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KED 
Nian cefredaktoron, kies cefa princip o de 

bona cefredakto estis: nenion publikigi en la 
gazeto de si mem, ni sukcesi s konvinki pri 
tio, ke eble niaj legantoj jam estas scivolaj 
pri li kaj fine li, kun malespera gesto, trans
donis al ni sian verkon premiitan Gum la 
lnternaciaj Floraj Ludoj en Manresa kaj rek 0-

menditan de la Esperantista Literatura Asocio 
kun jenaj vortoj: Jen, havu, sed vi havas la 
respondecon I Ni esperas, ke niaj legantoj 
leginte la interesajn aventurojn de Dro Teo 
Schwartz, ne jugos nin tro facilanimaj car 
ni goje surprenis ci tiun respondecon. 

,. * 
* 

ANGULO 
Estas multfoje preskaií cagreno por ni, ke 

la personan interri1atigon kun niaj kunlabor
antoj neebligas tiel grandegaj malproksimoj 
kaj tiamaniere l1i povas nek manpreme gratuli 
pro frapanta verkaJo, nek riproee alrigardi 
pro - nu, vi ja konjektas pro kio. Ec la portreton 
ni ne havas, estis kiu rifuzis sendi gin pro 
modesteco. 

Pro ci tiuj cagrenoj ni esperas konpensi nin 
en la projektata teatra vespero en Niirnberg, 
kiun ni arangos cefe kun tiu ci celo. 

Bonvenon tie al ciuj kunlaborantoj, abonantoj 
kaj gis nun ne abonantoj. 

'" * * 



B ·E .PETRO' STOS4N, L. n. 

Se la ma1jtmularo povus-' 
se ]a junufaro 'scius! - diras 
malnQva proyerbo kun nuanco 
de melimkolio ,'.. Kaj la sama 
melankolio premetas mian 
koron, kiam mi pense ' foli
umas' malgrandan historion 
de nia movado. Cu ni ne 

pOvlls kunigi la sperton de I' maljimulo 
kun la forto de l' junulo? Cu ni ne 

, estos sufice sagaj por unuigi prudenton, 
senton ,kaj volon, gi& nun izole star
antajn? Se ni tion faro s, nia kompleta 
unueco realigos sur la kampo de litera
tura lingvo, car sole gi estas Alfa kaj 
Omega . de cnia movado, sole gi povas 
ree flamigi · malnovulojn, altiri novulojn. 

Ciu vera lingvo estas spegulo de la 
mondo, .ciu viva langal<;> e~tas bildo d~ ' 
la aniino · de giaj · uzantoj. C~r finfine la 
lingvon, elforgas ·la uzantoj mem, kiel , la 
perlomolusko elkreas sian ' konkon. . La 

. ideoj -naskigas kaj mortas kiel la ' uloj. 
La unuaj Esperantistoj estis varmigataj 
de la ideó . mem, tiuepoke- nova kaj 
fresa; malgraa ' la primitiva Esperanto, 
pala-kaj mallerta, ili ardis kaj entl\ziasm
igis, car tia ja estas . la infanago. Post 
30 jaroj, la ideo memiom 'malnovigis, ' 
kaj nun la praktikadó de nia lingvo al
ti ras ,ta atenton de. la pioniroj. Sed tiu 
aplikaagado . estas kvázaa "Ia korpo de 
nia afero; ,kies . animo restas la lingvo 
mem, la lit~ratura kaj . poezia lingvo; 
' Espéranto de ' la l887 -89-a sajnas 
iomet~ mallerta apud tiu de la 1905-a, 
kaj tit) Jasta áspektas ~ en kelkaj punkt
etoj .....,..o. málpli elasta : ol nia nuna lingv9. 
Ni japrogresetaš! jes, tre maJrapide . .. 
taníen ciam ni ,antaaeniras, car ni vivas. 
-La .. progresp' . . .gi signifjls la . disvolvon, 
la ' fottigol1, : labónigon ... Ne ciu 'sango ' 

estas progréso. Kielciam, iAter la . nave;
germintaj . ,folietoj - sur Ja trunko de 
nia juna arbo - aperis parazitaj likenoj 
kaj surkreskajoj, kiuj sin nutras per sukoj 
de la arbo, nenion redonante al gi. Ne
necesaj radikoj, monstraj vortoj, mal
tai:ígaj esprimoj . " e.stas Huj parazitoj . 
La amanta okulo de I' p.oeto, la delikata 
orelo de I' fidela kaj klera arniko - tuj 
distingas la. parazitajojn de la arbofoli
etoj, kaj tiu distingo gardas la sanon de. 
I' juna arbo Esperanta. 

Sed la sano de I' arbo ne estas 
garantiata per la forigo de I' parazitoí, 
gi venas de la tero, dé la pluvo kaj 
vento, de la suno. Kaj tiu tero estas nia 
p~poI0, tiu pluvo esťas nia agantaro, la 
vento estas nia spirito, la suna estas 
nia verkistaro! Esperanto kreskas, kiel 
kreskas ciu arbo; kaj kie estas tiu frenez
ulo, kiu deziras stonigon de nia 'lingvo ? 
Kie estas la malprudentulo, kiu prokla
mas nian lingvon matura, preta, perfekta? 
Se li ie ekzistas, li similas orientan 
gardeniston, kiu artifike haltigas kreskon 
de . la kverko, por gin nanigi, kaj montri 
al la publiko kverkon en florpoío! 
Nanaj spiriťoj revas pri nana lingvo, tio 
estaskomprenebla. Sed la Esperantist
ara deziras normalan Esperanton, vivan, 
sukoplenan, folirican, ne ombron . palan 
deJingvo. . 

Ni lasu poetojn kanti kaj novelistojn 
rakonti. Ni subtenu nian verkantáron 
ak,irante iliajn plej belajn verkojn, por ke 
ili do'nu al ni la pluajn, pii belajn. Ni 
pr.eteriru fusverkantojIJ, por ke ífi revenu 
al si'a metio, se mankas literatura talento. 
Ni .subtenu plibonan, ni bojkotu mal-. 
bonan, por purigi nian movadon de. 
l' fadUarantoj kaj tromemfiduloj. Ciu faru 
sían metion, ciu foso siab sulkon! 
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. La literaturakam'po atendas grandan 
plugadon. Nia literaturo estis gis min 
nur infana ludo en nekulturita kampo. 

Grandaj laboroj estas venontaj, kaj nUr 
Ham ni :vidos fruktojn Esperantajn , ti~, 
kie nun aperas f1oretoj. 

La literatura Iingvo atendas slaJn 
laboristojn. Mankas vortoj, esprimoj, 
parolturnoj. Verkoj originalaj, tradukoj, 

'~ 
7. ' - " 'E B 

JAN 

,'. ~. - . " 
versajoj, 'prozajoJ, .' . '. CIO éshi~ ~bézón-
ega en granda;k<vanto,por ke .,-lac, .Ji.ngvo 
pliricigu kaj plielastigu per , cert~ vojo. 
Kaj la legantaro tenas en siaj n1anoj la 
$drton de la lingvq: Se gi. stibtett~s verk-:: 
antojn kaj eldonantojn de'meritaj liter,atur-' 
ajoj, gi 'subtenos la disvolvon de nia juna 
Esperanto, jam beleta kaj kapabla igi vere 
bela, post belajagoj' kaj Jaboroj. 

I ' 
K o 

VRB .4. 

rr"ii_~iiiii~i1' uj sub la supro 'de la monto malsupren sur la ' frunton por ombri ' ankaú la-
apud Dražinov trovigas vizagon. . _ , 

~QIIlt::SI1 longa, sed maJlarga sen- Kaj plej multe el cio mi amas la momentol1, 
arbigita lok o, kuranta krúde kiam en rrialproksimo ,subiras lasun'o"frenez
supren, lau la deklivo -.- .ante sur la vasto de I' cjelo en sariga .cie1rugo. 
kaj tio estas Ja loko, kie Se tro'VtgilS .tiutempe sur la ciélo kastelfor:maj 
mi ple'je satas sidi emb.~sk- nuboj, jJi sangigas te _ g-randegaj blokoj de 
ante ca~ajon, kiari11a ,so- ardanta kupro, .....:. se iIi estas 'nubétoj shni,aj 

mero jam forte sin k1inas al ' aťítuno. 'Sed ne alsáfaro" Hi sangigas jeeta splitar6 de ' t.oi
pro tio, 'ke tra tie ofte iradas leporoj- kaj ke kolora stono, per kin ' la ciel.qposťe ' estas 
tra ťie preteqJasas 'bela kapreolar,o'. 10 tute ,k.oyrita kiel bone rip.arit~ laridvQjó, pri kiu 
alia logas mhl ci ' tien - florant~ eri.ko. , zorgas diligenta ~ojisťo ' ~ " , ,, -
. Multego da g( estas ci tie, la tutan , sen~ Sed tio tute ne ank6raii estas CIO. 'La cielo 
arbejon de s,upre gis malsupre gi'kovra,s', kiel estas, ja: bela 'en tiu 'mometito, <sed: miHté < pIi 
densa tapiso" kiu ' diversloke havas grizajn bela' estas la tero. SiIeritigas surgi la z,uni? 
makuletojn, kiujn trabrilas, la nuda tero tiel, . hruado de l' insektaro, kaj , sur tTllan mál': 
ke aspektas kvazaťí la tapiso estus :tie ttuita largan kaj ' longan senarbejon _ sin , reflekte 
pro la tro otta preterpas.ado ' de la ca~best.:. metas , rozkolora , duonlumo, sit;ni1anta , pl-ej 
aro. Sed ne estas tro mllltaj tiuj lokoj. La malpezan :VÍlalon. Roza gi estas sole kpmeriC~. 
cetera lfurfaco estas cie mall!elverda, kaj en Post nelong.e _gi jam ,et~ vU(iliga~ - kaj en 
gi estas enteksitaj grandaj insuloj de roz- tiu ' rrioment0 la florantaj insuloj pe 'la etiko 
koloraj kaj ióm vioJetaj , floro] . : . Kaj guste ekkantas per tiel de{ikataj koJornuaric'oj, ke 
tiuj ci florantaj' insuloj estas ti o, kio ínin tiel Ciu pentrista paletro ,estas tro malricajmr povi 
logas ci tien. , . tiun ci kanton 'por eterne konservi ~urt9Ipe~0 " 

Mi sidadas ti~ cipreskau cil.ln · tagon sur . .- kajan'kau ,certe ne ank,o.rau ,na,s,ki'gis tiel 
la rando mem de la 'eiika tapiso, proksimunie ' genie lerta pentristo, kiu kapablus ,repr0d~kti . 
en)a mezo de gia longo, ' car tie 'ci la leko Uun ci ekdibocon de koloroj en la ,ma1jQnga 
estas laplej konvena. Pina densejo de junamomento, dum kiu gi dauras .. , . , Car - pos,t 
arbaro sirmas' mian dorson kaj ' enkuras ,p~r kelke Oda sekund oj 'ta rozao koloron komencas ' 
kelke da arbetoj sur la senarbejon tíel; ke venki, la blua, siélvice tiel eta, ke gi" simllas 
estas kreita ci tle bela k!lsejocirkau , granda, . plie delikatan nuancon , n~,~u!.(U'1,: ol tonon ge 
muske' koyrita stopo, sur kiu ~ la . sido estas koloro. '-'!",' 

preskau tiel oportuna, kiel sur .aPQgsego. Káj ' K,aj 1ciam ankau tio A okazis, eksonaskanto 
sidiginte tier1, oni 'perdigas por la futa _ mondo, 'de la floránta 'eriko. Gi é'Stas tiel aelikata kaj 
kaj se)o. estus rigar~anté ' ci tien ec pl~l s!lsura sonado, kvazau ekba!,ancigl;1~ -sur , la 
atente, li , neniun vidus, car ,sidiginte . mi levas' graciaj trunkeťoj ciuj , et~j _ fJoretoj .!{aj ~drlter
Ja kolunl0n de lasurlufo por kasi 'la mal- frapigante sonigus: f1Jlstre ' óbtuzan', t~ind;lr ' ~e 
harmonjan blankon de la tola' kolumo, kaj la -violono. Mi rie ,scia-s, &'éd sajná~al 'Wi ciun 
capelonkun larga verda rubando mi tiras fojon, ke miá

4

lóngéi, tnallarga senarbejo sÓilor-
- '''.'' -, \. . 
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. jgas:al si>mem por' ahtaUn'okta prego ... Sed 
. tiu .ci : sehbru·a, . d'elikate ,sonarita kahto de 'Ia 
floranta ' -eriko havas arikorau· inúlte pii pto
fundansignifonrJJi estas kvazaií signalo , por 
la cášQestarC? ' I).e pIú tif!li, sed éliFi el la dem;
ejo, . k~ ' ne pl,u ininaca( danger,o; car la kr~
pusko. tiel densigis,; ke"' ec " ~~ "','ie proksiffi~ 
sidus casisto,tienioh · l.i povusfaripro tio, ke 
la Jcreptisko kovros lian celiten, 'sidantan sur 
la raqdó ' de la . platajeto inter la pafíltuboj, 
kvazau gin 'kasus karesantaj manoj ... 

. K~i ' vere, la kapreoloj' kaj le'poroj senhezite 
k~eqas al ')a kantp de la floran~a ' eriko ... 

hónti p'f-b Hi ;. rjcebarba arbar,isto, kiu estas 
jam tiel thakulita per ' la f1uigita ,sa'ngo, ke ec 
lia vango' brulas sur la senkavaj lokoj, kiel 
ju,s rnartelita kupra kaldrono,... , 

Jam-,unu- S€tni!lnon mi sidadas - .kaj hodiaií 
mi :denove sidali sm.. (Ilia amata toko ... 
. ~ EsUts" a'nkbla:a' frae, kat' tial la ;i'ns'uloj de la 
Horanta eriko antaů ' mi guas la varmon de 
la suna brilo. La tutalonga . senarbejo dancas 
sur gi kantante , al sia danco. La abelojestas 
ekscititaj kiel fraulinoj venintaj la unuan fojon 
al balo, kaj super la malhele verdaj lokoj en 
la eriko, ' tlugan.fe de ' unu f10ranta insulo al 
la' alia, 'ili treme brilas kiel oraj fajreroj. La 
burdoj, -siavice, . estas dancantoj tre mallertaj, 
kiuj satas maksimume ian malrapidan melo
dion kaj . tial Hi sanceliras en siaj peltoj de 

. Apeitaií gi aťí.digis, s4bite "plena je bruo 
esfasla densejo .post mia. dorso. Tri pasojn 
maldekstre, el slib ··pineto, elsa,ltas juna cijara ' 
leporo, "ankoraií ' tiel sensda, ke neeble reteni 
sehbr4ah Tieton . ...:... kaj · tiu,apě'naií farintedek 
saltojn, 'ti1:íjnmáJrapidajri 'kaj malviglajn, haha!> 
starigante dupiede '~aj plene montras la blan
kan malsupron de Ja kOfPO, ne sciante ke gi 
tiel 'havigas al mia pafilo · 'celon, tro . certan 
ec eu ' la vespera krepusko ... :Kaj apen~ií gi 
fors}ltetls' 'en lainezon~e Ja senarbejo, . jam 
supré ď dekstre :- en distanco,kien .infano gis
jetu s stonoo · - l~ , ůensejo disigas kaj el gi 
afente eJiras kapreoJi"o ·kun sia ido ' kaj Hin 
sekv~s~ séhti.m~·· :kaj fideme; iiera kapreolo 
forkokom'a, ' bone :scianta, ke la inone estus 
eJirinta; se Ja ' aeéo ne sajnus al si sufite ptira ... 

