . '" '. " " kiu mi alúdis ' :-:, de':: "A 

etas, ' kvazai1 ' flúanta ' " mandi; ,tlenove Ir 
torento, sub la kisoj , jbaSllIo' R~" .ď ' • 

de la stib'iranta suno: "~ "-:- ,S'e ' vi vo1<is; nI 
Vel'e - ilia , asp~kto ; opiní!! ti~l~ ~ara B~c; 
estas Í'ns~pjra pOr.poe- ~ Sed 'lie ci sfaras'anb{a ,-
toj , kaj gearfi~ntoj, , ni , la .grobleno · pe " . 
Sed:.- víja ciuj seias " e$tonta , vivo, ~fie 'oe, "'" ',;;-
- ili jamestas ankaií estontaj ' .avěritufQj , kaj , 

' duonmortaj posedante ' , " 'ba,:aiitupo : kaj: t ~ 
la ', brancojn "-de y Ja ' esla~ jane,:, ' . 
arbo. Hi . ,faris sian laJ ;,p()! tr;emolo~ 
rolO'ri kaj'i1i 'defaloš ' ili 'estas seti:-
baldai1, ' sub la ,blovo ' , ' :-: ;' 11}: .. f,uga' ',' .. 
de' unua forta v:ento. ' 'defalos :tamen " . 

. , Tiu, ci . foliaro ' es~as la de l~ · _, 
· la hóq1oj," kiuj .fiere ver:" \' 'Ii; 

· pensl'ls ke fIi tenlls en mat- -
. siaj manoj Ié! p,ov.otÍ. c~lo:, ~~rvi < ar . 
sup~r Ru:sujo-tremolo: .. nur kiel 
1li, fi~re .. flirtigas Ja 
rugan standardon sab ' 

." la 'Tadio] ' d.ě . má suo
, trauta ' ~Ut10, S,ed il'i 
, jam" estas baldi1 dEr- o 



, saj, 'ju~aj semoL kaj .ke keniu sana semo 
/perói~u ' neelUzite. 'Er! tio. estu via vivo kaj 
fe1ico, ,: juntiIoj. . ." . 

Sed la vizago ' de ' Ia ' profesorů - estis 
kvieta; 

Li aj . okuIoj brilis per sia ciama lumo 
de p'urá . amo, kiu donas al Ia rigardo 
ec pligrilndan altiron ol Ia fajro de flamanta 

. L.aviza~.(),j ,.de '. ~hlj 'studentoj farigis ' gravaj. 
CluJínontns ke Ih pensas profundan, senfinan 

,penson. Kiel c,e la profesóro, tremis ce kelkaj 
Ia, : bu~a~guloJ, c~ unujprorideto~ ce aliaj pro 
,.emoclO. ' 

pasio: . I 

N. HOHLOV 

L o". T ft A. GED I O 
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ovefo ej{mQvas, la blankan filino trovas nur malgrandan pecon de pano en 
florvualon ďe ľ malbordaj la poso de ľ patro, kiu konsole parolas al si. 

,orangujoj, Je 'kisode l'vento . Bedaiíril1de Sakuzo ne portis alian man
-'-kvazat1.eI dormo veki- . gajon al Mimozo, sed nun li portos sin kales
gantaj pmjrieroj - mil kaj veturi. Eksidu, . Mimozo,. en la caron. 

, miLflorflokolgaje disflugas, Si apenat1 kuragas kredi la vortojn de l' patro. 
sed post mallonga vojo ili . Jam . multfoje ekfloris Ia cerizarbo kaj multfoje 
falas en la blusat1man ondo- ~i ' faJigis 'Siajn fI0rojn, sed vane si petegis' Ia . 

, La Ventfěino . flugas pItre kaj je Ia patron, ke' li portu sin eu la .urbon. La ciama 
karesa tuso de .. sia , komqlIo, volupta tremo respondo estis, ke Sákuzo ne povas fari tion, 
tt~ktfrás' Ia orflavan .rizon '.etendigantan en car li devás veturigi aliajn homojn, por, akiri 
la sďenfinon. Nun Ventofeino kuras enla monon. K~jhodiat1 li tamen , plenumas sian 
Iignopalacan, ~rbori, kaj kune kun sia 'Sunfrato deziron. Si ens.das Iaéaron, - ec iIi jam 
ili postkuras dui'adan ,' veturiIeto'n, en kiu ~idas irasal la urbo. La tuta afero sajnas kvazat1 
·etjka lÍ1!"nda~eho.: S~nre~o " varme'gajň . rádiojn 'son~o alMimozo. La agrable malvarma blovo 
. sendas alIa mosto, kiu kolere deprenas sian der vespero, la popolamaso je'n tien, jen reen 
cap~lón" po't.ke li 'povu ' visi- la. .svitgutojn de ondi~~mta; la balancmova. brilo de I"mult
sur"siá kapo. Sěd la 1?'etolemá' vento forblovas koIoraj Iumfloroj ' forte batigas sian koreton 
Já capelop' kajbonhumore rondirigas gin:, en kutimigintan nur al la simpla, malgranda, 
la ' polvd de l ~ ·vojo. -Laveturigi:sto kuras por hejma cambro, Subite haItas la carů kaj 
la capell? kaj redonas . ~inl ar la v()ja~anto, Sakuzo portas Mimózon -en fremdan dombn. 

, kiu, k,ulpigahte ', la cariston pro ' la , ln~lagra- .. Mulfaj geviroj . estas ~ tie, la aero plenas je 
" blafo, depaSas el Ja caro" reén jetantemoneron bruo, rido · kájkanto. Sakuzo alparolas bel

weska!í ,se9valoran. Sakuzo,Ja ,carist()., ~malgaje vestitan, sed acmierran maljunulinon, kiu domis ' 
, p-ensaspr.i "sia, hejmelasita 'edzino, kej prisia al 'limultáh· monon: La patro senvorte foriras I 

. rava fjlinetb' : MhtiozQ: kiuj ec 1iódraiÍ vespere kaj Ja míl!junulino kondukas sin en cambron, 
,ne pov9ssatman~i. Sakuzo malr.apide pasas slosfermatite la pordon. Mimozo ne komprenas 
plue; AUa caristo 'alp.arolas Un": : " . . la af~ron. jen, tra Ja malfermita fenestro estas 
, -:::.cti vi, '!lalgajas ~ VetséJjm::! vi ':n~ ,. faris "at1debla :' konata sono de la cárradoj. Klikk~ 
oo~art rre~oéori.' 'Ho 'vi ' malsagulo. :V! pene klakk, klik~ .. : .klakk . ' .. ciam pIi malfor