.. unu floro al la aHa, en malrapidaj kaj , mal
viglaj ·duonrondoj. Séd arikai1 ili ' grumble 
kantetas kaje'stas gajaj klel konvenas ...• 

.'Tió',estás 'Ia momentoi kiam la maldekstra 
oku\'o pr,opra~ole sin maTJermetas kaj pro al
fluo "·de sango mnaskigas ja tikJ<idoď en amhaií 

. m'al1oj, kiam la p~fiIo 'p~opravole glitas en ' ,a 
manojn kaj la dek-stra inontro~ingro . sin sovas 
sub Ja arketQn '. po~ sin. mefisur la risortón, 
delamalstrecilo" .. Séd mi hescias;·' kia1. en 
ml. momeDtó trafas min preskaií ciam la mal
agřablaJo~ _ke nii 'sent~s, \ kvazaů varma k~J , 
mola manpla:to sin metus sur niian mandorson 
- ) caJ .kvazaií .Ia alia min ekkarésus sur la 
hara,ro, sa)ne kiel .tiQn faris.; mia,' mortin:ta , 
pafrinG, kiaín mi ;estis . anko~ai:t'malgianda k~j 
bona knabeto ... Mi scias ciam; ke tio estas 
sensencaJo/ - , pre;cipeJaka'r.esa~ó je 'ha roj, ," 

·,citr mia capelo , firme sidas slir ~li . .::... .sed Kio 
hélp~s ? . '. _ S~ . 'Ho n~ estus} .kiomda cas-
h~stO'jn mÚ estus: jam mQrtiginta' ! '," " . ,'~. 

Tiar anka.U ne' plac~s ' al ·m.itia embusk"a 
e.as~do, ert kiu la aliajďcasistoj akiras multajn 
;;éi1péna]n."sukcesc?jn. AI , mi placas' .sole' stel
irado, sercirado tra)a arbaro, la kata sovagado, 
p'o~tulapta~ ekstreman 'štrecon , .. de ciuj s,eotoj . 
ka( Jitik~ii;;"~t~nťemon;' 'fa; íiberigo '(ie: la . ple:j . 
aJta intenseco; kian devis disvblvi la pratempa 

. casanto bavante 'en la ' mano · a"koratl tre 't1e
perťektan ;arrnilo~. · ,kaj ~ nur, tiam, en tia Sli~

,premo de cilí). cetera, 'mi kapablás páfi . 
.. ~ed e~tas ' ne~io por beda,Ati, car en tiu 

okáZ"o' estas ,gloi'aj'~ la :' pafoj, 'ke "-tte ,i bezonus ' , . 

. Sed tio tute ne es tas ankoraií cio. 
. En ' la supra ' angulo de la senarbejo, knab:' 
lno en fUga jupo forfalcas áltan . herbon inter 
la arb~toj, kantante. por si gajankanton ' pri 
la knabo, kiu post vespera krepuskigo" venos 
sub la fenestréton por sin voki. Kaj kiel la . . 

, . ,,,::' .... , .. :Willy: po~tn)' : fO'"' ...... .. ': 
, .. , ~·lIustr. i;po: ta verKO : • The Ruualyat o. mar ...... yylm . 



abeloj kaj la burdoj, ankaiHi{fan<;as tle supÍ'e"kaj . tr~nk~jI9. , Kjer.m~melp~s, jlin~:g·~a·;odpto·? T.~ .. 
sia hilcilo:gq;je ekbriladas. en la·maJprb:ksimQn .. . · ."LogajO"poT. la.'; ins;ék.fq? 7 ~.$~n$et:u:;áj~':h~·;·'t.,~ 7/ 

Kaj e.Íu· ci agado sur Ja, tuta' -senaraejó , ..... . Produktajo. {caj .. liamtéplpe"i[n,u!raJo/il·;,. ,'AJi;:tJ 
miaj vidvolaj okhloj,daneoj' de laburdoj k~j. ? s~its~nc,a,jo, · tu~lwraií 'pli " gral1dar ' ~' ; .... ,. ;1,,' . 
ab.eJoj kaj lakarttode la kn.apino tie . supt:e .,z.~Há,} estus ,·.ti~Lbone •. demal1diju~.;.sc1~n~án ; . 
- cion ci.- kl{oigas . unusola,ip: do~ce sveniga ť SÍI11oí:OQ, kial la apelů 'ké!ntas'al sf'kalJ ial 'la ' . 
kaj tameň'4tiom agrabJaoclel'o:i';..l;ter la floraj ~r'do ,z\Ímas,Jdaip4·ijliil pastas;:S'in. '·, ... :. ·-:Ki~!.J~.I~ . . 
insuloj ,de la rozkolora erlko . .. " , . kll'abinp, d ie .. supI'e;f:> kari:tas · j)ri )~ia 'kna;bp" . 

Tiu ciodorol . , . fal~amé Jl~rbon:; . . ~ ~Kajkialnji ci . ·U,e;;"sid,as > 
Kiel. multegi okupis jam ,la lcapojn: dela kafrigarda,s .al .cio jJ~r '; ekst~zaj Rku\oh .,ttite~ 

homoj .. ~ .. La unuj .diraspd . gi,kegi servas " fe]jra; :pres,k:a~Lsé\me , ki~l of.ta~c9 -;e'Í1 }a" edziga ..•. 
alla florojpor logi ,al' i1ide .malproksirnela·' nokt.oal Ja rfia!1eino , seny.é~tig~nta: ~i-n' /': ':f';' 
insektojn,kiujn la natl,lw ~omisiis pertasko . Mi né :séi~s,, ~ kiori ·· )i dtrÍlSi , s~d,čmi ' e~t~s .. 
{le , am:aj perantoj kajkiuj tran&p.ortas de unu'. • .certa; ke~§"tu~' .en tio"JogájQj 1:proquk,t~o 'skáj . 
floro alla alia la 'amajn k~Lfrulctigajn kisojn . : ~ arika:4 nut~aj·o . ,":,",, !caj tre e\>le" ke~~tus ;p~r:~lo ,' 
La 'aliaj ' sRuas la .kapon . dum ' tigl . kl'lrigo ,ankaií . pri Ja ;karboksido;:: ",' •. ,Mi' ti,el ; n)edita~~\ 
aldonante konvinke, ke tio ,' estas ." malgusta . rrib.meditas •. ,ri,gatq&s, :ald a rozk91(j,l,:e ~flor~irtaL{~ď 
opiniů, ,caf- laií :iH -la odoroestásyege- ,. i~suloJ"m;C :vida,s ':; l~ svai,mof). ;,d~ )a ·Aikaj; , . 
tala ;. produktajo kajsamtempe" fl:l,ltrajo - , kaj burdoL. ~aL .giacia:l.. abelQL,;kajď miq" aiíd'á~ ,.d.~ 
iIi parolas ce .Ho ion pti ,,ana-Iogío ,.kun · karb~ 1\ J'.:sÍlpro/ del:a ; de,kIi~,o;.fJa ,;neeé~aqtaÍ1 ,,,k~1Jton}> 
oksido . .. Aliaj . estas asedantáj.' Iee ' ion de la ,falcanta knabilJo ~~iľ tug,a: jupo,; ~ : :~ ď "_; 
aliá'11; kaj la ceteraj .ankeraií iOI1 maJsaman·.. . ..l\aj'mi ridetassHeh~t1f,CarrimLscHl~: • . . , . ' , 

Dio pardonu ... é\l m, aJ , <Huj ci .s~ie:nculoj" ·, Ke:.láefJko ;floras ,,J{aj~ oď9ras: ". ~eJa"~aberoL " 
kiuj finfine 'faras nenion ' alia~ ol.konf4zas la kaj la ~ b~rdoj. ďan~as :kaňtaQte,Jce;Ia;' ~n.al?.ino; " 
kapojn de la . homoj, . kielahtaiíe ' I<:onfťrz.'adi$ ' tie sitpre, . g,oje ",ka.ntas '\du,th,.",:ínu~i!tfest() ~s~iI,1,t1" 
ilin la 'pastroj. Estas ja tia.Ordo sUt la mondp; . tie,l, kieJ Jio.dia.i1: si : k<ln*a~ i:prJ ď:sía? k~a~b . ~:: . 
ke eiam devas ekzisti. homoj . ~iv-antaj ké,lj ".ke :sL~A~kriadps~d~s,.p~i.),~t1e~ 1-1,l PJi , for,~~:., 
hOffi'a :kredemo, ~ame ,klel~Ja';,ahI}J, lakna,bo 'sm oe~prémo,s ' en;,;.:dancro!}~o.,,~, K;e 
esti~rorhpat;ljci~o:kaze: ' -::.: Mj ;ne ' ' .. ,~i,b ;~,h é~.t~s cnehi~ " atIapll,f1~jM!,~.~J, s}.!:!lp:f.~j .... , 
unuaJn flek Ja. aha]n. ...., ,, ~::tJ11fe~tbJ: 'de ,Ja. pleneco' <le l}'í-V1;1fO; 'L· ' . 

Sed miafl ' erik,onili ttá.It!eh , .' ., ' . ", .'EI:]~'; e~ha .' . 
, c~·;· ': 
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.' NjuAIN ' ..;, ke ni bakis kelkajn fllln,ojn Superlti.iajn: Jden ,jHo,? La 
,kun longaj vÓ!'ghcu:.oi.~eTí.lipharoj. eli malnova'eluzita Irako; enlras edz,ino unue or.donis. forporti ilin - en lit · kelon, ,poste 

mlijesle; :klinsalutas' kaj malsuptentiras sian ves fon) : . ~i pripensis, pen'sis kaj diris:: ·"Man~l.itiujn Ci flanojn 
~stimataj JiÍljo~í!loj kaj i!imanj~re' estimataj si~joroj. vi· mem, monstro" . . Kiam M estas ~malbonhumora, ~i 

(Ll kombas la vangharojn). Mia'eazino ricev.is proponon min' nomas monstra au aspido, ai1 satan o, Kia do 
k~ mi faru .tie 'Ci, kun bonfarll; celo, ia~. populara~ satano mi . estas? Si Ciam estas, malbonhumora. Kaj 
paroJadon.Klo;do? :Parolado,' estu parolado _ a] mi mi ne mangis; sed fo.rglutis ,ne mačailte, Car mi Ciam 
est.as ,tute .e, gale.' Mi" komprénebfe, ne .estas profesorů '.estas malsata. Ekzemple hierall ái ne .donis al ' mi tag· 
k t f d I C" • . mangon . . ,,,Vi, monstro, ne . estas 'nutrinda ~ •. « , Tamen 

, '. ~J ml, es, ~s .r~~ a 'a IUJ .sclencaj gradoj, tamen jam . íli ' rlD'''ri/as I,a hoi-log' on I ni bab,ilas Raj' deflankihas de 
tndek JaroJn, .ml 'povas et dui; malutilante 'lil mia sano I' .. " '/ I; 

kaj tiel pIu, misenCese prilaboras demandojn de nia terno. 'Ni daurigu. Kvankam; sendube, vi ,nun pIi 
severe-scienca 'spečo, mi meditas', ,kaj kelkfoje, imagu volonte estus allskultantaj . romanc(m~ all ian ajn sim-
I' . k 'b . ,. 'k I - fonion, all arion ... (kantas ion,) Mi ',' ne· memeras el 

a . VI, ~I S C1as;sclencaJn artl o ojn, bo es.tas, ne tute kie estas Oi tio... lnteralie mi fórgesis diri lil vi, ke, 
sClencaJn, sed · pardonu la esprimon, kvazau sciencajn. d 
Interalie, en ' Ia ]astaj tagoj mi" skribis . grandegan arti- .en la muziklernejo de mia edzino,krQm mastt;.uma o, 
k I " I fl d k lk ,. k' fl mi estastlevigata 'instrui matematikon, fizikon, hemion, .!> on: .. pn ma u I o e e aj mse tOJ",' Al miaj '!inoj geografion,historion, solfegi9n, !iteraturón k. t. p. Pro 
g! t~e placis, ,.precipe pri la cimoj, s'ed mi. tralegis kaj dancado, kantado kal desegnado mia edzino ricevas 

, 9ls~lrjs gin. Estas ja tute eg~e: keli ajn vi skribos, sen a art k nka la dancadon kaj' kantadon II kt 1 ta '" ' p an pagon, va m·. 
I se a pu vorů ne ,es s eble . ..... i havas cimojn eC' en instruas ankau mi. Nia muziklernejo sin trovas en 
la fortepiano. ;;",'. " , Kvinhunda strateto, domo No. 13. jen pro tio, verSajne, 

. ,~iel tempn ~de m!a ' hodiauaparolado: mi elektis, ti~l ,mia vlvó estas tlel malfeliCa, ke ni lo~as en .domo 13·a. 
dlr1,~ la malutll~p, ,kiun alportas al la homaro laúzado , Kaj niaj ,fiIinoj naski~is la 13-an, bj ennia 'domo, estas 
!Je t ta~ako. MI mem ,estas fumanto, sed mia edzino 13 fenestroj •. '. Nu, ne eStaS ja parotinde I Por inter
orddnis, I.cemiparolái:lu hodiau ,pti malutilo de tabako, paroli kun mia edzino oni povas SinCiam trovi hejme, 
d~ neniu Wl1ó · ' ~stas min perdinda. Pri tabakb,' .estu kaj la programo de Já muz.iklernejo ' e.Stas acetebla ce 
pn tabaRO' ..::. ', por :mj esti!.s tute, ,egale, kaj al vi, ·estt.; " Ia:'pordisto por '30kopekoj po e!<zemplero. (Eltiras 
mataj sinjoroj, 'ofll,l-iconsiJas rilati , aj mia..nuga párolado kelkajn broSilrojneI la po~o.) Jen .estas kelkaj, se vi 
kun deca ,seriozem, ' 'lilie , io , povus okazi. Sed , kiun ~eziras. Cill ekzemplero por 36. kop' I Klu deziras? 
timigas enua, ~enca parolado" al kiu ne plaCas, tiu (Hallzo.) , Nelliu deziras? Nu, por 20 kop' I . (Pauzo.) 
-povas:ne au.skuJfikaj fofiri (malsuprentlras sian ~aton). , Malagrable. Jes, domo No. 13-a I Neliie mi sukcesas ... 
Precipe ml peta's pri atento la , Ceestantajn sinjorojn iní:;maJjunigis, stultigis ... jen .mi paroladas, lall ekste
~uracistojn, kiuj"povos CerpL cl mia paroladomultajn ' ráJo "mi ~jnas gaja. kaj efektive 'mi dezirus ekkrii 
mformojn" Car la ' tabako, .krom -siaj malutilajefikoj, plengorge, au forflugi ien malproksimen. Al kiu plendi ? 
estas uzala ,ankč!ii en la . medicino. Ekzemple, se oni Mi, neniun . havas, ec ~se mi estas plorema· . .• Vi diros: 
~etas .• muAon :en ' JabakujQn; ~i ~ m'O,rtás ,verSIlJne, pro Ja ,filirloj ... Kion la fi\jnoj? Mi al iIi parolas, kaj ili 
dlfekbgo de 'nervo). .,., -',' nur , ridas , . _ Mla edzlo,o ' havas . s~p f;linojn... Ne, 
'., Tábako ,estas,'Oefe 'kreskajo.\ . ;Kiam mi pa,roladas, pardonu, ~áilfas ses : .. ,(Rapide.) . Sep I, La plej a~a 

mikutime pálpebrumetasper dekstr~ okulo,~s~d ,vi ·ne hávas 27 jarojn, la plej ' juna 17. - Estlmataj sinjqroj I 
atentu: tio lciókazas pró ·ekstiteco. Mi estas -tre oer- (Cirkai1rigardas.) Mi estas malfeliCa, mi fari~is stullulo, 
vemá generale, 'káj paipebrumeti per dekstra' okolo ini neniajo, sed efektive ,vi vidas ' antall vi fa plej feliCan 
komencis en 'hl 1889-a jaro, la 13-an de septembro, Ja el patI'oj. Se vi nur scius I Mi ttavivis ,kun mi3 edzino 
saman tagon, kiam ce mia ,edzino naski~s, iamaniete; . 33 jarojn kaj mi ' povas díri, ke Hi estis la plej bonaj 
la ,kvara . ijlit1O~"íCiuj . iniaj filinQj naski~is la :" l~an. jaroj de mia vive ... netute plej bonaj, sed tiel ... 
Gele,re (rigár:ďoňtelá poahorlo~on) pro milnko da tempo ~enerale; iii forflu~is, unuvorte; kiel ' unu .feliCa mo
Iii 'ne '. deflankigú' 'de ' Dia temo. Mi~ devas vln at~ntigi, . mento- verdire, dlablo mn tufe . forprehu I (Sin fe
ke mia edzino ~ras ' ,múzikJernejon kaj privatan pen- ,turnas) •. · Cetere ~i ankorall, .Sajne, ne venis, kaj mi 
sionon,. tio eStas, ne ~uste pensionon. sed ion simUan. C povas' paroli 'kion ajn. Mi treege timas ... mi timas, 
Jnter: ni dirite, mia edzino ~atas plendi pri mizerQ, kiam ~i min rigardas. jes, do mi diras: . miaj filinoj 

' tamen Ai' lom Sparis, proks.imume kvardek au ln'indek tiel longe ne ': edzini~éUi ver~ajne tial, , ke iIi estaS tre 
mitojn,: kaj niL nenion havas, ec' ne ,unu gro~on.,-,.;_ nu, ,. modestaj kaj ke viroj neniam vidas ilin. Aran~i societ
kion"ja paroliJ ". ' ," E;n la , p!!nsiono < .. mi pnzorgas ) a vesperojn mia edzino ,ne deziras, ,por tagmango , Si ,ne- : 
mastrumadon: MI aCetas, proVlZajOJl, kontrolas la serv- niam 'invitas, ~~ estas· virino avarega, kofe,rema, .insu!- . : 
Istaron, enskrlba.S ·elspezojn, kudr.as kajerojn, ekstermas tema ~Jial neniu . viiitas ,nin, s~d . :; nii povas diri '~,' 
cimojn, promenigas la edzinan hundeton" kaptas ~al vji se~ete '(prokslmigas" al la a{ltaiíscenejo) ' . _,o. t;a. ,
musojn : •• Hier:aii vespere mL'devi,S doni aJ.ta kuir- filinoj .de mia .edzino estas videblaj je gravaj festotagoj '~, 
istino faruPOD kat buterOn >por'" hodiaúaj flapoj. Nú, ' .če sia onklino Natalja SemjonovDa,la: sama;, kiu sUf~- . 
unuv.erte, 'h()(jj~u, ki,am ,Ja :f1anoj' jam estisbaki.taj; ;mia ras - pro retl'matismo:kaj surhavas ban flavan robon ! 

· edzin.o venis enda kuirejoo 'kajdiris, ke tri' kna!Jinoj , kun nigraj ' makuletoj" kvazau ~i estu~ sudutita per " 
ne :ltÚlJ1gos, eár; i1iaj~glandoj ~veliS:'1iamaDiere ~okazis, blatpj. Tie' 1i>1Ii PQvas : inan~i. Kaj .kiatp pe .ma,es~ , 

't> ' ~ .' • ... ... 



mia edzino; tiam oni povas ee tion ei • . . (Klakas je eiam ,paroladaskun bonfaracelo •.• ' Jen ,havu! 
sia k()lo.) 'Mi devas rimarkigi, ke mi ebrii~ás post llnu (Piedpremas la Jfakan.) Jen 1'icevu I, Mies1as 'tnaljun'á, 
glas,etokaj tíam en . la animo farjgas tieL bone kaj . ma1riea, . mizera" kiel "ei tiu veAto , kun sia elutita 
samtempe tíel ma!goje, ke mi ne .'po.vá.s eeesprimi; dprso " • : :'(Mo.ntriIs la dorsQfl.) " N~nion mi bezonas I 
ial revenas~n la memoron la junaf jaroj káj ial venas Mi :estlls pii alta, pii pura ol et tio, -mi 'fam . e8ti~ juna. 
deziro forkuri ; ha" se vi scius, kia ' dezlro! (Ekscitite.). saga, ' mi lernis ',en ,univ:ersitato; mi revádls, mi min' 
For~úri, eion lasi kaj forkuri senpripense .•. kien'} , kOllsiderishomo ,; . ;,Nun nťi nenion · bezónasl~ J'ilenion 
Tule ' ega1e, kien aJn ; . '.. nur,forkuri de tiu ei ma1- kr,om ripozo . ,"'" krom ripozo,1 (Rigardarite ' Ilanken, 
bela, vulgara, malailtinda vivo,kiu min . t~ansform'Ís en rapide sU(metas 1(1 jrakon.) Tamen"en la kulisof staras 
maljunan, bedalitindan -stultulon, maljunan, ' bedalirin-'" mia ' edzino •. ; ai venis kaj atendas min tie .. '. 
dan ididton .. - forkuri de tiu_ei.malsaga, malvastanima,' (Rigardas' la hoFlogon.) Jam pasis la temp~ " •. Se ai 
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'1. aJ trankvila lil vigvamo" " sidis jen la ,ruga cigno" ~) 
" de la~ c~s : Odjibva , hejmen~~ , La ~irJinda ' birdo ~idis · bekpi~án.te siajn plumojn, '. 

tra!1~vi eme sur ]a arbo, sin banante en la akvo '" , 
~ . MaHwntenta" senkuraga, bekpikante en ]a d'Olcan z 
( IS~ca 1'S,,~is' ~in ]~dkHb,va , " ]anugaron de: ]' flugilój ; 'Tiam, pale 'de koléro.,. " ~ 
) iUra~5.runla' ta : ap o, ' ' aa, tremante, prop]ezuro, li eltiris el ]a· ujo ' . ) 
r. nigrabukle cirkaaata, ' ' bánisgi ' la longan. kolonsian magisagon kaj gin r. 

)~ .. ~,' peudíš s1Jben la ~trutp]umoj, en la akvo, .kaj 'sorbante sur la kor~on,' metis . . . ~) 
maf-strecitaj ,kaj se-nbrilaj, , leyis gi ]a bekon ,'stipren. 
iam rekta:j kiél kreto . . ' Je arkpafode la bítdo' " Nepra 

z Antaa li" SUl' Ja ~ev,alo, staris kaj Odjibva ' revis: -, estos nun Ja pafo,'! Morte z f kusis 'nekkapret', nek vulpo; "Ho, ~e trafuS mi hi birdon I ' la vundita bird' ',koloros ~'I. 
) kal a!J:korau : pl~naj pendis Se mi póvus, kia. gojo I I' ~kvon per kOrsangó , siá .. . 
r. sur: l~ ' sultro ia sagujoj. ' El la plumoj sunorugaj . Kaj li vidis' sínvaqal1ťa 

.~) , . -,;. , farus kapan mi ornamon; . tra la malprofunda akvo ~) 
Kun ' ]á lanco 'en ]a mano, ' kajJa, beston apud skalpe]n · por ekkaptí la akirbn I 
sileqt?nte<]i . ~evenis, ..' . ea'vigvamo mi pendjgus ': . :" ",.' , . " , ' 

z spíotíante :cu ne. birdo, Kaj deno'ye' li. ~ltiris ~ 
'I.~ níto, ,ágh:íáa vti]turo, ' Ka] de "sia súltro prenis " ]a tendenon ' tíom forte, ' r 

, e] I~ ·~~b.oj ',supr.enfl~gas. '. ~ , li '~a arkon ; ~~j glo".sfrecis., ke gi tusis Ja, palpe~ro,n ~ . . ) 
, ' KaseJi'~Tigardis Cien, ' , ke ]a ,arkba~tóng,:~l{fs; . . ~ f ,s~d ,s.~bit~·)a: 'oku]oj ; , el Ja ujo li . eltiris '; . Kaj ja certe li ' delasis I ,. .. l 
) e$tis;l ~'Ya~aabUndigitaL , sian plej "pintitan s'agon, ., La tendeno vi~ris , . dum la ,. 
(,~ ' p)~ ~~fit~tita; ř~g~ ď ~élo~ , metis gÍn Snr ,1a ' tendenon. · . ,sagozumis tra I' aero !. ~l 

, girí altiristióm''''fol;te //í.',J " KJarf:' ta .casisto 'vidis-;' . 
r. Es!t{. ~e- Ja: .- v~spetšunp; . ke -,gi tu~is ]a palpebron... kiel tra Ja kól' de ]' bírdo 

~,)~,,' subigállta en 'la ak.von, ' . Tiam nur li .gin delasis I ' ' borís Jasagpinto, - sed h )~ 
ruga, 'kvazaa{a ,11amingo, " cign<;> ne gutigi~ slin 
kiu'Jn~lrapi'de' flugas.'ť, ; " L~ tendeno::v>ibn's . dum Ja 'sangon en la bluan akvon ; 

~ h.ezit~rite sur J a :óestoo ·. ... . . ~ago zumis tra ]' aero ; la flugUojn .gi elstrecis, , z 
' )'1., .. ", oV' '., '"': ','. ,sed la cig!1o s'ur la arbo iJio etendante flugis '1.) 

Es.tis 'ne fa ,plena I.uno, ./' ;, sidis same ;~n tran.kviJo, . malrapide aJ Ja oordo, 
el malheJa: ; mar' 'Ievanta ,:> . bekpikanfe .siajn' .pluinojn, " gis ' subité , sin rětumis 

',~ ' sian' řÚgan"'di~kon, kva~aa., sin bananJe' en ]a akvo. " ' al la orahorizonto, . ~ 
{ , ]4 taj>).r , vundi-ta 'siat:1 ~ : kaj - dum mire ~irí'rigardj s ( 
) , sang~n ~KflPon. 'eIJ~ akyo. . Nun kolero kusis en -Ja . l~ easisto konsternita '- ) 

,. ~ ' 0.1 •. ;. • f·; • brunaj trajtój, de Od-jibva: . brile kle] mein Ja sunó r. 

ď ~~ ' • ÁrttaÁ,' li/ ce " l : a~boj, ' ~usis, "~, aj m~, ta,'~en ja Virf tr!l, fos," '~gi fandigi~ - eňJa , su,non... l)Z 

• meze, de nebuI9J'-'blua],c" grumbhsl1, "ho beTa budo I" 
, , ',' .. ]ago :I{vazaa dOl'meganta; .' • Kaj denove, Ja artrliJoil ' , Kun 'permeso de l' poeto . ,i ' '~ kaj; jeiľ.ett Iá: met' de )' agó, ,'metis 11 sur 'la tendepon ' . e1 la f1andra : ~ 

. {:. sur . sensupra at:botrunkó, . kaj ekpafis ~.· ' . Dudekfoj~ JAN VAN SCHOOR, ( 
" ) ")~d.iaiite ~vázalÍs,!no, ~, ' li ' ekpilfi~, ~is ]a lasfa A n t vel' p e n o. ) 
: ~ ', stdl~; .p,~J,a,Tp~a ,Clgno.: ,· . sag() , esti~ .ror . . ~ . '" ., ...• . .', , ~ 

z' ' . '!. ' , . ' ," " , . ". ", . 'I. ) i" ~ }") -Pol de ' Mont náski~s. enl856 ; li esta:s la plej fama~nuntempa flandra poeto. Krom multaj ' ) 
" póemaroj, Ii· ~e, rkis, rimarkindajn stl1dojn pripoezio kaLarto, kaj, estlil! fervora ~folkJorjsto. Li estas 

. - krp!Jl: tio bon.ega ,puoladls,to ~ instigls laflal)dtan p~polon ~I alJ.lo PQ~ prop~a: ,lingv~ kaj bat~lado ' 
'.''Ž , . por propra kult"r-Q. ,&n"Enkolldli1(oen la P.oe.uon" h dl}ta1e .klangas J lJan OpIOl!)n" ke la POeZI!) ne Z 
~, ~ ~ ' :Vťvas,'péi:- 10eóri , k~, .,gi nur 'devas) ~,kářest la bélempnj1ce: (10 la ,c~ro de la poe, z, 10," estas I~ poe~jo J'I., . 
~ ' membjpo!' Uo; la formo~ la teta fakto. ,_ ~: ' '.'" -, . ' (Nqto de La tradu.kmto.) 

~~,---~,:..~~~'----.~"~'-,~~-.--;"'~'--... , ... ---.", ... ~""-~~, ... ~. ' - . ~ \ ... , . '" .,." . 