J,í;lboras, kv:ankám vi. ne devus. ,Vi ja havas jjgí;ls' la sono, - Sakuzo forlasis sin. 
· ;'c'armí;lri fiJinuí1 ;: še vi pottossih ,;en ~ la 160- La· caristo iras helmen, al sia' edzino. Lian 

" domon, v.i ricevos , pro si tiom, kjom sufieas' al pason sargas peza monsumo, sed li sentas, 
,vJ,por . ke, vi ne pIu devu . i)OrtatU ~ v~tur- , . k'vaza9pli peza ' sai~ó estus en lia internQ, ce 

. 'Uon. ' " . , , la koro. l<riordorio vekas Sakuzon el lia 
:;l; SaKt!7.0,~. s~n''''' respcmd'(l . it:a~ ;,.,plu'e; , en lia ' medito. ~;tf'" . ,. . . 
bpo "' h~os.e daitcas '· pen spi pti 'aď filineJo, - He,earisto, p'ortu min alJa "Noktomeza, 

.',mono kaj man~o. ,,Cu liv,endu ~ tiLÍn : karan Sunou. jen, preÍ'lU lli: ,nlonon; sed rapidu, car 
')~bur~onbli' lus . ekflQr1ntanl ' ':- J~I op1ejo 'sur míá otisó 'he soif.as · Oolean kison.~. 

l,a straton f(irti~ant~ lamo larmgutojn briUga_s Laearisto enposigas la monon, kaj masin-
>, ~ufo IJ~ yizaio de S,a'kltto: Ppst;JC:e}íáj . jlaS'Oj . similf ' ekiras ' ely lll "órdonita direkto. '-;:- Li " ~ 

jen 'Ii trova-s,' ~iri <apúd ' sia . kabarto. Kip, . : . . ricevis .jdeliOve monOD. Kialli bezonas ankoraií 
· lCpp ,.:.; "., kip-k'op . ;;:. aiidjga~ J ra,paj .. sopo;\.de "wonQ}:t,? ' '~í ja. r:ícevis,:Sufjea:n de la posedanti~o 
· li~D()stietorLaaínata !11al~nd.ulirto, ~\M~mozo; · de !'. "N<?k!ontezo Suno". Li heplu d~~us . 

venas· al la patr-o. La sérc.antaJ , manetoj de la , por~l ~vo]aganton. Sed ,Sakuzo ,ecpe sc~as 
:., 'i' - ,,_ ~:«'.. ";.; ,. 't~ ~ I • ~ " ~" , - . A 

~ ·l ,~ • ~ 



kien li iras, li nur iras antauen ' senkonscie . . 
La v,ojaganto malgenme kriasal lj. 

- Haltu malsagulo, eu vi , ne rimarkas',ke 
mi estas jam ce la ceio? puonsvene baltas 
Sakuzo, Ha gasto ' eniras la voluptejon. La 
earisto intetl<;as kuri' post 1i por reJe ti la , 
monon alla maljul;lulinokaj repeti sian filinon. 
Sed li staras' senpova, kvazaii ia mistera forto 
estus fiksinta Hajn piedojnal la tero. " 

Dume Mim.ozo ploris" ploregis, paste 
.ekdormis kaj siaanimo gaje ka1esveturis en 
songoearo. . . , -ď ". ' 

Aiidigas grinco de, pordo" voluptema viro , 
pasas 'ťn la. eambron. Liekprenas' Mimozon 
kaj komencas ·desiri .sian veston. Timoflamoj 

, ekbruJigas en la okuloj de ľ vekiganta Mimozo. 
Si provas defendi ,sin persiaj malfortaj flor-:
manetoj"fine si .malesperiginte o' ekm'ordas la 
manon sití eirkat1prenantan. La viro ektimigas, 
Mimozofulmorapide saltils al la fenestro, 

LOUlS' HÉMON.·ďAntai1 kelkaf 'tagoj' , pasis lil , 9k~ 
jarO' de post la tragedla mO'rtO' de la juna franca ver
kistO' Lquis H,ěmO'n . Inter la pereintaf dummi'1itO' francaj 
artistoj I~ nO'mO' de HémO'n estas la plej PO'Pulara nun- . 
fempe. Lia vivO' kaj verkado estas 't~e karakterizaj par 
la franca inteligentularO'. Lia sprto estas ·Ia: sorto,de, 
multaj francaj junaj verkistO'Í, anfai1 la mO'rtO' ,malmulte 
kO'niltaj, sed hO'diai1 adO'rataj kaj glO'rnO'maj. ' 

,La rO'manO'"Maria Chapdelaine", PO'r -kiu ,{a juna 
Hémón dum kelkaj ]arO'j vl\ne , serCis el~O'nistO'n kaj 
kiun nur ,en la komenco de ,cla ' mondmilitO' eldonis 

" ' 

momento, kaj "sia vařma, ', mgla , k<.>rpo~,~<.>n- , . 
vulšie . st.enligas sur la -malvařn1aj stóÍ1oj ' de ": ':. ' 
1" strato. EI siá maJklára 'oKulparo, suprenflug~s " 
1a lasta; aťgenta radio:.kaj,' je,ti" gi renkontas . 
aliah radion :rebiiIanfan el ' la senespera rigarďo 
de Sakuzo. Sovagatl ', krión audi'gas, la "patro . 
kaj per kisópluvo ' li volqs reyivigi la agoni- ' 
antan korpon. ;- . Ella teo-domo ' elvenas la .. , 

. amemulo kaj 0f9pnas al ' SakuZQ~ ke li "POHlL 
lin en alian ' áriI,uzejón? Sed >Sak~'io nenion ; 

' at1das kaj ,oktdfikse rig~rdas. la sangoplenan _: 
kada'vron. La voluptema sinjorQ , kolefe .pl~iras · , 
piede "'" , , . " . ... '" 

Ekhlovas turioza mara ' vetl·fo. ,Ói.rómpas" ,:, 
braneojn, dé§ítas fLoto)n., - v~veťn~j btirgnno f ~ 
falasen , on doto'm b.e}on. 'La ventego, , trél,lťurante ' ,,' 
la urbon, dahci;ga's laJámpipnaronl>Qe ·l'stratoj.,,:, 
En 1a · gra:nalf ,' lampfol',to de" 'J "nNoktóJneza > '", 

Suno" eknamas -ruga flam'o ' kaj ' subite . g,i _ 
estingigas. -, ' , " :' . 

• .. ."1' J 

-< 



akceptl la inonsul5tenon I de RaCinskij kaj forveturis 
, Parizon,' kie li laboris sub la gvido deCormond kaj 

Collerossi; en Parizo li gajnis tri ar~entajn médalojn. 
, De tiu , tempo li fari~as eiama ano de' eiuj periodaj
artaj ekspózicioj. Estante tře juna li ťicevls la rangon 
de ano d~ la Akademio de Artoj en Rusújo. Lialit 
p.e~trajojn ~ll:1 tre ' e~~atis usonanoj kaj Ii.ofte sendls 
Elajn laborojn al Plttsburg. En 1911-a jaro por la 
mo~da !?~~pozicio. ef\ .Ro.mo li s~ndis slan "Nom.~~o 
de mstrulstmo". ' Tlu CI bddo eshs poste ekspozlcut.a 
ell Munchen kaj aeetita de angloj. , ' 

tefa temo de I"péntrajoj 'de Bogdanov Bjelskijestas; 
vilag-anaj , infanoj inter la rusa naturo. Dum la laslaj jaroj 
N. Bogdanov-Bjelskij volonte pentras portretojn. Tiel 
lastjare IÍ pentris I.a: portretojn de baritono Saljapin, de 
latvaj ministroj k, t. p. Ankorau unu specialajo de B .. 
Bjelskij estas , Ua artista kapableco pentri Ilorojn. 

EI ekspozicíitaj pentrajoj en BerJino altiras la aten
ton: "Kompanio"" "Infanoj en arbaro", nLernantino", 
nKaptado de riveraj kraboj" kaj "Socializacio" karak-, 
terizanta nuntempa rusa foIkloro. ' Skito'-, , 

, Kiel , LA POETO DE L' SPORTO prezentis sin la 
franca poeto Paulo' Souchon en sia lasta volumo, tito· 
lita; Kantoj de I' Stadiono. La poeto, cetere fre bon
fama kaj talenta, apartenanta al la plej mOdernaj, ~a-

' lata kiel eminenta artisto de formo, 'konsiderata kiel 
profund-inspita serioza verkisto, entuziasme agordas, 
sian Iir.on por ,Ia 1nonoro , de la sporto. La unuli parto 
de la lIbro 'gloras la sporton de la, klasika mondo, la 
dua parto prikantas la belecon de la nuntempaj sport
ludoj. La franca kritiko iom mire regisfras ' či Hun 
strangan , kaj apartan evoluon de poeto, kiu, komen
cínte sian karieron 'per delikataj 'melankoliaj kaj do
lora:j elegioj, lIun venis al la kantoj de viv~ojo, ludo, 
elokvento de korpo~ -O. 

B I 'B L I O ~ ft A F I O 
MORGAŮ ' MATENE. -:- Dramo en tri aktoj de 

Frederiko Karinthy kun antauparolo de la autoro. EI la 
hungara tradukis K. de. Kalocsay Eldono de Hungara 
Esperanto ' Instituto. 1923. Budapest. Prezo 1 svfr. 
AI amantoj de morida ' literaturo estas certe konata 

la verkadmaniero de 1a pola ver,kisto St. Przybys.zewski. 
Lr 'skribas eiam 'kvazau, ekster" tempo kaj ,medio, nu
i1igante kaj akcentante en Ja frazo la ' penson. Liaj 
herooj nevideble plenumas Hun au alian ideon, kiujn 
Ji volas reliefe elmontri kaj analizi. Konataj estas ,an
kati leJ dramoj de la , rusa verkistq L. Andreje-v,ldu 
Ja 'samon ,celas tari sur la scenejo. Sed la herooj kaj 
peJisoj de 'ambauestas simbolismaj, for~iritaj de VIVO. 
Komprenoj kaj esploroj ,pri ,bono kaj ma.1bono, pri 1a 
elerna kaj vera; ' ' . ' 

B- Kari~thy havis intencon iomidentan prezentante 
sp,r scenejo homon kaj ties agojn .en medio ratinita de 
ordinaraj ,ctikonstancoj. Dezirante figuri la ,vivon ' Ii 
volus 'haltígi ' ~in, ' sed tio estas ' neebla; (ji ne estas 
haltigeblaen sia telativeco" san~emo kaj movado. Kaj 
serČ3nte la' eliron li, kiel saliristo, prenis malrektan 
spe,gulonkaj-ne forSirante de vivo la dr~monli prezentis 
~i~en a~h~k~na., f~rQ1o, ' ~el~ homoj ap'e~as k~n .v~rtoj 
kaj malvlrto)' ka1"lkaturaj~ klel k-ulturrta) ,baclloj. Kaj -
por pligrandigi la impreson li ee renversis la ordon de 
kutima .dramo': en lia teatrajo 1a, unua akta estas in- I 

" gajtona. La 



ne akceptos la duelon, proponas lotumi lnter ur mem- De ti~! de Ia :rri.ontaj pintoj, ni guas pitoreSkajO ;pa.:' 
11IoJtigon. Ember malgajnas kaj elekfas .por I.a plenumo noramojn, brilon<de sunlumigiíaj valoj; dum la '!Jlóntaj 
de sia malgajno la tagon de sia prova fJu'gO. En la deklivoj · en ombro/.J a ' mallargaj inotitpasejoj-fendajoj 
dua, pure rgmantika akto, finna d.oktoro Olson, aperinte pre2;entigas aL ni desupre infere mallumajkaj m~lga-jaj. 
kiel ombro, proponas .al Ember kuraci Iiajn nervojn kaj . La vivo: kaj ·Iamondo Jamer1 .donas temojn,á! l3aghy, 
volon'. Kaj la fago de I'flugo, en la ' tria akto, pIezentas ' iIi nasklgas .en Iia(čiamaj dóloroj -'pro Ull vivo. kajpřo . 
la operaciUan Ember jam tute alial nerekoneb!a homo. - la mondo,s.ed "fiaj :fantazio kaj Jalentó faras · )at~mQjIJ 
Posl sia sukc'esa flugo li mem ludas la ralon de 'mo- pii reliefaj.La ,po eto vi'ndas ilin' per ·sia., senlimaamo 
kanto kaj ee atakas ' grafor1 , Beniczky,kiu embarasite al hom9j, aspergas per 'sinceraj lanllOj kaj. lumigas,per 
forkuras, dum al sia tie restinfa 'eksed.zino Ember kon- puranim,a gajecó. 'I' • , , '; ,.,,' .," 

fesas, ke li estas jam Iibera de sia 'antaua sento. · . Liaj 'versoj, estas Jconsíanta Iirika'fJuo; cgládo· al -!)elo , 
Tiel artefarita " kaj karikatura, la dramo tamen čiu- káj bono. Sed belon' kaj bonoll -detruas en la 1]10na,o' 