'RIEL 
x ' A ,U . : I ,!J O iJ Ó K .A I 

orino, m. rifuzas · mian Ai- ' ·· Cliárisse, la bela viavino, ekridegis ~jetiu ,ci -. 
koron jam ct'époSf- du bizara originalě'č'6 1 'káj ridanteiasis . la ado ... 

jaroj :' mi ne · povas , pIu. ranton .en siacambro" sdante , tllte ' certe, -ke 
elte.ni · la turmentojnj vi - en la tempo ,de , I' vespermangoď li ja forlasos 
ridas je mi kaj mi suferas. · sian lokon. Si mem Iris 'por promeni ' kaj , nur 
Do midecidis cesigL la ' malfruvespere venis ~,hejnien. ' .' 
aferon :kaj . nun ankofaií La camb~istino -diris ,al si, ke ee nun estas 

'. unufojei s:edJaste mi provos .'j~, ci ,lie tiu ,sinjoro. ,.,. '. ' '. < 

p,aroli ~erioze kun 'vi. Vi scias, kiel pasie , mi Clarisse , nun lam , kolerigis kaj. eriirisal' li. 
. amas' vin. ,.' " - ' Sed 'ď sinjoťo, cuv1a prudento ,i V,ere 16r-

- Mi ne scias, ťni jam' forgesis. Iris ? ', Cu vi volas ee ' tlormi ' ci-tie ? ,< 

- Kvankarn mi'ripetas 'tion ciutage: Vj,jam Clar;sse ne voIis esU maldelikata, do si mem 
:, vidis ' minplorant~ antaií vi. ,' . ' 'iris, eo ', la najbárdomon pqr dorň)i,: lasante ,ta 

. - Ho jes I ec furiozi. Pri tio atestas rompita obstipan adoranton en ta . cambro. '. . 
tenilo ,de mla porcelanvazo; , ,.' La _ sekvintan matenon ďsLliejmeniris pen-

- Nu, ketj kiom mi jam acetis anstatai1 tiu? 's,ante: eble nun jam fi.nigis la malbona serco. 
- . Sed mi, nen;iam akceptis. .,,' La , adoranto :ee, nun . .s'idIs tie. " , ~. . 
- 'Cař vi volas turmcnti min. Sed nun cio - ' Sinjoro, ci ·tio ', j:am. estas imperfinento I 

jam estas finita: , Nun mi venis por ti6; ke' 'en ' Vi . fl;>rpelas' m~tť de , mla. aomq; vi don~s 
tiu okazo, s.e vi ntr rpiIdigo$ kontraiími~ mi . okazon 'aUacikanó p.ór pribabili , min"vi faras 
mortigQs min ,ci tie ajltaií , viaj . ,okuľoj. min' :tute nervoza. Iru for, . antaií , ol mi vere 

-:.. Hol kiomfoje, vi " ,,' -ekkoleras ~.' , 
diris jam j nur alme~ , . - Mi jam diris,ke 

, naiíunufoje vi fall1s. , ci Ue mi~ volas morU. 
- Sinjorino, ' 'ne ' - ,:Cu' ne . prefere 

° ridu je tio I Ne estasen.ta infero 10 Estas 
tute' tiél la aféro; kiel '. por vi.JJl.D.anubo, 'se 

, vi pensas j nature; sevi volas motU j sed 
i mi prenuspistQlpn ' irli jam "de::tie cil 
, al mia tempio, 'o vi'_ - Ne, -ci . ,tie , mi 
, ridus - eiam > gis . la , volas, morU. ,_ 
' momento, kiam , mi :' '. - .-. 0.0, ' jen estas , 
' frakasus mian .' kra~ . . , peniéilo, ,trancuovian 

, \ ijÍ6n, kaj Ham, kion .;r<ko](~n; se' via . mort- , 
' utilus por .mivia' volo estas·tiel nepral 

, be~aiíro kajkompatoo ~, Ne, třon mi ne ' 
.Mi tr,e danka's. ' Sed ' ' faros. " . 
ne tiel esta's. Mi mor·t-",Clarisse : "furore 

, igos min anťa4' vt}>"er' ' :kuregi,s ella' cambro 
. malrapida mortoj '- .... kéJ.j.slos~s la pordo~n. 

pro malsato -mi volas . Siestts já·tute cěrta, ;" 
. morti en via cambro. , ' ké Já '· malsato ' for-
" Havu la· kruelan, go": .' pelos 'lin! ' , , _l>:; '. 
- jOn vidi. de horo ar . ' Ůis la ' venonta 

, . -horo la 'mortadon de ' , mateno 'si eé-rie pen-
', via plej ,fideJa adór;- 'srs 'pri::lr: ~Sed pÍ'~k-'" 
. anto I, ' A' •• . ' <~iJnigaf.1!~ ·a1 Ja';.!qg- , 

PoSt:Cl hUl ,vort0l ,.me7;o·;' Sl Jamen ~:ne 
': la memmortiggnta . povis ' trahkvili . . , :t r: 
', ado,ranto sidigis. ~sur ' 'Ho tamen es,tas ,jom ' 
I kana'po kaj firme ,j~- , t~oa ~ércai6. St en~ ·' 
, juris,ke d~ la ~upa ' Jris_ al.~l~. La'kavaljro 
ď momel1t~ • ' e,e ',<,uriu . , " , 'langypre 1dipis la,~":.. 
mango--peco , ne' tra,,: ,'pbnsurlak~apku~e- ':# 
iros sian gorgon; lI'ek >" ' nón'.jani-ddrit du'ta-

, li, elir.es la c;1mbr.ón . . :.. ,,- goj H 1Íl~ngis n~Ion.'ď 
__ ._: .' ; .... ~ "~ o • '-f. 
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~\ ·'· ....:;,.Sed:,· Je la a'plo . de Dio, kara amiko,tiu . '!lega an'1o! Fine OnI Ja 'devas 'estim·j tiu~ ci 
'. cf eš!ás c'..fe,rura 1.serájQ 'de vi! Ne ' faru stul- . nomon;, La m'orto de tia homo vere estas 

tajon 1 Kion . vi volas.? domago. \ . 
· - Sinjoťino, mi diris, kion mi · volas, - - Nu, kara arniko, denove . mi ,alpQrtis.por 
gemis :li., ~kaj la k,apon klinis aliflanken, fer- v~ la supon. N~, malfermu la buson, . perm esu 

" mante : g:enfórtiginte la ok!llojn, . . . . ~ enverSi g11}'!('<>", ' ,.,... "~:y'?tl 
, , Clarjss~ tute ne · povis . imagi, kion si ' faru, La malfelica adoranto jam ne povis paroli, 
kiel ·si .. romp:u tiel terurai1 obstine j;on. La trian faris nur kapsignon, ke li volas nenion. . 
tagpn - ,ne · povante jam kontrai1stari sian -Sed do, Dio mia, mi ne volas, ke vi 

· maUrankvnon - sialportis propramane por mortu! 
li tasůn da ,sup". .'. . La sinmortiganto ektiris la sultrojn. Li diris 

- Nu,kara' amiko;ne , sercu j~m, jen estas jam antai1e sian opinion. 
· iom' da supo'; vidu, mi .mem alpórtis, estu Clprisse sipigis apudli ,sur la kanapon kaj 

boná,' gustuniu gin! '. " ' , kaptis Iian mimon. . 
.- Hm'! . Supo? - ekparQlis, malsate la ,- Estu saga," kar a arniko, ai1skultu pri la 

amanto - cu mi bezonas' supon, kiam mi serioza vorto'l 
: volas morti? . f' ,La adorantomíldigis slan palan vizagon je 
· . Kaj ve~e; ,li jam apenai1 : pevis, movl sin, Haj malgoja ridetó. . 

· 'ok!lloje.nprofundfgis, Ha · vizago ,igis .pala kaj ;- Sed do" mi ja amas vin, nu . . . 
malgrasa kaj en lia rigardo . estis .. io antau- . ' Dume, Clarisse . cirkai1prenis lin kaj por ke 

. morta. Ci tiu ia vere volas morti. · - . . sipovu malfermigi liajn lipojn, - nu, kiO'l1 
· . Jam alvenis "Ia kyara· tago kaj la amanto ec fari, : -..,. ~i kisis lin. 

nun . rte kapitulaciis: Estas mirindasiego, kie Je tio Ia 'sinmortigonto kunigis sian lastan 
.Ja okupan1a armeo malsatas. por kapitulaciigi forton por·.rekisi la obstinan kapitulacianton, 
la ,gv-ardionde la forUkajo. . ' ~.. . - sed ,tuj poste li rapidis senprokraste mangi 

Clafisse' jam preskai1 ma:1espe'ris; Tiu homo Ia sup on. 
jam' apenai1 spketis. Kion si fatu aUj? E.b,le Anko.rai1 .,unu tago kaj jam nek supo, nek 

, li · ec m'orto$ ce si.! Kie.Ji terurá skánda10 estos, .· ki.so . e'siůs . póyinta helpi lin . 
. se "viro mortigos sin ;per ; rrtalr~pida ,. rÍ1alsat-- .>:P!ltn unu);emajno li resanigis kaj post du 

' modo, kaF si ' devos vídi ,i tionl ;,. KiěFSia ~nimů s.emajn:ój tli'. fat:igis :edzo kaj edzino. 
povos ,elporti tion T Kielsi ppvas"&urpLeni "la,:>' 'KaJ~ G/aris.se . neniam devis pripenti, ke si 
scion, ke .vidante , du.m: kvar ; t~9.hho:q1~ <'~~~a~is' .$in: kol1vinki de li. Oni ja ne povas el 
mortadantan ,pro malsato' :si ~e!';preientis, ,al Ji /i;é;iu arbetajo,;,;el,s!lltigi íian heroismon ·de amo. 
helpon I . . " " -: - . . ,,' , . '·.ď' '. ~~"ď. ' .Ceterer·~ Mi: ,;kórifesas sincere, se mi devus 
,. Si ja voIonte do~us',aJ.1~ : Idal1alr,p""QnaJon,· \. el~kti Hu~ . ér· metod on, mi estus sufice saga 

, seď li ja 'rifuzás ciorf;t: rt" ja: ' ne Y:Qla'k'. rp~ngi! ~:,po'r enp;6sigi .kelkajn bulkojn; mi ne scias, éu 
. _ . Sed Ji tamen estas eksterordinare animfortaankaa la obstina adoranto ne praktikis la 

· homo, · kiu tiel povas agipro ama' males'pero . . 'saman artifikon? . 
. Tio ci estas grandio;z<l; ,l pruvo de ' Ia plej ,var- EI la hungara: KARLO BODÓ . . 

~~--------~--------~--
. , 

.,. ~;j t.! L lOB. A ' G HY , 
...... f .,. , 

~ínlplal iíg~rojestis " pí~ta Dazo, Cí!ám ru~a kal ~vitanta, la senčese pal-
.Mplnnllt" Cl tíu nomo, . 'p.ebfumaritaj okidQj,fulgonigraj kaj senesprimaj, la 

P()~~i;u{)'nal;l(a . si,aJ ko- · tTájtoj, · en plena" dísharmonío atan~itaj de Ja kapríca 
post . preskaií' ,. ' mano 'de la naturo; 'dbnís al Iía 'víza~o komíke seríozan 
ó.ticialan. Nur mal- · aspekton'. Li ~ajnis ' pii simpla, sensignifa ol estis 

,memorigís U"" ke antat1~ . efektíve. .. ' 
i!S .•. ~"V jaroj li estís bapfifa Kazimíro .' En Ha naiva .anim'o naskis la vivo tri dezirojn. En 

Qeorgo. Precko. Pí .altri,tditan ',;J(omenco li 'mem -ne konscíis pri iIi, sed poste Ja son
nOJnon li port,š kun sama talero ~oj fari~is revojkaj íom post íom la revoj evidentigis 
'si1JlJi!íl, ' ~iel " la,' ~#~ojiJ de Ia: ' niáli~~blaj : qezí,roj: t, T:ri: mod~taj deziroj de modesta 

.. Ciut~a: VIYO: ~.' '.: "'.' -," ',.hť)mo: oflco ,por ~ certJgl Ja -ekzlstadon ; bonl:cora ed
saíájríta -skríbisto čií fa d~parte-zineto ~por' dividi la~ zorgojn kaj rídetanta infano por 

, eStaš vere 7' ť10ní felieajn' minutojn : en la grízaj horoj de la laboro. 
'da ' '. ~' 'MemkortJpreneble Čío .dependas de ta provídenco. (Ho 

DO:r!!~~~~~~\I~P-.!i~~k~~~;t~t;~~~~~~~on providenco, klom multe oni postulas de ví!) ;" '. Sinjoro - ' ,":U "esfjs' eMmigínta, ' sed konformeal la provizora 
J1",~P.utj·~JUJ tiel l'érí ' la'·refico. ' ,báainata r ídeaJ& estis Servislino' ~ lia dom-

';Í>i.,,,1'<ifiif., fL ,m." I" 1 ~"'I"Hllr()n' , Lia .~ mastro . . KnabilÍo 'kun rugaj 'n\ar.lOj kaj kontuzítáj ku-
KaI1Ó:i.:la13t!ar6i. málgranda .. putój. Si ciutage vekis lín, alportante ku.o gran~a bruo, 



du bulkoj" kaj duonlitran ;}l@teton ,daJakto pOE ma
tenmang'o. 'Si zorg.is "pri .;lia .mi,z~~a' kamero, , kiu!1: li 
nomis plenkontente ' ,;mla eambro'''. I • 

, Kelkfoje, dum la cindrulino de la domo lerte mailu
mis la balailon, ' lisidis en '180 "SQla kaduka 'lotelo, ldes' 
risonof jamae'c1onge trapikisJ~stqfon" .~aj kiíll1V la ' 
knabino ' bOrtte'me mallevis siajn f",oJ(ulejn. por ,Atelj.eti 
rigardon al la sihjot:O ,de la kamero, li ; eiam responllis 
bonkore per embarasa rideto. Foje li - fari~is tre ku
ra~a. Li Alelis kiseton, apenaii sentéblan. ' 

Lia amo est4s laiiregula: t:n komenco ' rideto 'kaj 
poste - kiseto. La 'kisej pliofti~is , sed ili jam ne e,stis 

estas ~telita.) Kion mi rakontu pti ilia amo? 
simpla, ciam ripeti~anta ~ 
historio de čiu amó,, ' car 
foje . • ~ dum bel a aiituna 
ves pero ... Eh mi ne v,olas 
paroli pri tio, -

Oni dií-as, ke nunternpe 
ne okazasmirakloj. Granda 

, eraro! 
En iu mateno la bon

faranta morto sílente 'fer
mis la palpebrojn ,.de mal-

• juni~inta naktovermo". La 
vakantan oficon okupis nia ' 
heroo Kazimiro Geor.go 
Precko, dank' al la bon
volo de la departemeJit
estro. (jen I Multfoje estas 

'" ulile kun humila riverenco 
saluli laáltrangulojn.) 
Tiamaniere la providenco 
plellumis,la unuan deiiron. 
: La nova sif.uacio 'áliigis . 
ec la stntenón de liaj kole
goj. m ne kuragis piu 
nomi lin sinjoro Melon
kapo. Ankaii li mem ali~ 
formi~is. La hardjn Ji: la~is • 
kreski ~is ' tia longeco; kiu 
ebligis laiimodan frizuron 

, kaj kun troa zorgo li penis 
tari elegantajn kravatojn 
el multkoloraj ' rubandoj. 
Ee lukson li permesis al Willy ' PogánÚ Fresko"en "Ne'w:;·"or.:'a"IPpp,óld'omo 
si. Li mendis du novajn ' , el la j>ro!undo 'al la 



~ň,tiéŠpofidťhl$alte levigis ,kaj ,premapteal si 
, ' ·19~Wk~j.}isiS" Mn~ ~. ,'" ď ' 

Vl vQlas. 'o' • 

,me,rlio :lfemha{asigis' kaj residigisalla tablo. 
,'u]jite, kvazal!;"eksplode; li ekriis: Lia edzino 

pres faligis ;~a' tasén'. . . . 
-,.:" ': vh opl-aius? '''- ,Ir'kďmencis'kun ,troa aplembo. 
r~ P.~i ,JdI?} , ' . . " , ' . .. ,,' \ 

~}-::-- . $é.,. ;[)ll:J: ,: donacus; <;al .fl! .1nfanon .. ~ Carman, 
j,i1bl1kl'0liar.au · :;';. • ':;' ',':c' l 'l' .', ,_ 

",:"':';,Nú, len!', ' Vi"denoveplektas j'evolÍ, kiu . ~itligas 
Ciamper ,amarLkaj ,'val)aripr:oeo., , ' 
;;-",}lgIN.enlaqt,~ Tioestas mia, sola r~vo kaj gi 

"OJ!vas,:jes jes, deyas .real.,. 
: :igL~ď;Nú; ,ePZí~j0,., l1\ia kar-a,. . 
kiel ' vf 'ópinius',' se tio ·ven! , 

' efekti~igus? :" ;" 
~; ;-;- {Vi. ~- kG'nas'. la mla,n 

opjnjon: , -. Ankaňmi ' tre 
a:mas hi mfanojfi,sed . vi 

,šcias; . ke 'neebleestas ,Ce ' 
ni' . ,,' ' . neeble', . • . Kion 
bri.? Ho' ,IdeI malfelitíl 

' mie8ta~ i. 'Ho"kiel ' . '. : 
,'Siaj.@kuloj plenigis per ' 

lármoj. ' " ' 
· ~Sed. ebled ...;. Ti ,kon

solis ,;'~iii· kun ' triumfa 
·cetteca . 