paae frapas per ia stranga vero, kiu. trovigas cn li vor- la tragedio de I<ľvivo kaj tial Baghy 'estas inklina :pri- , 
toj kaj agoj de giaj strangaj herooj. Estas fakte kor- kanti liun tragedion;'en' giaj senfine-diversaj kombillajoj 
~irantaj la sinceraj turmentaj krioj de I'pereanta" mal- kun homaj animo kar koro, sentoj', kajpasioj:, " 
forta sed, honesta homo, kiun en ,Ia real{l vivo jam Romantikismo .~kreas ' belajn formójn ' de 1a vivo, 
savus nenio, kaj p'ór kiun savi en sia dramo F: Karinthy realismo tro .ofte, ilin ,d;~til!as. · ' " .' •. 
alprenis la unikan miraklan metadon. "Morgau ' matene" Baghy foriras de tiu r.calismo, iraspreter la ,xiylol kaj 
estas vel-e ' moderQa kaj pensiga verko. CHa íingvo estas prikantas, siajn plezUrojnJ gojojQ!<aj dolorojn -pwilia 
plensenta, delikl!,ta kaj intima,prezentante per Hu inti- propra 'enhao,:o; q~ .f0rg~nte pri la rez.,ultoj" ne1ara:ilte 
meco la čéfal1 karakteran trajton de la hudgaraj ver· profundajn '~on1dLld,ojn. :.' .' ' ,;' ' . ;" ,:! iť. 
kistoj; kiu donas al iliaí kreajoj valon>n mi malpH gran- Tial líaj versoj',elmolltras 'Hri.poetojmfDia;favQro", 
!lan ol la eion utiliganta sintezode la germanoj, profunda restas puraj kaf gicélciaj,ear ili ce!ás percepti la' itleil}an, ~ 
memanalizo de la rusoj, kavalireco kaj' sento~J)aremo la konstantan ' kaj' eternan . sencoi),' de' la · vivo. " ". ., 
de 13 angloj kaj ' orřginaleco; ofte pikanteco de l'francoj. Same tial oni' ,vane sereus 'en la libro ee unu ,strofon, . 

La nomo ,de la satata tradukinto ne belOnas ke ni kiu , prezentus . la, vivo}:! tiel Kiel ni, kutinľas ' vidi g-ln 
aldonu , ankau laudojn pTi Iia atente farita laboro. priskribita en la pure realista~ modernismakaj futuriSma 
Konsid.erinte la jus notitajn komplikajn ecojn de la poezio, kun gia kinem'atika' flugo, malelastéco,abundeco 
drama oni kun Uliro kaj plezurokonvinkigas ,ke Espe- de subjektaj for)11ój,-·imitoj kaj intensiva sonado 'en ,čiu 
ranto plene taugis cn la viglaj kaj specifike naciaj lokoj momento, kune, kun la emu al la tuja kaj · nep're timľ 
de la dialógoj, kiujn evitinte per simpligita tradpko, la rezulto aukonkludo. . .' , 
tr.adukinto testus forpreninta ' de la dramo giajn plej La . poezio ~e Baghy, estante estetika funkcjo dé lia' 
valorajn momentojn. " " . , perfekta Esperanta lingv6, konsistas konttáiie eI fOII1)Oj 

La libro, krom sia interes a ,káj instrua enhavo, estas rieaj je predi~atoj; logikeco kaj sentimenta, simbolis'n1o. 
ankau atente kaj ' bone eldonita ;preseraroj preskau Uaj Ii~ikaj emodoj de artisto neniom k~jpligas lá Hng
tute forestas. , . " ' ~kito. · von,' p-ro ta" pnstuloj de . sujeto, .. sed -enportas<eu'.Ia 

JULlO ~ BAGHY: ,PRETER LA VIVO. 
Jen ''libro, kiun ni"aklarrlU per sincera' bonveno, Jdel 

veran juvelon en, la krono de la Esperanta ' literaturo. 
Ůia ~nhavo konsistas el versoj, kiuj estas p'lejpat:te 

jampresitaj kajkonataf a1 nia legantaro, sed kiuj, nun 
kolektitaj,belforme, grupigitaj . en unu loko, donas tre 
fortan impreson. · " " . 

' Kvazau iagranda lenso kcncentrigis la radiojn de 
Jiuj versó! kaj per sia fokusa punIdo tuaas . niajn korojn 
kaj ekbruligas mn. Tre malmultaj 'estas'. la ,homQj,kiuj 

. restas nesentantaj la fairan éktu~on · - la koncentrigita 
' varmo ja venas de poeto, kiu mem kvazau brulas eo 
, la flamoj <le si<l. sincera 'talento J. ." 

" "Preterla •. yivo" be~onas ankorati" grandane'splotan 
kaj k.rinkan studoQ; ear gia efiko'.alnia literaturo ' estas 
tre sigl1ifa,.;'En nía internaci a poezio gi estas .no.vá veIlko, . 
'nova ,atingitll ~tupokaj samtempenova: elira punkto 
por la estontaj formoj kaj ser,čadQj. , " 

En la labora skizo de mal10nga recenzo 11i ne' -povas 
dece ektuS'j čiujn 'fIanko]n de la poezio de "Preter la 
vivo" kaj por Ol restas sole la modesta ta8lm: dllencii 
pur'pri ~jaj eefaj ..karakteraL trajtoj. " 

' La tuta . libro spi ras per la 'plej alta' kar pura roman
tikismo kun aldono de la vagabondaestétiko.' Kaj kiel 
ei~ iÓ1.p.resi~a ~oJllantikisto ). BaghY: ést",;s. k~ntisto de . 
ammaJ travlVaIO) . ..se estus lal neces~dlhnl han ,Jokon 
·nenuren ' Ja nia 'se!it ankauen la 'mondli bteraturo"ni 
nomus 'lil1 .,,;unu ei la ,plej efikaj piopirvj de ,la inter- , 

, nada pa~ifisin.espeiantisma romantikismp" 'kies ,kreinto , 
estis nlakara ~M.aístro. ' '~ '. .." '. . " > . . 

. Preler Jil: perspektivo ' de la vivo, for de' gi, kruela 
por homoj havantaj delikatajn .koiojh. .kaj se'ntemajn 
animojn; - aJ aftaj montpintoj , (situaci!) · ado.rata. de 
Sagbý: 'lia ~ emu "observi la vivon, la niondon; ' urbojn 
kaj ,homojn, de :montsupro) kondůkas nin la. poezio de· 
Baghy', kaj inVitinte nin al sia ~ reva . regno' \c( -poelo 
kOmpQll8$ pOT. ni melodiójn kaj plektlis .sanoln .de sia 
sorč;sta ritmQ: ' 

stilongrandanHegori kaj zorgori. ·· / .~. .:, ",,-,ó·
ď 

" , 

Kun ,esperigagojo ,ni rimarka~ ~e Baglíy :,eil ,siayer- . 
kadci" en la , kreado dě ' novaj - formoj, . neniam" saltas 
tr"ns malplenaj ' lokoj kaj restas čiam. , konsekvenca ' 
verkisto, perfe!de)<onanta la .eventualan _staton ďe nia ' 
Iingvo kaj literaturo. ~er".tiu ago li montras mQaestecon 
de klera, moderri.a samideano kaj tiu agosamtemp,e 
servas kvazau' .garantio · ke li same konsekvěnée, :r1úr ' 
eble .pli rapide kaj brBe, venoS ai nepraj novajvenkoj 
_kaj atingoj. , : " . -"'. - ,. 

Paralante' pri latekniko ,de Iia slilo ,ni 'mehi ' spr .13 
unuan lok~n . I~ :irysJrumeptig9n de :vokaloika],15on- . '. 
sonantuj, klU atlOgls te ,Bagb):' majstrecon 'anfuJíe ,nevi.;. , 
pitan en nia literat.Uro,(vidu , Ia lú~()n "Ae , . oj .eu' 
• La 'mar' fUTiozas ")" Vnu ěl :Ia unuaj JL'1fe>tr u~is 
la asonancojn. ' ~. ,:> ;-. " _ ." ,.; , 

Tra la tuta !Íbw li res,las nur origi.nala. .,;, " 
'Kreinte "niultájn .. originalaln poezlajn frag'inentojn- J." 

pruverbojn ' Jikvaiáu penelras la párolatan " Ci,u~gan, 
, Esperantan' Iingvon; . ...."'~. " ' , ,', .. ,_. ", ... 

Kiel de, mul taj belaj ario] kaj rQmancoj mu- ~. 
zike . Ji''I'éstas oia čia'ma ' arniko dum \1(00-
certoj kaj " 

Krom eio 
fundamenta 
kaj ,kornpr,enileJ 



ALEKSANDRO :f>ETOFI: JOHANO LA BRAVA. -
Ella hi.tngara ·oi'iginaJo:. ~. de Kalocsay. - 'Posfor
mato. 88 1>agoj. · Budapestt 1923 • . Eldono Ife "Litera-
tura ďMondo.". , " ' . " 
l;a ·faman· poerrifabelon de la granda hungara poeto 

Petófi ' konas 'ciu hungar), klera au neklera.. Per sia 
histoťio gi . am4zás' la simplu!ojn, per sia poezia riceco 
gi carmas'· la· instniitoj'n. L,a poemo 'estas ec transskri
b.ita en .melodramon; kiu 'estas preskaií konstanta re
pertuaro de; la koocerna budapesta teatro. 

Jen la historia skizo de la fabelo: 
La herDO de la rakonlo, Janci Kukorica ' Oohilcjo 

Maizo) estas iilfano ·trovita: La edzino deiu farmulo 
trovis liti en Ja maizk:ampo; ' si decidis Iin . eduld, mal
graii la akr,aj protestoj qe sia kruela edlO. Bald,au la 
bonkota y,lrino morlis,kaj'1aeduko de Janci daiírigis 
inter muttaj batoj, insultoj, fástadoj. Ki·am li atingis la 

junagon, li fárigis 'safpastisto, -Ii gardadí~ la 'safaron de 
la ·farmu10 .. - Janci éstas saga, prudenta; lerta, forta, 
honesta, Jojalil kaj justama. 

En la sama .vilago vivis malricajgeedlOj; iIi haVis 
filinQq: IInío , (Heleojo). La patrinomortis, la patro 
reedzfgis. Poste la patro .nokau ' rnortis , kaj tiamaniere 
la I(ompatirída Ilnjo restis ' kun ·la malbonega duon
patrin9; sia' vivo estis konstanta sério da turmentoj 
kaj sqteroj. . ' . . 
, Janci kaj llnjo farigis geámantoj. Onu fojon, 'ce i1ia 
amrenkonto, granda parto de la- sil fato malaperis. Pro 

,ti o lafurioza farmulo .valis . mortbati Janci'n, sed tiu 
,ci fOfkuris. , . '.' . 

Johano lerte mortigas Úl regon; Ham la timigitaj gi
gantoj lin elektas rego: Johano rifu zas, ·I.i postulas . nůr 
fidelecon de ili. ' IIi do transdonas .al. Ii sorČan fajfilon: 
kie ajn li estos kaj bezonos helpon, 'Ii dev.as nur fa]fi 
per gi. Li foriras. · . 

Balda ií li atingas la . Landon deMallumo.lalanáon 
de sorcis1ihoj. Tie eslas ciam mallume. Kun .htlpo de 
gigantoj li ekstermas Čiujn sorcistinojn, el kiuj la lasta 
estas ... la duonpatrino de IInjo. Kaj :jen la lando 
nun farigas luma. 

Poste li dormas en tombejo, kie, post noktomezo, 
la spiritoj eltombigintaj klopodas ektimigi Iin - ' sed 
vane,' Johano ti mas de nenio. . 

. Fine li alvenas al la mondfina marbordo, alla bordo 
de I' Fablaceano. Li volas trairi ankau tiun .ci, li do 
fajfovokas .giganton, kiu Iin portas tra tiu senfina maro. 

Subite li ekvidas teron: tiu estas Felando. Lerte li 
forigas la terurajn malhelpajojn kaj li eniras en tiun 
rnirinde belan landon. Tie li vidas čie nun gojon, ple
zuron, volupton kaj tiu kontratlto al lia dolbrplena 
.koro instigas Iin al memmortigo; li ja ne povas piu porti 
lasargon de I' vivo sen Jlnjo. Li trovas belegan lagpn 
en la mezo de Felando, li ' volas ' sin dronigi eo gin. 
Sed, almenau simbole, li volas kunigi, kun IInjo': li 
pr.enas la ro,zon siritán de Ma tombo kaj jetas. gin en 
la akvon .por montrigi al si la sekvotan vojon". Kaj 
jen, la rolO sangigis en .l1njon; gi ja estis la lago de 
I.' vivo. , . ' . 