. 'LÍt "r,espoódo sllrprizis 
gin: : 'Kontraňvole ~'irigar~ 

' dis)Íiló vizagpl),kies ' 
nlieno ~bril'is de ' go,jo. Si
pe!1isdiveni :: Ja ,. pimson, 

,kil} . ka~is :sin en~ 
la ~ kape <le 

t ., . ,_,7-" . \_.\ 
.> ~" .~~ 
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La· vitíno esplore rigardis ~n la okulojn de sia edzo. 
Li embarasigis kaj :daňrigiskun, tt.oa fervoro : 

- Tje estas multe da infanoj orlaj, sen' helpo kaj 
forlasitaj' de ' siaj gepatroj ... . Edzinjo, mia Ilmata, mi 
petegas,' adop,tu' ni 'unu el iIi ; .• Adoptu ni unu 1 

Kiel infatwli genuis antai1 Sin kaj pr-eriirite en 'slajn 
largajn manplaťhjn , la f~l)gretqin desia E!dzino 1j,'sie~is _ 
per kisoj~in. Dum la kisado liekploris kaj ankaň , ~i 
ne pOYÍsreteni la larmojn. , . 

Si glatigis la krlspajn harojn ' de sia ' ·etlzo kaj kun 
virina de1ikateco konsentis. , 

-:- Ni adoptos unu . . . Ni adQptos .... - - - ' -
' La ď posla tago estis 
festotágo por i1i. Jam fru
matene li ' zo'rge brosis la 
paradan ' veston kaj Si 
prenisla plej Satatan 
kostumon el la Sranko. 
U rigardis čjuminute la 
montrilojn de la kukola 
horlogo kaj esprimisdubon 
pri giflprecizeco. Fine 
a!venis 1a k·onvena horo 
por fari la viziton Ce la 
direktoro de ,Ia • Azilo 

- por Trovitaj Infanoj". 
.)Wekiris. Dumvoje li 

acetis ' en iu magazeno 
, pupeton kun moveblaj 
. okuloj: _, : 

La ,:direktoro akceptis 
ilin afable kaj servopr,ete. 
La' afero estis tre .-facHa, 
kvazáň preparita, kion 
oni· povis konstati el , la 
mieno de sinjoro Melon
kapo, tro nai~a por esti 
bona aktoro. . 

La · direktoru kondukis 
ilin ~ngrandan can:Jbron 
de" du- kaj trijarajirifanoj. 

~ Laploretado kaj kri~t
· anta r.idado de la infan. 

aro · estis la .plej rava ' 
muziko por la oreloj de 
nia heroo. Liaj okuloj 

. bri1is pro gojo kaj kva
~aň sere&nte iun li rigard-

.,' . .Bdls . tien kaj reen" Ua 
riga.rdo fineírovis 'ripozon enfora angulo , de la eámbro. 
Tie ludis, .,apenaň trijara, koitbine1o kun ,pupeto. 

Li kuris al . Si kaj kaptirite perambai1 manoj pre
.. mis ~in ,al sikai kisis kaj ~tsis .kul) emocia pasio. La 
'ihfano' rekone ' ridetis kaj cirkai1prenis Iian kolon. 
Pe( siaj gracia.jfingretoj 'sihirtigis liajn lipharojnkaj 
zorgekQrnbitan fri:zuron.. - . 

T RigardiI! .. Rigár<iul - li montris la infanon al sia 
ediino.- KiéJ.-belá .Si estas'! Klel ,earme ~i ridetas I 
Rlgatdu, ' edzmjb mla, tiun či senkulpan "ideton L Cu 

. vi viďis ďiam: pli belan? Kaj , m tíujn hri!antajn . okulojn I 
. DiamantQj • '~ o: veraj.'Cljam~n..toj '!, Jen! ~dzi.njo . kara, jen 

;. rigarqu ~leJ,etat. manplato], c,ertZal hpOl, negbJan~a 
< fruuteto! k . "Edzinjo- karal Sl estas belega knabt
,) netD;, . : ;.' tu ne?: ~',c '. 
, ' 7'i.'.Jes ~L Beľe-t.a, ď sed.; .. ; - ' ,kaj . ~i f1Qstrisa! sia 
edzo ,7" ~u ď,vl ,lIeyt.das) ke la .etulmo e8ms kripla? 

. Sf' hav:as'; ~jpon.:,:'; < c;: <.' . • ... 

. . , subiteJ k6vrís per • .aia larga manplato la dorseton 
lá ihfanO' kafdoi6ral Jarmoj tremetis en Iiaj Qkuloj. 

'r -- N.e t !>leMtl~ ,ver~'!; Si, ne havas' ~boJl ! Si ne es· 
, tall.~'kripla LNediru .. edZinjo; n.e ditu , tionl ."",;, ď 
'",' J?or ItUi sJatÍ, emoéion li lurnis sian atenfon,alta 

': imano ' kaj . parolig.rapjde,~efce al !i..; . 

. .. 
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"ití ,Q DÉ KW '. ~J< ~o '.\I~'i:,J~ :~ ,,~· :(i ;"" l: 
e,'- ';'; -,: . _ '. " :. __ ?';. • "'~_-I ,""~i- of .~"_;'~ 

multaj jaroj, :,'en "mia vhom(lj ,suferokaj dOlQro, :tálVivintajen~,laX~..:a, 
ihfanago .okaiis, ke 'mia kata ' centjaro,,'nomata: >"" epoko de ' la, .. humanisQ1o". 
pan1odo~cedemaÍ1djs .tnin, . LegU káj ;neniám,ď~opiruAadgl ~-~RQb\nzó,no! . 
tiel ,dolce, 'kíél' poNaS; '<;Ie.:. i" '~">' \;" ,:,ď , . ':'-"'"",;"J.;',",';<;" . 
mandi "nut amanta ď. '. ' TRO _, . 
~,', ,Fiľeto I 

. farigi, se 'vi DrE~l1. IKrc~S.R:Os 'ť 
Mi r~spqn<;li'S 

fier-eeo de 7---;,8 jara kl1abb~ " c . 

, J:~plorist,ó . '. . ď ď 
._~_.~ •. 



Niamilitkapfitejo trovigis ' en )a inteÍ'eso
p:sfero , de ,J' ,amer!ka~oj kaj ď japanoj . kaj iIi 

"" alterne 't:nilitkaptis ' nin , ,,miHtkaptitojn" por 
_ triumfe' raporti ' pri la granda akirajo. . 

Tiam~uiiere arikat1 ' mi havis ' la ' honoron 
. trifoje , níi1itkaptitigi. Unúe' la 'tusnj, poste la 
, amerikanoj kaj fine i la ' japanoj sen invito 
gasti~ls min kun yere kortusa gastameco. Tiu 

· ;ci fa1čtolausajne sensignifa, kunhavis grandan 
financan "aliformigon. Tago post tago la rublů 

· senvalorigis , kaj ,ni ',kiel oficiroj" ricevis nun 
25 dolarojn, respektive 50 jenojn, anstataií50 · 

' rubloj; Unu.vorte: kvincentfoje pii 0'1 pH frue. 
Pro ,tio . multmi10j dakáptitoj vivantaj en 
Siberio ' deziris ke ankat1 ili estu ' kaptitaj 
de ľ amerika ármeo. Notinde estas, ke al 

' la deputitaro petegánta, kiu priskribjs , per 
sincera, 'kor.pretniga: parolo la situacion mizeran 
de Petropavlovskaj ' mi1itkaptitoj, el kiuj mortis ' 
plL ol 2000 , hoinOj . pro , malsattifo dum du 
monatoj, la~ estro ,de la amerika ruga Kruco 
respondis jene: "Ameriko havas nur larmojn 
por ' mildigi la suferojn, sed ne monon '!" kaj 
li dónace 'disdonis kelkajn pregHbrojn kaj 
rozariojn. ' ' 
, Verdire" nia financa stato plibonigis kaj ni 

estis nomataj "m~fionu)oj de l'militkaptiteco". 
Sed 'ni , vere estis Duré "milionuloj de l' mizero" 
,kaj , neniu estJls, etlviinta nin, havante lasaman 
!,ituacion: 'La plimů)to:" de -miaj. samsor,tanoj, rie 

ckmarsi laCt okcidenta dire~to trať Ul Ural
montám kaj rompi la frónton d~ bolsevlkoj, 
kiuj laíidire minace proksirn!gis. (En tiu tempo 
Kolcak, rusa , genera)o retirigill kun 'sia arqteo . 
el Omsk.) Oni 'ciumonate traktis novan pro
meson kaj ., ni ciumonate pliricigis ,je nova 
trompigo. La cion neanta pesimismo iom post 
iom ' disetendis siajn flugnojn, kies otl}broj 
funebre maľheligis ec Ja plej etan ' faj.rero'n de , 
I' espero. La lípoj kur.be silentis, ~ 'nur kel k
foje -eHgis la kutimita plendfrazo. "Ne eble 
rezisti piu I" , - "Mi ne ricevis Jeteron ' de 5 
jaroj." - "Filineto mja certe ne rekonos min!" 

Mi estis , 18-a jara, kJam mi estis devigita 
komenci ta soldatan vivon 'kaj "nun 24 jarojn 
mi povas ' kalklili por mi. ' Kiu redonos mian 
junecon perditah? Kion fari?, Kien iri ? 

Kion? len ajn, nur rifugi fot el tiu ci mu
elejo, kie oni frakasa.S homajn animojn. ~ifugi 
kaj 'flugial la libera á~to, al rnalproksima 
lan do; ,kie atendas nin ama cirkaiípreno de 
niaj gepatroj, fiancino , . . Kaj jennaskigis 
ta penso pri forkuro . . . 

Oriente; al -Vladivostok, la kontrolo estis 
tre severa kát ne unufoje okazis, ke oni reportis 
forkurinton el - Kanada. Okcidente, al batal..' 
fronto de GeneraloKoleak, kvankam atendas 
mil da d!lngeroj, sed bonsance eble . .. ' 

,- Dum printempo! - ni konsole kaj ku-

, ,ricevante>iun , ajn sciigon pri siaj ' hejmo kaj 
familio, melankolie rigardis alla nigra eston-

• ieco. Laciama, malcerteco,la konstan:ta sen
, viritla, soda v.ivo., Ja; trologateco de . cambroj, . ~ , 
". (60~10 pers'onoj.'logis 'kune) ta ~t;nena. odoro 

'.' de . ~~ladzokaj , la 'Dac~lQ.aval ",elsp'ii'ajoj ne 
. nur .rorrip'is I~ sanecon de l' nervaroj, ruinigis 
ankat1 . la animan ekviIibron. La , sento de 

"sklav.ecQnaskis ,malkuragon; l~ iJ.l1agforto 
, de ekscititaj , , menspj , - ttenezon. , Ciutage 

",plimultigjs ; I,a ." nombro . d~, třuj, :ldes anima '. 
,~~ sfáto : ne,' pov:is " porti .pIu . ta sargon de la 

'.,;milionulá vi.vo", akol!lpanatan d.ekonstanta , 
, :skirupuJo. , " .' .' 

'. Ho, kiel nienviitoj s()piris Ia, vivon, .c!-e niaj ' , 
<; en,.vian~oj, kiul,. 'kvankam , 'mizere- , tr..enis la f ; 

, .. caron de T vivo, tamen havante Ja ebJecon de . 
1 1a ,Hberamovp" povis fOl:g,~~L QlOnumte , ~iajn ',' 
", turÍIté'ntojn! " KÍon"'fárr? Kion fari?ď estis la 
, sencé~a ,:, plen9krio, , kiu rice,v-is , r,espondon ~ 
"'neiľiam ' . .,. 'h, ".' '. " ,". ,ď,. 

, ' . Aíne;il~a ('regiinentestf(~ :. Morov; .~proniésis ď , 
· :;ba~4áťíán' ieeÍtpatrujigon, .sed lč[pr9nie'~0 restis"'" 
, promesf) . . Lia Mosto ' jal}in; 'franc~ genedllo 

. '. s~ndis/ mari'sK(ibifan , J~teron; promesant,e ' ~iaó x,; 
· . heI.pon}" kvankam' la :Sipoj ahkorat1 ,ne'· vidigiš . 
' SUl' lffi" blua h6n,Zontó de .I' mam; ec ne, estis ď 

'; je 'Ha , dispd.no.i', ~idkonsoJi 'estas"behr 'virto ," . 
· kaj kostas neniom; 'Li prQmesis ' ec 1ujan hel;" , 

" c,pon;',se ni 'estos 'pretai' kún paf,ilo en ramaho , 
... '", 



ragi~e ripetis'v se'nc~se. či, tiun Jr~~o~, E,n Sib~rio , sifÍ1pati~n, kror~Ftio 1a registaro. de gerieraiů 
le yIntro dau~as de, ,oktopro ,glS Jumo kaj se Ko1cakkonstatmte,·Ja plenanfiaskon de ' siáj 
901 multe hezltas aťí ne profltas la pii favor- , ' proje~toj : "decidis retiri ' sin k~j cedi~ ta lokon 
ajn s ezo,n 9i'P , ' jam estas , vane, čio ; .. čio, por nova , regimo.Unue forlas.is ,:Siberion Ja 
F'orkurjJ j~2; la 'Sola sayo .por. ,rti I . J. , tačmenfo} ' d'e " italoj" francoj, jiinon~aj.angloJ, 
í~ Kit11 epi'lfemio ,disvastigis a leniado de fUSa ' Kontr~ií lá ,postlasita, gmedka' s~o:ldat!lI:,q la 
lingvo kaj ciu komencis studJ iun metjbn, ' rusáj ,; gazetoj, !)ubacetitaj per japana·' mono, 
Ankaií 'mi 'konvinkigis,kela 'doktora ,diplomo ",propagandis; ironie mencjatfte,ke ,;Ameriko 
valoras maln:lUlte, ' se frerndlande ,oni devas !, v..ersajne ypensaš tion, ke Siberio estas akvujo, 
perlabori la ciutagan panon 'kaj pro tio, en 'el .kiupOVáS ' trinki . ciu bovo~ . . Finfine ' ec ' 
jaro' 1919, mi farigis diligenta metiler'nanto de Ameriko prudentigis kaj ,reordonis .siajn tac-
masin-seruristo, opiniante, ke 'pere de tiu mentojn. ," . . ' 
metio mi povas prosperi', dum 1a ' longdaiíra . -En ~Siberio r.estis sola la japana ,armeo kaj 
vojagp, Ciutage si!ltrude mi Iris por, labod, ' por ,mejlaj :p.asoj -proksimigis IR r~ga al'm'eo: 
car la ne kutimita ,okupo kaiízis ' trolacigon. La tO-an de februaro, 1920. gi' atingis káj 
ramen ci tiu lacigó, estis la 'plej telica profito, :okupis "Irkútsk-on, ,Ia ~sl()siloť1 de ~ M()tťgoJio~ 
kiun mi havis . post la 7í-8,'hora labortempo, ' Ni, inerfaj :maUeltculoj, ' .atendis 'kun' 'ko.rtremeto 
,car gi lulls min al dormo sénsQnga, ' ]a renIfontigon , de \ tiUj ci dugrayaj ,, ·kúlosoj. 