Dume. carmaj gefeoj amasigis cirkaií i1i. Tiuj trovis 
ilin tiel belaj, gagaj, amindaj, ke Hi tuj eleklis Johanon 
rego kaj Hnjon regino. Kaj ili vivas nun felicaj. ' . , . Korfuse adiaiíihte sian 'amatan lIujon, li fo,rlasis la 

vilagoÍ1, por" trQvi vivrimejon aliloke. ; Li vena!!' en ar
baron, ~kie . li . tro~as kabanqn de gekdu rabistoj. IILvolas 

, Ii.n mmtigi;. sed li Sajne aligasal.la band0 kaj artí-· Jen naiva historio, el kiu Petofi faris majstroverkoťl. 
fike ' ebriigas la rabistojn , kaj brulmortigas , Hin, libe- Kalocsay, la tradukinlo. klopodis , konservi tiun majs: 
rigante . tiamaniere la regionon de' tiuj dangetaj mor- trecon de la poezio, . de la stilo, de lá efiko . - kaj li 

, ligisto]. . . ' .' bone sukcesis. 6Dni ja certe ekkomprenos, ke la po-
.' . Poste li daurigas' sian vojagon . . Li renkon~as husaran polfantazio havas sian spccialan mondon kaj ke ci tiu 
' tacmenton, ,,kiujiras en .francujon por helpi aI lamondo prezentigas- per 'majstra interpreto de genio 
Jrancoi . veÁ~ila Jlrrkojn: Nun 1íkmpl,ezure itfigas al - en ci. tiu ve-rko. Certe neniu volaš c~rpi el gi natur

~' Ia beliij husaroj kaj fodasas kune kun iIi Hungarujon,. scieocajn au geografiajn konoin" - diras la tradu-
-, trairas diver§ajn -Iandojn,)auviée Tatarujon, .Italuj?,n, · ·kinto,· en .8\aj riínarkoj, .kaj tute , prave. . . 

PoJujon, Hjnoujon, travi~ante, ele st.rangajf1 ,aveníuro)n, Mi ne intencis skribi I<rilikon pri la verko (mi ia rie 
,;fine iltalvenas Ftancujon, .. kie la turkoj raQas, morti- estas kompetenla pri tio ci), mi volis gin nur konigi. 

. ~ gas, rllinigas cion. La tutkoj ec fo!rábis la fílinon de Kaj tion ci mi jen faris. 
I' , franca · re"'o:, ' ." .. 6 - Pri 1a traduko mi ne ' havas multon por diri. La 

La.hungatoj venkas 13 . turkojn; ' );anci mortigas la solidaklo, ke la ' tradukinto eslas Kalocsay, eslas ne
, , jurkati" miIitestron, savas la <1'egidinon kaj kondukas ' renversebta r.ekomendiló. Lia nomo ja estas. bonege 
, $iti . al ,la rego: . La . ·rego propOl1as al janci la manon konata de uiaj .Iegantoj - . kión mi diras lide niaj le

. .~de sia fí1ina kaj sian fronon, sed JiWCÍ' rifuzas cion, gantoj"? ne I de la tutmonda esperantistaro. - Oni Ciam 
- cCar ' licpovas ' ami nur lIrtjon. Lirakontas nun la 'his- pleture legas Jiajn belritmajn poemojn, kaj oni povas 

torlon.de sia malfelica vivo: La franca rego elnomas , sincere gratuli Iin pro ci tiu sukceso. Ni hungaroj, kiuj 
lin nqbelo ~aj' tloilas al li la. nomon ;,Jo~anQ laiBrava". konas la driginalon ' de .Johano la· Brava", d ,:oble 

',Cetere ,li ~fice rekÓmp!lncas Irn, donante aI limulte 'dil admiros tiun sukceson. Car Kalocsay solvis ne nur la 
oro kaj da áliaj trezoroj. - , -- , malfacilal; taskon, ' en kiu konsistas la koriservo de la 

',,, den lopanonun esta's rica. Li r~.iros ~ungaruj<?f!; aleksal'!.drave~sfor,!"o,sed . ankau.li donis a1 ni tradu- • 
edzigos: llnfon kaj 'vi"os cn plena feheo,;.' LI do surslp~ ~ -,kon~aufr!l~e lIel f!dela~" ~Ian om renkontas nur mal-

, _. igl\S~ se'ď ,malfelice Ia sipo ' pereas kauze de ventego . . ofte ce ma) poetoJ. J;>f1 tiu punkto Kalocsay estas 
; Ciuj ;ypjagaňtoj drQna,s, 'nór Johano savigas:.... set! siaj maj~tro. . •.. 
· tr~zo{oj - kun slráÍlgail tilirindáj drkonst~coj : .furioza Tiu tasko 'de la tradukinto .estís líom pii malfacila, 
éondego Jetas .Jin supren, gis. Ii'- nubQj, It rapide. :ek~ Car la originalo estas verkita , en tre simpla, popola 
.k@taS""la nubon kaj ' alkrocíginte' gi transportas]m~ l,ll lingvaJo. , Pro tio, kvaDkamfidela al la fundamento, li 
altega 'roko;- surkies supro lítrQv~s neston de gnfo sentis sin devigata uzi kelkajll neologismojn, por pov.l 

Jfan~az.iil _ btrdo). " ' ,.:,.. • . _ . kiel eblé pl~j fidele ' redoni en ' Esperanto la hungatis'- . 
~": LI , sJ!iigas, s~r la dor~o'A de' tlU- '!pgan.ta. btrdo . . ka! mojnt . tiamaniere lame~, ke la ~uja. kompre~o neniel 
ttamanler.e. "TaJdante" h alvenas -al .~II:l ' vlla:go. Tle It estu 'malh,elpata. 'Efekhve, en ClU hngvo ' om trovas 
sciigas, ke :lInjo ,mor:lis.Malgoje li v~tta~ slan ,tombQp, ' liajn 'A!!f1anki,gojn" devenantajn el ftemdaj lingvoj au 

··"deAiras de tiť!imu~iozon "kiu - elkreskls enla koro" : el dialektoj,- .. kiuj -donas al la parolo ian carmon; au. 
bj li: senceJé foritás, niaJprokstmen .. ' ' almenaií kara'ktenzas gin, elreliefigante pii rimarkeble 

.;;,"',Tiéf.1i al~n9.s 'a1 'la Ilmo de 1a Lando de l' Oigantoj. }a nuaneou... ~e .1'. ideo .. Ni pOV;lS .konstati~ ke Kal()cs!1~ 
'"rf'orlgínte 1a;:maÍliťtpa)ojn, .Ji : eniras,.,en 1a pa1ll:c?n de . tre s~a~e uz~)lin';.'caJ ee la plej ~randa part? ~e \Jaj 
J'. r~o, kiu, kun siáj ~unuloj, vespermang;ls - J1tman- . vor~ol h. m~tis klan~a!l noto,!- Tlamanlere, tlU) rieo: 

,,~ glls rokojn, ' ·.kaj, ' j]j vo)as , m31lg-ř ankau Jol}arron. , Sed , 10gl~moJ, klel poetélJ bbefe~J' aperi's kvaza~, ,oazo) 
'.:, .;i!" . ,.;~ ~ . . ~",~ • 'hi'" -." ' .-' 1;- '." ., "- :_ "'~' 



sur la dezerto, ' kvazau mulfkóloraj birdetoj pepantaj Sed 'Ia reiulto es tis dullanka,ď' La malnov.aj metodoj . 
en la ka~o de vadbirdoj,kiuj orllamas la rigidim úrtu-en bkonierca '~dvó ' estiseluijtaj, la uzinoj miiloi'ga': 
,tonecon per siaj freSecoj, per siaj petoladoj. • . .nizitaj por nor,malaj produkt.celoj; la hUa sistemo estis. 

Lau eksteralo, l a broSuro . estas agrabla, pl.aca.; ~l kolori!a tro registarmaniere, čeéstis neevitebla, sed mal- . 
estas poMormata. - Presita ·en la presarhnshtuto . feliča mi~si~.Q ~e e~erilentoj . ki~j - ne . mi}<siga.s ,en.la. 
"Globus", ~i estas bon~uste kompostila, kun bele gra· no~mala . mdustna kal k~merca VIVO. t.1 ) lun s~tuac!C!n 
vuritaj, facile legeblaj hteroj, kaj tre kl.are pr~sita, . sur . on.1 devIs . p<,>ste ' m~lfan, la talentuloJn redofil;-al Jh!l. 
bona papero. DuH ustrajoj ornama~ ~Ifi.. Dlfekto] n~ pnvata funkcl~d?,. člUn, •. su~ ,Ia gust1l:n loko~. La . plen~ 
estas en ~i, ,se ne kelkaf tute senslgnifa] preseraretolJ plenumo de el hUJ P<,>~!~IOI " ne POVI~ okazl di!m mld:
kiel: unu manko de supersigno ,; unu pun~to anstatau longa t~mpo . . La enmlkslgo.de. }~,reglsf;élro, ,~al ,ne ' n'!! ' 
komo; alia :punkto anstatau dupul)k.to; e,!pltra. numer~ I~ efekb.va kontrolo, se~ ankau la 'burokrahsmo e~tJs. 
XIV' anstatau XXIV; - jen elO, klOn ml tr.ovls. en~! certe ph grand~" QI es.tls .necese por la k~mu~a ' bo!!;:
post ta nuna tralego (kaj konsideru, ke ·laumetJe ' ml , farto: En kelka] rondol om estas ema ·kredl, vldanteJa 
estas preskorektisto I). S;e mi 'paCi~nce t!aesplorus.gi\}, ' sendubán ' ~f:ne:ala!lprosperadon, k~ ,la miJitsekvoj .jam 
permikroskopo, eble ml trovus ankorau k~1kaln slml- estas transmta]. TlO estas, falsa oplm<,>. La f~kto de la 
lajn '; sed . - pardonu, kara leganto - _ ml havas . nek , ·k?~er~a pros per? estas bon~ .ebla , '~algra~ 1a ,nede: 
'paciencon, nek ... mikroskopon ! Paulo de Lengyel. zmndaJ . ~le'JIento) en la orgamsmo,. ~Ies el.lmmon Ont~ 

, ' po.vas ,atm'gl nur post tempo. Per 'aJlaj vortop,'l'tbsoluta 
, I S'ano, same kiel ee la homaj k6ťpoj, ankau ' te ' ta-..... 

.. O ,." D' E K O' i...T O': .. I.tl socialaj kaj 'eko'nomiaj organism~j estas maloffafo. .' 1'''' ,i,. , , .1.,. , n... .L1 , Konséja .pri ei"tio lá .popolo 'moptrisviglaó intereson ~. 
O:B S E ft V O prHa rilJledoj , ,proporlitaj eo ,'Ia lasta .kunsid'o' de la 

kongreso .. La bl10n pTi la _ subvencioj de navigasocioj 
' LA EKONOMIA .SITUACIO EN AMERIK0 (HA~ oni severe ekzameois, furjozekontratlDatali~ kaj fine" , 

E. WARD). La stato de lá amerika indl1strio montras . ' faligis. Kvankam la ' publika opil1io estas dividitaenc'ei 
dauran pUboni~on, ee, en la lasta monato, g'randan" tlu dem'ando en du partojn preskau egalajn, tamen la 
suprensvingigon, nenlon oni vida!', kio mootrus dan-bilon ooi povas rigardi kiel definitive " fprjetitah. AHa 
~eron de I\}f1acio. DO'la nuntem'pa.nerefutebla ptosper~ proponita kaj -;' lau ,multaj opinioj lIIalfeli,če - Jalccepti.t;t 
Saj na s .starl sur saoa bazo, CI hu aspekto desana] - , Ie~oestas till pii la , agrikultura kredi,to, kiu' montrás 
komercaj cirkonstancoj karakterizas iagrade čiujn teri- novan 'tendencon de la énmiksi~o de l'registato en la-. 
toriojn de,' la komerco. La ~talindustrio nur pene povas , ekonomian viýOlÍ. Oi difinas, ke la ' r,egistaro signils 
kontentigi la aeetemon, gi laboras, lat1 la raporto de , kapitalon de ' 5O :milionoj ~ da dolaráj ' por la 12.'nFederal" 
U. S. Steel Corporation kun 9O% ,ge sia laborpovo kaj Intermediate . Credit Agt\ncies'''; ' kiuj><lab'ol'Os sub '·.Ia 
nm'pro kelkaj eksteraj kauzoj - vagonoj, laboristoj, :gvido de la jani ek.zistan1a "Pederal F.arm Loa,n ·BoarO" 
brulmaterialo, - ~i restas sub , sia plej alta hibor- . (Far~-prunte~o). Krome estOlr eldonitaj .endekobla; 

. kapablo. La ' automobilindustio ' ~avas kolosanproduk- valoro- pruntbHťtoj, ,kiosignifaspluan 'krediton de 600 , 
tadon kaj ' tre ,bonajn perspektlvojn pri dat1re grandamilionoj, uzotan 'por lasubtenó; evoluigo kaj .Jl1tensigo 