I Subite ~liigis Ja politikajcirkonstancoj, kiuj' Ne pro:la , so~t~ d.ejľ Sib~rio,. flek prola ~ilit~ 
havis grandan influon je la vivo,sajne trankvila bonsanco d;IU aj" ar,me? ella tlu mal~mik~J, 
kaj indiferenta, de la militkaptitejo~ Evidentigis ' sed pro ~ ~la .·· proPr.a ,vlvestonto regIS ~n1n 
11l' falseco de ti1;1 percepto, ke" mi ne intersigas I~ ' malpaclenco, mlkslta , kun komprenebla 
pt'ipolifikol" "NenianrilatonmLhávaskungil" Ílmo" '4" " . 4' . .. . , '. 
k. t. p. car la politikaj okazintajoj de la ekstera Klaca] ,.b~i?Il~Jo], ?at~lk~mp~J :rap0rt0]';. klU]n 
mondo r,enversis cion ankaií en la interno de ]a troekscltIta] , peslmlsto]ka] optImIstO] mem 
ni aj kriptoj post la najlodrataj bariloj .. lom da disva~tigis. inter , ni, kV!lzaií ' ki~emat?gra~e 
espero ekgermis en niaj animo}. ' mont~ls .la grandan. tea!~a]~~,~~e;;~lU, ;de;pe~~!s 

La mi1ita aventuro de I' grandáj potencoj en ankau .Iua , sorto" FI~eclam ph kaj ph}lr~lgls 
Siberiosenrezulte ' mort'acadis kaj vekis mal-, Ja fam,o: ke . ~n .SQy~eta · R~·sland~ ne: ·,ek~lstas 

' piu mlhtkapttto], ,,'car Ja Ílea reglsfarotepat
rujigis iliu jam anfáu longe7 ', • ~ lio' 'klom', da 
larmoj, , suferoj , kaiízis du ci falsa inform.o ''! 

.. KiQm ,da h<?maj viv,oj estis estingitaj poste . 
pro tiu ci . bonintence farita konsolo , , : 1 Sed . 

. n~ .kredis 1a v,erecon de ,tiu kaj ." deddis. ' 
Suíieas'! . La ' páckonttakto estas: subskrjbita 

de .pli 01 ,du·' jaroj kaj ni atendas éé 1a limo 
ďe' Ainio i$~n . espero . . La registaroj faras: tjéniol1. 
por.' h~lpi .J~in, do estas' urge agi ;k<;\i 'ceslgi ' ci 
tiun málbe:rľitan st,aton ;perpropra l1eľpo . .. " " 

}' Kase 'eI{brHis]~'Jokuloj de kelkajsá'msort;lJóf 
. kajciuta,ge, kr~skis la .nóm~ro 1:Ie tiuj,kil;Jj , 

-Hustte demafidis 'unu' a1 aHa. "Cu 'ankál1 'Vi 1" 
'Oni facile komprenis; ke . pri baIdaiía ' fOFkuro ,I 

aludas lapéi:roJ~~tó. 'La resporidq. esti$ simpJa, 
kiel la ' demandn, sed akompanata- de · dolc-
espera:'ri,d~M: Ai1kat1' roH ~ ,.," '.", ' 

Neate~dit~)a j'apana kom;mdantar,o , deeidis . 
fqrlasi r la ' okci,denlfln ' parton d~ ' ,}{a'1?arovsk, 
guberntót1 )~níI:lJ kaj 1a p1enpoleri-c ' " eneřa:lo 

- adiaiídirante;' d.eiir·isfelicQn ' .:ál' ; . ulfon 
t sufe~in~~L rq~a :;I. 'popol'b, Fine! ,: j,e . "'1a ' 

,teIPJ~o P?r .. ~Jii"~ .,.' . " ',: '- , '5:'';' , , ' ,' 

; E~slef;e ' gr!'!c!s .1a 4P<', !r9sto ' sed J~tenieelÍ '. 
la knptoJ nLatendis kun senpadenca.es:pero -

, Ia re~\rjgót]: Super ,' Ia ' helbJua négtavólÓ; 
, kva'iau odol'(rde ,maIproksimaj violO'j, sy:ebi's. 
log~nt~ nin;, - . ,a. ,libereco,l i ~' '" ~ , 
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ÁN 'TAU LA FINVENKO 

Ne 'kuragon;perdu; fratoj, 
Vivll la Espero I , ' 
Jam .,el rt:lalproksim' salutas 
La "revita tero. " 

,Verda ter'" Esperantujo, 
J?m "ne f.antazja, ' ' 

~'Baldaiíestos 'realaJo 
, Korsopiro nia. 

Blovu, ' fres'a" forta vento ! 
Strecu nian veloó! 

La remilojl\en la o,ndojn 
Piemu ni profunde! ' 
Rekompencon jen SUl' bordo' 
Trovos ni abunde. ' 

Verda ter', Esperantujo, 
Jam ne fantazia. 
Baldaií esfos realajo 
Korsopirq Iiia. 

Do, kurag-on, karaj fnitoj! 
Vivu la espero : , 

\ :- Frat:oj, lastan fOlton dOHU : 
, Vidu jam la ' celon! 

.. Baldaií , atingita estos ; 
La revita tero! 

':. " Verda ter', Esperantujo, 
Jam 'ne fantazia, ; 
Baldaií estos rearajo ' 
Korsopito nia. 

" Verda tet', Esperantujo, 
Jam ne fantazia, 
Baldaií estos, realaJo 
Korsopiro nia. 

LU.J7jA SUIIIITZ 

0 ,1\1 BR O J 

La 'homoj revadas ... 
la é10lca .veneno. 
Post , velko de rozoj 
aiítúná mateno. 

D ~ < ' A: U T U ,N, O 

Plenigas la koron 

~rostigos la plqron 

111. SOLO:V;JE~ 

Tra la fenestto ' vento g-emas. 
Aiítunoploras eksterdom'. 

l En forno ' last~ fajro tremas, 
, , "Súr , muró, saltas ombrfantpriť: 

,t ~ 't 

, Anim' plenig-as' per malpaco, 
Pri vivo kreskasabomen', 

, : ,K~L niórtas sur, vizag-'. gri,f!laco 
",'De fus fusinta arleken'. , 

" 
.., - . 
Jes'<" 'aňta estis tuta ,Vivo, 

'" .' Béncesa;Jukto , kal ,mizér' : 
, Forestas sen(,:o kaj niou.vo 

\ ,- , Por-ěkzi~'fadi sur la tet" . 
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~.a~\1gloi kapta'!I kaj stllrigas, ain . per akuzo ,pTi sor
clshneco antau' la p,ap!ln' tribunalon, kiu kónstatas~iaJj 
sen.kulpecon. Sed nuD millace, ap.eras denove Gilles de 
Ra/s. En sia: ama JrenezO Ji" faras '; kalumnlanateston 
en. la proceso de.jeanrze. L~ virgulino , antaiíscias tion 
k~rprepanfs 'sin po~1,. llo. Lil falsa atesto ain portas. sur 
stl paton.. ~aj . . nun }~\is~r j~m ; velli~is ht . sórt<!n • de 
G/lles Í1~n,klen h~ vohs; ku~ 11 p<Was prlmontndlajrt " 
lur'!1entoJn de voluptmurqipto. T?rtura kajnesatigebli 
s?plrado al jeanne vekas · en h 'murdeman furiozon 
~Ies \}nua' viktimo estis eus~~ la virgulino, Vane kfea~ 
I!aalhl,mlsto sel? ar~entlfirásajnkopjajojn . de feanflC, 
ha soplra~o fanga$ nur pii . freneta. Li murdas kaj 
delruas, fme, oni . kaetas kai. ~tarjgils ' lin antaií iugist
ar9n" Sed nun, klel člehl. sendlto, apera~ leanne ,d' Are 
kaJsla atest~ savas Gil/es. Kaj 'Ia fo.rto ·de sía sínSlfero 
r.ompas la ,knmulon, senpov~, eltf!1ordite de konscienco 
h .f,,:ras ~J/~ceran k~~feson. ~ltef1uganta,. grandioza, 
rellgla mlstJkecQ akms lá .plenílO' 'grandan sukceson 
por ci tiu akto. ,', ' v/g. 

ELEONORA DUSE 'estas nun ell s/a sesdekkvara 
jaro. Dum tíuj sesdekkvar ,ja\,oj, . cn 1/1 varmega kaj 
~ruel~ atm~s~ero d~ la scenejo (Juse farigjs tute mal
]unuhno: slaJ haro] estas ~ argentblapkaj :kaj jam iom 
maldensi~inlaj, " Sian . vi~a~0'1 traplugi~ ,1~ t~mpo per 
profundal sulkol, kal JalTl lom kuntmgls bu subti1a 
kOfPo, *iu ,Ciam llTeskaií falis sub, la ' ~argo de la ,pura 
kaj granda monumentaleco . . TaJTíeQ .Duse nun tinludis 
en Firenze novanrolon, akceptite: kílj akompanite per 
tia pie~a ' !ldmiro, kia al si koqvell/1S je ,Ia tíno kaj 
konvems ]~m ankaťí je la komenc9 de sil! kariero. 

Cosi sia: Tiel es tu . . . Jen la titolo de lil dramo 
kiu~ 1 Tomaso Oallarati-Scottl;' juna . Milana 'verkistó 
krels por Duse. Kiam la kúrteno levigas; Duse jam 

,genuas 'sur la scenejo, '" duone fortutninte sin de la 
, publiko, apud ' la lito de sia malsana infano. Senmove 
..' . . ~i turnas sian kapon aJ la lito, dU,m la publiko de la 

;', M.01WDLlTEBATURA T~atro . della Pergola, ki~1 unu horrlo a'pI~~(fas. ~um 
'~ . i : . i .' i~., ".. ď '. , '1 ~!p":nutl?] ., ~n la, ·un,ua akto ~1 est.a~ ankorau Juna vinpo, 

Kil..J MONBABTA OIlSERW:O ~~J{ klel ha;:.S) ne ppvas ngafdlalla .a.ťidantaro. Nún 
, .' .' . , .... ", . ".,' . ekSilentás ~a aplau,dQ, kaj. mallaťite, ':kun wiida sonoro 

, ,.GEQRO K.t\ISER, ,s,endube unu el la ~efaj reprezen- eksonas 'Ia pIenda vOčo de Duse. AI 'Ia. kuracisto . Si 
tantoi. de J~ pléj . m,(>d~ina . geTfllana dramo, PQ~t ' sla parolas, ,pete~ante h~lpo~ por .la '!lalsan,a inf~no, se~ 
OkU.~I~,?, ' pn' témoj ~I la sfero de .sociala~ problem'oj kaj la kuraclsto lalT! veOls ~IS la hmol ~e sla sClen~o, kal 

, U!9Pl~J.. , nu~, eO' sla . ,p!ej nova verko turnas sin al la montras al la ,ČleJo. Kal Duse nun pe!a~ , de.la člelo la 
~Istorll~ es~nteqo, ' sed" nur ,. por ,terno; . kion, li donas, ' helpon. I:.a ~i1d~ de la Sankta, VlrgúIJno pendas . s~r 
bo ~lalU.pIL profunde .. lras la :voJon de la animaj sek- la muro, al hu . ~1 p~tega~, . al tnI; §t faras. ~u solena)n 
retoJ,lavojon de 1a mistikismo. Nun oni prezentis en prome~<!jn. L,a ~dzma VIV<! pOrtlS senrevI~olJ por la 
Leipzig Uan tr!lgedion: . GiIles' kaj feannr, IUu per tute juna v!rmo, Čl tmn senrevIgón nun· komencas mildigi 
al?artaj 'k!!j mist/kaj rimeqoj formas 'Ia tragikpn de la la veklgo de .no~a ~mo. E! Ja angulo de. Ia fe~estro, 
Vlrgulino de O.rlean~, kaj kune . ankaií tiun 'de Oilles tra , Ia, ~urteno SI elngar~adls al !a strato,. klam tu 
de .R~!s, kiuj,~e!k tr~s ~iuj .his~oriélj realajoj, ~stas ,pret~rms ... , : De nun SI ne piu eln.ga,rdosr ekstermos 
kvaz.au la , s~ndllo] de l!l ,mlsteF~ dlap?tf:nco, i1esbnita,j el sla koro ~Iun kulpan sent!fn. CJClIO e$,tas,,~ unu~ 

. ·por plenuml '}a . 'faton ulÍual la 'aha. Neniezurebla prom eso kaj la aha estas ho, ke de nun Člu]are SI 
, di8i!l"CO .,dis,igas lian Virgulinon . de Orlf:am3 de tiu de nos ~nu fojon, . surgenue, kUlÍ la pilg~imantoj, al I~ 
Schlller~Kvankam ankaií Si' portas la ar~entan 'kirasón pre~elo de Mana, se la knabeto samgos, La vorto) 
f1~r-tjg~~ la : sfu.:{j(Iardon" ~ili svj.ng~ la:glavon,~ed , duttÍ d~ I~ promes<? tiel milde kajparfume ~aresas la aiíd
la~p'~J',. !ut1ozat~mpest? de batalp su~í!e Sin ,li:,aptas la IIntQJn C~v~zau florp)uvo ~al.<~dus de le. La kurteno • 
kon.vmlugo ke sJa destino ne estas ga1Dl la mlhton sed falas. IU), aplaiídas ~altlevlgmte, sed vane, Dus~ ~e 
san Gi1les de ,Rais, la pra,,:ma1bonuloJj' la blubarbulon montras sm, nun SI .ankoraií ne povjlS montrr Sin 
lailnkórpigon ;de ' 1a' kPlpa voJupťo.dilles ' de Rais, lá antaií la kurteno. . 
jM,a. marsalo . de Fraricujo, estas ml11hela omlJro 1:Ie la (jis 1a kómenco de la dua akto pa sas dudektri .. 
V,irgulinoeri Ja batal0j. Nur por si Jl armistrupojn, · jarqj. .La patrino faras nun dudektrie lá penigan pil-

, nu~ J)tlr$iAivenkas )'a an,glojn. Se~ dum Jajeanne . grimvojon al la , pregi!io, čar M3rja farls miraklon kaj 
. ' d' Ar.c 'de. SChll.lerne Te!itaS ' netusita per la fa'jJ;,Q de Ja é' la" knabo resanigis. Sed li tufe 'sim/lis sian patron, li 
'. 8\Jgla J:.io~I, . lél feanne .de Oeorg Kais,ér ,estas perfekta . estas facilanima, senbrida, brllt.1a, li rie komprenas 

s;mktuJino,la sopiradq. de· la volqptema OiIJes forglitas . kaj,.·priridas ·lamUdan ámon, 4o[p.lVua,!an .karesemon 
de' .SuF;.sja ,ar~é~~ I9raso~ ~e~. ,P.\)t. Gil!ťs e,ia rjm~do,_ d~ sia patrino.. SUt. I.a pU,rimvojp ili re~ontas. sin. 