'ače!emo. Tamen la malfavoráj církonstancoj de 1920. de la .agrikulturo. " . , ' ",' 
ankorau postlasis , ian frostotremon en la dorso de la Ti/i fro granda 'elljzo ' de tiel.. graQdáj kreditoj kom
fabrikposedantoj, kaj fial : ~stas rimarkebl'a ,ce nun ia; " pťeneble kunpórtas ta dán~eron de la 'infhtcio kun ~ia:f , 
ne , malgranda, malcer!ec.o. La ,prosperado de la konstru- nedezirataj ekQll.omiaj sekvoj; :Sed hl fuo.vaáo .iras eč , . 
industrio, rimarkebla jam de J 6nge, farigás ' čiam pii ' plue, Statajagrilfulturaj kreditkorporaéioj, ,d"e.vos esti ,,' 
evidenta. 'Sed, pro. la tre altaj kostoj de m~terialo -kaj ,.kóntrolitilj per. 'Ia tinancof,icejo, ko,rporacibj, kles 'kapltalo ' 
de lab'orforto, la ' longa ' dauri:> de Ci tiu' f1orácloestas ~stas kolektita per priv:ataj' pnintedon..sig.fiadoj. Ci . tio 
grave pridubebla. La enspezoj de la jervojoj, de kiam 'signifas p}uan enmiks~on de. laregistaro enla ,ekono~. 
'Ia ~tatoj česigis la kontrolon, estas tre 'grandai. ear la . .mian viv.on. Ee se tiuj instititcioj n,e endangerigas " 
~ar~ekspedo estas . ~re vigla. En· ,Ia, t~1csindustr:ioni esence la .fin.Nlésiitemon de, oJa : lantlQ, ' tamel'1 ~ jam 1á ;tt1 
trovas grandan akhvecon. La provJzo) ~stas 'multe ebh!co de la evoluo en nedezirinda direkto e!?tas plen-

, eleerpitaj,ee, en kelkaj iakoj min~cas ~re.ska~ v~rm~h~q, dinda afero. Car nia financsistemo estas alte evoluinta 
instlganta ' por establo . de pl~lfaj noval lIzmqJ, Cl t!o, :kaj bone elprovita. (Ji sté!ris '.k~a.zau . ro.1<o en Jamilito 

, kompreneble, ne restás .seneflka :al )a kotQmndustrlo; : kar l1e~anceleble eltenis la"})eriód6jl'1 oe. l~ fetJrčrinUacio 
kio, siavke, portas kun si gravan plivasti~on ' de la kaj ,Ia depresiongin sekvaotan. , ' " " '. . -
kotonplantajoj. La ciferoj ' pri Kornercaj cirkonstancoj En la' lasta , kunsidó de la kongreso oni : audis, la . . 
estas ankau tre favoraj, de 1921 I,a banlcrotoj eiam' pii' proponon de ", prezidantó. Hardi~g p!i,·tio, ke Ja ,Jando . 
malofti~as. Ci tion oni půvas bone valorigi; .kiel simp- partro~nu la reko.nstruon ,de .Europo" per la emroen'~ 
tomon de ja ~enerala ekonomia stato de la lando.. la mondtribunalon, kio, lau · la preziaantone estas : !, 

, Do" la ekonomia ' evoluo "~ajnas ma!'Si lIur Ii'-plej s,amsignifa kun !a part~'preno én 1a, Ligo de la~Nacioj:':~ , 
bona vojo, kaj enlande, ne atentante pn)a eksterlan- Ci rHate ' Sin ttovas .,~ajó,e: tre Jórta' opoiicioklai:'iganta" . J' ' 

.daro, oni" povlÍs' diti la situacion ' esperpleňa. Sed el1la ,al'la prezidanto ·kaj' al ' la lando' ke ,ne estas ' eble ~· 
mondmerkatoj, tiom gravaj por fa alnerikaj produktajoj, partoprerii la mondtribunalon sen Ja .eniro 'e.n 1a Ligon 
ankorau regas trE} .. !"alce~&i cirkonstancoj, kaj. an~~~ ', de la Nacioj. ta ,:demal1lio, est!>s ce~terlpulte .'4is'kuÍlJt~: ;,'",. 
:cn, la enlanda poltttko .sIO -mo~.tras tendenco), kl,u), 'Nia popolo "fam de l(Omenco~' v,oh~!" ~b aVlae ,:ol1s' , 
kV..ilnkam eblene grave 9angera), 1amen 'estas sttfree partopreni lasolvon' de la 11os,tmTllta) problěmo] dé ., 
seriozaj P9r. es~ atentatá) , z.orge'!1e kaj ~qnlitan~e, .I~or " Et1ropo. Sed ~is~ nUlJ.ne. e.stis. pro~qn!ta:p,lano kiu sajni~~ 
ke ~onfuZ(J). kaj m~lordol ne ~e~JI.lu ,e! J h. ~a ,":Itllto , ,oakordigebl~ ' ~u~ ,Ia n~Cla] tradlclI\l1l(aj PP?rtuna l~it 
porh.s kun Sliln.k~~ ~n Us.ono. hon, ",klOn o,m kutl11?-as' ~oiaj rezultatoj . . " . ,.. . " . .'" . ' v 
n~iml "tr0!l.enml.k~lgo ~e luegt~tru.0 en.t~ e~ono,,!l~n NUd ap;eras.la )de~ , ,de l· la , mondtrl~uDaI6, k_aj eb1e 
vlvon". ClUJ nacIQJ doms, P?r ph~el"ka mlhtl{Vldo, čtu]n oni povél.s , lan sur llaiJ~Z'? ko~,pr0!11\sDn, '.' en, lCiu ;'I'e\}'" .. 
rirnedojn ' de r:lando, hom(!jn, monon, ot:ga.mzon, · en la ' ,konti~as la diver~J op-imo) ~de " Dia ' i~l1!io' Jalr"jfet 1ciu ;;P 
manojn ť1e 'l'reg!straro. Tles sekvo~ estis, ke' la granďaj 'oni povas krei fOrlnulonpqr ll! partoprcno ' de "Ameriko' 
in4ustrlbaronoj"gvidant!ii'J<omercistoj"čefajreprcCzen-' en la. níondrilatoj,~rtoprenOJf, kiu al ~uj Sajnos justa> 
tantoj de I'sqenco oferis ... siajn interesojQ aj la granda kaj. portQs finealn1aj~ipikoLeh' Eilrgpp la tlel -u 
komuna '1lfeto, kai!él':Stllto !1isP!i'Jíi~ ,tia~aniere R!'Í t!a .: beIÍ>on.'·'; ',,~'i. ' . . .," '*-'<' . ~'" 
kva\}to de ~ome1?J, fman~J kal sClenca) '~lentulOJ"kl~ '%j~ .....,....i,;,;~-~"''''_~iII!I!'''!~~~~; 
nemam estis ' ee lmageblamter nor mala) arkonstarico). .';' , -, -" . -. ~ -,. ~., 
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