. esta$ oona ka( flne h fomr.tS"sJajn lrupóllf el la bafalo SI genuante, en , hl" mgra pdgrimsprvesto, ,h en dibota 
:pD1'>.trudi Jeaj/nI;.ort' 3,1 si . .sed la . vJrguJino ' prt;!fere " societo kun tacilaj .iirinof. ·I.:a,patrioo ~parolas lín: 

. pereÍ!~'j)T' ofert ;Jian ko~n. Kaj tiqn ~i . f~as ~ Gioyonf}i, aio~a,!nf; . eisona~ .dutoj'e, sol~, 1a nomo de 
-' "ppr, ~l SlaD al1reolon "de eál!lteco, sed. ppr .flom ph la, (rlo . . Sed ~I tUlI d" vqrtol e~ta~aélmlr,n~a muziko 
~.,:paňilioze dodaci o al Ja virosian tutan individuecon. de ta· dolorokaj amó, de ja petego kaj espero, Ou 



vortojkaj enCiuj okuloj larmó eksldas. Sed lil fíto 
hontas ~ pri sia patrino kiu· nun aspektas kvazaiL almo
zulino; kaj li iras piu, lasinté en 'lá polvo de ' ["vojo 
tiun, kiu 'oferis por ~i sičln amon, . J<aj oferis. Čion, 
kion la vivo ankoraii promesis :al ~i. · La ' petego' de 
Duse, la pletido de' Duse, ' la maldplČasento de Duse 
kai 'Ia patrina .ámo, pii forta, ol ~IU á,lia sento ple'ni
glls.'nunla séenejon' mallaiite kaj- (ameÍ1' kunllote'n:ca 
kaj ravamelodio; 

Post la ~ua akto oni ne vane aplaiidas . . La kurlenoi 
disi~as kajkurr laaaj pa§oj, ' iom klini~inte; kun Iipoj 
kurbi~ntaj je dolora rideto pa§as antaii la pUblikon 
tre maljuna, preskaii timige maljuna virino.Malfacile 
eslas kredi, ke nur antaii dudektri , jarojverkis D' 
Annunzio . tiun 'faman, kruelan kaj mal~entilan amro
manon, .en la fono kun Venezia. Li devis liam rifu~i 
kaj elmigri por longa telllpo pro la . itala kOmunopinio 
kiu turnis sin . akre kontraiili pro la ofendo kaj 
perfido al Duse. Tam~n, ~alne la cindrj~Q " de či Hu 
Fajro 'maljunigis Duse'n tiel frue, kaj de .tiam ,llnko.raii 
multe plimaljuni~is la plej perfekta instrumento de la, 
mola muziksonoro de I' Itala lingvd. . ~ , 

La ·tria aktů . estas tre mallonga. En la . pre~ejeto, 
antaii laaltaro de Maria, Duse pré~as kaj plendas 
maUaiite . . Kaj Maria pa9as dela attaro, eirkaubrakas 
la 'nigrevestitan maljunulinon, ekkarces.as §iajn harojn, 
kisas §iilj!) okulojn duonblindajn .pró multa ploro, 
silente kaj' milde ku§igas la tro§ar~itan korpon antau 
la altaro kaj repa9as, sur sian lokon. Kaj la mal junu
lino ne levos sin plu,Car la mankareso de Maria 
portisal si la grandan pacon, la mildan . dormon; la · 
forgeson pri l' do10roj; 1a dolCan ripozůn. . lc. 

, lLUSTRÁlOjDE WILLY ·POOÁNY. :....- E'n tiu ci 
numero ,de nia revuo Ja legantoj trovas kelkajn 
ilustralojn de Willy Pogány, de "adisto vivanta .en 
AmerikO. Ni , prézentas lin kiel ~'rafikiston - :plej , 
unuarangan en N tiu kvalito - sed Willy Pogány estas . 
unuavice tlentristo. · Lin ne infektis . la unutoneco kaj 
senvaJoreco de Jauniversala grafikarto, .kiuja servas 
unue hr plej ' grandan (kaj estetike , ne iristruita:ri) 
popolamason per Ja libroiJustrado. Willy,Pógány i'estk~ 
Ciam kaj eie pentristo, kiu laboras per la eJeganta, ~aj 
doJea ritmo de , I' koloroj kaj la forlo de liaj koJorQj 
Jasas pJenan eiikon en -Ia okuJoj ' kal animo de la 
rigardaóto, ec ' He, kie alia neartisla indlviduo eksentas 
káj ' reproduktas de la simpJa aQ naiva terno, nur 
banalajojn. .' . I 

Li o~upas sin per artistaj kaj pentristajproblemoj -
tion montra!;! liaj lnurpentraloj kaj tj,on dokuméntas . 
Iia viv.O pJ~na de artistaj , evoluc.icijkaj .revolucioj. 

,Foliumante Hain fabeIlibrojn, ni, relula!i ' nin ď én Ja ' 
son~plenan Infanecon kaj rigardante, Haj.n ' pentralojn , lj 
"la· fresco, ni vidas la e.sperplenan . estonton ' de njaj , 
posteuloj. . . . . '. ,'. 

Willy Pogány estas Ja plej origlnala kaj interesa \ 
grafikisto de .niaj tagoj, se.d. la estonton li " havas . an-
korau aJttau si. ' Es Ptoranto .. 

. ' , 

BI BL 106ft A: F IQ 
o: MeAlZINI: NOVO VOCABOLARlO "TALIAN0-

ESPÉRANTO. ~ '280 pa~oj ~n-SO, . 1922. E~itol'~ 
,A. J:>ao1et, se Vito al Tagliamento.' ..:... : rtézo .. 
5 Jil'oj italaj. . .. ' 

Aperas' n'un ·en multa) l~ndoj,l8!,"áciaj N'orta:roj Pqr 
Esperanta studo, ' ču" novaj, . Cu ' noveldonaj; pri la 
"v.Qca'bolario" de S-ro.Meazz,ini,' membro/de.Ja Lingva 
Komltato,- ni ne parolus CI · Ue, se tiu -:yerketo ne pre: 
zéntu~" en ~i la apaTtaJoln; simptomajn en 'cllia mov-
ado post la fino de 'I' mllito; , ' , 

EstJls bonaj novajoj en "'Ia vortarode nia 'itala 

, . i r 

koJego :" gimnasto. ,= giml}astikisto, ,gr.unti -porke
oJeki, vito = " vlnbet:arbeto, vilo -: grava .'dok,umenfo, 
nano '. malgrandegulo, rikanf . - mi!licé 'au'onrmi; ' 
fon-o -.: fundo '<ie l' perspéktivo, selekti == rac:He elekti . 
per plioonigo de" I' raso, sesango __ ...: :fJiii<l~ lla,i'to t de \ 
I' ;~a"-~o,. rettda~i, c:cis(11pQ, ::é~fJoii; ' esk:JzjZi; / Í!!itazo, 
'estral$tl, . eskre"me]lto, .ge.qgrajo.'. > .. ' ď :,:,i"e:> . ' . 
-""1'rafa) kunmetaj(l)f'\~stas "troveblll) ~' elf': !a~~vérketo : . ~ 
qnutoÍla . = mo,notona, 'verismo,' 'patjiano; ltisbranČi; : 
sinsekva, travinlri, prehistó"ika, atestl/o, fen:ěrria,viskoza, 
-Víziulo, pseiíďoprofeto, pllkego-: lauor,da, nodoza; elek
trizi, mClgnetizi,' Céfltralizi, kanalizl .~. ' . ki Co ' " 

Sed multe p!i granda 'estás 'uombro ' da noV'áj'radi
koj, kiuj Sajrta:s ~ nenecesaj ·au ' trol}aclapartaj, ekz.: 
vokabulo ,= vorto, nor.o ' Dofilino, ; urct'o., '. oléo .. 
pqto, violdamoro -' vioLonetQ, '''· tantalizi '' tUf!nenti, 
eva.neski = omalaperi, ' ' tepiqa " :', vanpeta;' velelto. : 
vandeziro, jors.to :- .arb<fro, Mjo c= golfeto; -stratego 
= militestro, U7azo .. aerveziko, brií.fioj ·' l>antaion
eto, kakofonio. ,ď.:-.., 'fi.sonado"sonaCoj, ' viólenta~ ",.:! fort-
ega •.. k. - :'l,' i,ii .;: j'i.;,.'· ď 

Tamen', ,o,· de fa,;riov.a: élOoÍ1Q de"l'itála ,:Vort- " 
aro reslas n:eprid!lbéblá: Car la y nováÍ" 'r..adi~vortoj 
ordinare sta~~.S) !'lPud.la kompreJJ,el1l~j kunmétajoj, 'kaj 
la bonSanco d:e .. l' ,uzánto espereble . gvidos: IiJil ~l ,Ja 
elekto dej. p.JEf~iígal vorloj,'. ne~esal por" esti ;.kom- I 

prenata defieitala'j sa1!l-ideanol . . : . " Petro StoiaiJ, L:[(." 

EUOEN WOS'fER ::'LA 0FIClA~A 'RADIK~\l~é)'kun en-
konduko ' k'aj notoj. · Espei'antD-Ver}ag , E1Jér.siek '& 
Borel O.oM. a. H. Berlin kaj ,D.x:esden-': · . 

Ůoje ákcepl~ďa : ... erketo ,· '. 'de 
esperantQlogo ,,Jtun Iiákutima 
don~s ciQjn 6fil=iálajn , radikojn ilia !;l.'lItl'IJU'''' 

raktero, kun .signo pri ilii! .tJ:ovlql<o, 
donas ankau I<riti~ůrt kaj'PfoPQnon, " 
keJkaj. VO{tojn.ovaa ,grijmatjkan .,~~~ral~~·· .~~~~!~~t~'~i~f 
Fundamema, sed ~i ' ne trudas i 

,~r,ampoj, an~~ la Fundfl1l1!!nt~J:l k:a1ra,kter,qn., ... l{al 
jali} ; estas ; ev:j~~nte , k,e ':~a bazo 
farado' elltas 1a" difinita gramatika; kalr.člkfer.,Q." 
koj, čitiu .libro, 'kiel la 'solll' 
nemalhavebla por Ciu pf()gr·esji!1.tihI~splérjlJltistli?,' 

Ci' libro ' " 
.mila 



fiksa :deveniRtan el la verba radiko Úks'. Cu gi estas 
~djektivo, senpere derivita el ,verbo? Tute ne, tiaj , ad
jektivoj ne ekzjstas, i1ia ~erivigo p lsas ciarn .tra la 
substantiva ·formo., Do !iksa ne signifas (daure) jik
santa, 'sed "rilatanta al fikso", . nkarakterizita per (onia) 
fikso", same kiel ama letero ne estas amunta letero. 
La uzo de tia adjektivo, funkcianta,(,kiel .daura parti
cipo~ ankau .bazas sin sur la libera' uzo de la principo 
de .sufico. ,' , Ja ankau adjektivo derivita senpere de 
substantiva radiko ' povas havi la aspekton de . d"ura 
participo". Veneha trinkajo estas preskau la sama kiel 

'venenal1ta trinkajo. . 
Eo okazó de, neceso oni uzu la formojn jiksanta 

kaj fiksita, 
Same, mf havas malsaman opinion pTi la gramatika 

karaktero de la sufiksoj nec" kaj nad"; lau mia lingva 
ti.ento ambau estas substantivaj. Per tio ni havas dum 
la pluformado de la neprimitivaj vortoj sufiksojn por 
ci\lj kategoripj de la nento" (konkretajo, kvalito, ago). 

.Kvankam aparta sufikso de abstrakto mankas, tion 
oni 'povas ' helpi prefere per kel kaj novaj vortoj, ol ' per 
enkondukode . pure gramatika .sutikso de enteeo". 
La mankanta adjektivasufikso estas bone anstatau
igel;>la per 'prepozicioj-prefiksoj, la verba per la 
participaj 'finajoj (radiatigi, kronatigi), por kio ni havas 
ekzemplonen la vorto ,,-konatigi". Nur. por eviti kon· 
fuzon pri ,;ec", oni devus ekstermi el la Iingvo \a sen
resp.onde':anuzon kaj trouzon de la sufikso .ee" en 
la senco: kvazau.,., ' . ,simila, kiu faras ·al mi 
ciam malagrablan impreson, Iingvajo, en ki .gi tre ofte 
trovigas, §ajnas al mi - 'kiel diri - senpova stilo. 
Oni uzu anstatat1 gi: kvazau ... , lat1. I ., ••• mani
era, ... simila, . . . forma, ' .. §ajna, ... aspekta; 
,ec min tute ne cagrenus, se 'iu kuragus enkonduki ian 
n.ovan sufikson de simileco. Proponi mi ne volas, s.ed 
oni' povus .eble pensi pri pii generala uzo de la jam 
teknika sufikso .oida", au pri' la sufiksa uzo de la 
adverba fínajo e (ea). 

Sed; pardonon, mi tute deflankigis. Tutan teorion de 
gerivadO 'l1ii ja ' n~ volas ekspliki ' inter lainalvastaj 
kadroj de recenzo: ' . . 

,Do ' mi ripétas, reveninte ' III la libro, ke gi estas tre 
utile konsulfebla -verko. Kelkaj l<9rektoj: argumentů lij' 
atenti [aJ, c(M [i), ' cenzuri [o}, floro [i); detalo [a, 
plal1to [i], semo fil , vesto [i], verko [i], vando [i] ktp. 
estas neprť 'apro.bindaj, parte jam sankciitaj de la 

. Iingvouzo, aliaj §ajnas dubaj, la adjektivecp de la mal
sanojgajnas al mi celte m,algusta. Enl,ute ci tiu afen;> 
est,as tiel grava ke pri gi ne povas decídí ' unu sola 
bomo. -kaj post pii au malpli longa tempo certe devos 
sin Qkupi pri ,gi ankau niaj lingvajins-títucioj. Tiu
,okaze i1ialaboro estos nepre plifaciligita per la pre
cíza, ' ~isfunda lilboro de la . respektinde larlOrema 
autoro. -' . Kopar. 

ALEGORlOj EL LA NATURO, de Margaret Gatty 
," Dua kaj pligrandigita 'eldono. Frad. George Gordon 

, (Gego).London; Brita, Esperantista Asocio. 66 paga. 

. Kun sincera gajo ni salutas ia duan eldonó,! de ti,,!i 
ci alegorioj kies, Č3rmo ravas la ~nin:'0n d~ 'ClU J?1eql: 
.tanta homo. La eternaj '<Iemando] pn destmo kaj dIa] 
·Iegoj estas spontane klarigitaj en iJi per la puranima 
simplecu de 'la verkistinQ, kiu, elektante ,lil fabelan for
mon por interpreti sian filolOfion, nemam altrudas la 
'propran opinion . . Sed gu~te ~n tín, ti modesta ret~no 

, estas ra konvinka ' fotto, kiu multl.oke . frapas man 
atenton kaj igas nin ~admiri $iajn pr0!on~senCajn bild~jn. 

,$i kv~zaii.~ ~pegulon tenante antau. ol" J?1<mtras , ma~ 
nepran alhgitecon al la Naturo,en klU oru pova~ trovl 
konsolan re:velacion por la §ajna vaneeo de la homa 
vivo. -Harmonio .kull la naturo. Jen la fundamenta fezo 

"de la verko kaj la verkistino sukc~sis v~ki intereso~ 
pn la problerna mondpercepto, sur kl.u 001 povas trovI 
novajn. vojojn aL ·.Ia' flIorala pliperfekttgo, 
,-' , • r 
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La stilo estas .elegante fundamenta, kvankam kelkloke 
la tradukinto, preskau senkauze, renversis la vortordon, 
kiu malfaéiJigas la tujaň kaj klaran komprenon, 
regantan generale en la luta . verko. Ni varme reko
mendas la leg.adon de la alegorioj: precipe al nia 
junularo, kiu . nepre bezonas bonstilajn verkojn kun 
altniv,eJaj. enhavoj~ -, ' Uobo.~ 

HISTORlO DE ESPERANTO K. Brilggemannkun La 
paroladoj, leteroj ktp. de O-ro Zamenhof. PoS
formato. 160 paga. Eldono de Esperanto-Verlag 
Friedrich Ader, Dresden-A 2. 

Uti1a libreto, precipe por progresantaj kursanoj: kiuj 
bone kaj fidele ekkorios la historion kaj ankau la 
internan ideon de nia movado el la koncize verkita 
libreto. En mallonga resumo gi donas la historion da 
la antauesperantaj mondlingvaj celadoj kaj pravigajn 
argumentojn 'por la internacia Iingvo, konigas la deve
non kaj diversajn ' epokojn de Esperanto, kie eble. per 
la vortoj de I' Majstro. Sekvas la priskribo de la inter
naciaj kongresoj kun la lauvorta cito de la paroladoj 
de Zamenhof. Specíalari interes on donas al la libreto 
giaj ,aktualaj partoj, gi , taportas ec pri Ia' plej freSaj 
okazintajoj, postsekvante 'Ia movadon gis niaj tagoj. 
Tiel gi estas utila ankau por la , propagandisto. ka ', 
pro la Zamenhofaj paroladoj, kiujn koni estas kVaZ3lt 
devo de ciu Esperantisto, gi estas acetinda por (;iu 
saOlideano . . 

La lin~-vajo estas lre bona, eleganta, flua, facila, en 
la tuta lľbro oni ne trovas ee unu riprocindan esprimon. 

Do la libro estas vere rekomendinda. Sed - mo
deste ni demandas - cu nia revuo tute ne ekzistas? 

Kopar. 

CU .VI PÁROLAS ESPERANTE? Interparoloj Espe
ranto-polaj el la sfero de I' praktika 'vivo. Prilabovis 
O-fO Emil Pfejfer. 48 paga. Eldonis _Biblioteka Pow
szechna (Biblioteko Universala) , de Wilhelm Zucker
~'l.ndel cn ?:Ioczow (Polujo) 1600 pOl. Bonstilaj parol-
.ekil:ercoj ,por p'0loj. ." _ '.' 

DAS DEUTSCHE LlED .IN ESPERANTO. - Ger
manaj kantoj Esperaritigítaj. Kompil1s: Friedrich 
Pillath. Esperanto-Verlag EIJersiek & Borel G.m.b.H" 
Berlin, Dua eldono. Prezo: 0.80 Mk. Slosilnombro, 
resp. 0.80 svfr. 

La rapid a elcerpigo de la unua eldono es tas ne 
nur bona rekomendilo por la libreto sed ankau inst
igo ppr aliaj nacioj : eldoni hi tekstojn de siaj popol
kantoj en Esperanto. Samlándano certe havas plezuron 
rekonante la vortojn de sia kara kanto en nia kara 
lingvo, alilandano certe plezure konatigas kun 1a 
kantotrezoro de fremda al li popolspirito. Vivu do la 
sekvontaj ti aj Iibretoj. ' 

La kantoj de la libreto preskau cíuj estas traduk
itaj en bona, flua facíla stilo kaj i1i §ajnas bone kant
eblaj. Ri1ate al la pOt!zía preteco de la tradukintoj 
oni kompreneble trovas niveldiferencojn. Plej grandan 
rutinon gajnas havi la kompilinto mem kaj Ferdinand 
Pfeil. Kelkaj el maj tradukoj: "La akvoturno ee 
Regensburg", .Post gaja kantado", .Kunuloj tri 
migris" , "Per maja venteto", ~La karulon Si sopiris:' 
kaj ankau kelkaj , ceteraj estas '~e nur ka~totekstol· 
sed ankau memstare bone guebla) poemetol· 

Sed preskau cagrenite mi revidis la m~lnov~n. ~aj 
tute ne kontentigan tradukon de la . Heldenroslem
de Goethe. Oni vere devuS fari konkurson por \a 

. perfekta traduko de ci tíu juveleto, k~u neoredevus 
es ti in de prezentita en la Esperanta hteraturo. 

Kopar. 
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MONDEKONOMIA 

O ,:U S E ft V O 

ekonomiaj arterioj devas 1Jreni Harl direkíon, kia ne . 
venas el la natureco de la vivkbndicoj: ' Lagermana . 
karbo, la angra karbo ne p.ovas atingi la merkatojn ~ 
plej" konvenajn al si,la b:onv,!:luta Ameriko sin m~m 

Rekoni I. 'unuecon de la mondo malutilás en sia izoleco . . · . . 
,~ tio ne' es,as: !ol širi sin de sia Se la sorto konfidis ",I iu nacio la; direktlidon de 

'.' patrulo. - • T. Wanderlip. ' mondpartoj, ciu' ~ií;l ' fakt~ ~:h~vas: en-~si ·g~!tn.dan: l'~-

t 
pO.nd:eco·n. Úi devas zorgi ·.ne . sole pÁ. Sll in~m; sed: 

Nur saria,j pe/lsoj povas naski sanajn ' 'ankať! pr.i tiuj,-hom:grup:fii'; ':,kiuj. estas .·~ia .cirkať!aj.ď.. 
. agojn: agojp kiUj, rez!lltas la 'pTOsp.eron de: Jen I'a tasko ' de . tiu:j naci.O}iál ki'aj :1a mstor~o: lConfjd!s, 
. la kulturhomaro' ; kaj. 1ÍUT 'tle "om ; povas la postmilitan :hegernoni.o'n:.Un.ua;vice Fl'ancujo','Anglu)o ' 

. paroli pri ve ra- kul,.turo, kle tiuj gvidantaj ' kaj Usono estas tluj statoj, en kies manoj la eston-
, . agoj gimeras deno-ve ' oovajn kaL sanajn ' teco kasas sin. Kvankam hodiať! ne ekzistas natio, 
. pensojn. . '". . kiu ne · eksentis la nervofebratakon de . la mi1ito, 
, Hodiať! grava parto d~ l' homaro suferas je la tamen; la menéiitaj statojestastiuj, . ki~j havas la 

malsanaj faroj de l' malsanaj pensoj kaj ideoj, en ' eblojn: krei ree normalan fluoO' de la internaci a vi v"'. 
multaj lokoj tiagrade, 'ke tio faras duba cian emon , per la rekonstruo de la malnovaj ; ekonomiaj vojlinioi. 
kaj gojon je vivo. Sed antau- ol ekbalanci la pesilon La izolanta naciismo uti1as al . neniu ekohomio., <Ji 
de I' pensoj kar agoj,' ni tu§u per momenta trarigarda _ estas bona, gi eSlas"postulo en 1a spiríta kúlturo, sed 
1 či Europan duo Ilon de ľ tero, ni 'Vidu tiunabunde estas l.a plej granda peko, sé gi farigas fundamento 
svarmantan ha'oson de ,pensoj, kiu al ciu nacio kaj de la ekonomia politi~o. La hodiaua internacia eko
al ciu internacio povas doni uriu - eble ec pii al " nomia poHtiko estas ,naciisma, do gin regas '1{iaj pdn, 
unu - bele ornamantan epiteton au veron. ,EI frar.ca , cipoj, kiuj ne estas porteblaj trana la teritorio dl:: unu 
vidpunkto la efektivigo de la • riparado" es ta:,: tiu lando. La riparado, kaj kún 'gi ·Ia ekotiomla ekvilibr~o 
sugesta punkto, cir~au klu siti turnas la tut? eko- : de Europo estas la afero d,e mul taj landoj, kiu ne 
tiomia politiko de la lando, kaj ci tio afte J':te 10r- povas toleri la .lokan ,kolor()n de la náciisme .kQlorita 
glutas tiun politikon, kiu, lau la spirito de la prudenta ekonomia politiko. 
,modereco, uzas tiun riparadon nur klel v.ulison, kaj . ' Hodiau ni jam devas rekoni, ke la ekonomia viv
por kiu la vera celo estas :... la estonteco de. Francujó. intereso diktas ' pOI ni la unuecoh de la homaro, ke 
Car la riparado estas la demando de -la internacia la produktado kajkonsumado ordonas por· ni kate·, 
Juro kaj de la ekonomia politiko, kaj la respondo , goriajn imperativojn. " 
povas eSli sole - la sana Europo. La estonteco de ' . .la carma poezieco kaj . Iimigo de ni~ individueco _ 
Francujo estas la demando de la vivenergio de Fran- e,stas en tio, se la memor-saturita estinteco de' nia 
cujo kaj estas ' neinezurebla domago, se ' či tiujn du, církauajo devigas nin por · amplena drono en . trans
esence malsama!n demandojn la gvidantaj politikistoj v,ivitaj pe!lsoj, sedJa suvqena pote~o de r tempoj 
prezentas klel solan demandon. ,La du deman,doj : d'iktlls .a1 ni estantecon, kiu n:e estassufokigo en 
kompletigas sed neniam anstatauas unu la aHan. remerporoj sed sana ~Ivivado . de sanaj instinktoj. ,La 

Clu bone ekvilibxata n;lcio havas sian privatan po- naciismoestas bel<:t poezio, sed 1 !I;. ,~s~.ilnte~o atendas 
lítikon Raj sian komunan, au mondpo1itikon, lau la I ' lá sciencon ,kaj praklikon' de l' faroi,:. car so'le ci .!io 
kutima nomo: eksteran politikon. La privata ' politiko Rbvas, saví' , El)ropon' el tiu degenera disJalo kiun 
de Fr-ancnjo 'hodiau ~,stas identa je 'gia mOndpolitik!1, poste oni jam ne' po vos haltigi. Ciu :popolo, kiu }1avas ~' 
kaj ci tiu fakto boné <í1ustras tiun senekvilib)',econ" .: ankorau vivenergiojn, de'va's senti, ke gl 'ne éstas 
klu ekzistás inter Francujo kaj gia čirkauajo. destinlta nur por registri la historÍ'{!n. -Hodiau čiu . 

Estus tre malvasta perspektivo : aplikl 1lbsolutajn popolo devas pensi .salJajn pensojlJ ,por la sanaj agQ.j. 
politikaj!} kategoriojll en la vivdemandoj de la naci?j , Julia Werner (KonstantiilOplo). 
kaj la historlo, uzata kiel atestanto, ciam trompis gls , . ''''-
nun la hO,maron, tamen, ekzistas principoj. sen kieS , " _ 
helpo ne estas imagebla la nova vivekvi1ibro ~e , Korek.to ~e. la muzika aldono. -:- ~n lasta ·n1O
Etlropo. Tla princlpo estas ekzemple, ke, ekonomlO i me~to Ul ekvldls, ke la k~nton de CltI,U nu~ero la 
kaj ,politiko ne kontraudiru unu la aHan. Car klom . kopJanto tute malkomprems. ,Jatpen la · notQJ ' estas 

, valoras. ciuj internaciaj pakt oj kaj kontraktoj, se ilian u~eblaj ~un jena klarigo: . , ' A' . ' 
efektivigon oni konfidas ne 111 la ekonomia politiko" . Post CI~ ~vattaktaA~910-parto sekvas kvartakta hOTO~ 
sed al la politiko tradicie infektita per diplomatio. , Pfrto sk~lblta sub gl; ':' : .' . . . ' 
La p.olitikon oni komprenis ciall} kiel nacian politik~n, Por ph bone kompren~bhgl" m ~o~a~ CI he ,Ia tutan 
same kiel Francujo komprenas nun la ripar.adon klel tekston, ellasé!nte nur: .Joeaa ~aJ ,,}O . 
francan riparadon. Hodiau . povas ekzlstl nur sol~ Mi vin konas sklava peno 
ripara~o, la Europa riparado, ·kiel sana faro de sanaJ , Haili1o, sklava peno. . 
,pen SOj. . ; Skla\'-ll,lzero. pe.n" toleroj 

' La milito estJs kruela, sed gi ephavis ion grándio- , Haili1o, pen',' toler~j'· ' .' i 

z~n, p~~encan neadon de ' Ia . moral~ Ie~o: gl~.antan Min jam etan oni pelis alla labor' 
d!svolvlgon de 1a I~kt~plena VIVO de I na.cloJ,plllnten- , Haili~6, onj pelis é!-llabor', • 
slgo~ de la sana vryo Je febra malsano. La~ paco - , Etagrundo sur kamparoj 
en sla efeme~a' egollin:t0 - e~tas ';Jur pludauro de I~ " Hailill,') sur kampatoj. 
kverelo de.1 malsa_naj ?rgamsmoJ1 kle n~ p!u agoj, Ro ve .mi efa Id' de sklavo 
nu~ apena~ ' lremetantaj, . malsana.l. penso.l , montras • Hai1ilo, ' id' ,de ' sKlavo. 
siajn. dent,oJn unu al la aha. La mIhlO !1e havas kul- .: , Kiim .salajron ooi jetas 
p,ul,oJn, klel sam7 :neA.hava~ kulp~I0!1tlO ke ll!- 1!1aro ( HaHi1p. oni jetas . . 
cl~Jare e,n~l~ta~ slaJI? slp~tojn .. Atn~ul la respondecon • K@n doriacon oni dona.' 
pn la, ":llltt? nur. al IU al!a, kaj al !1J . m~m ne .- estas. . ' HailUo"Cini <jonas. " 
I~etlt.e Je ~1O, ~Iam , .. Ia lOfano b~ta~ tlUn. so)l.on, ,per , ' . Nigra rna{o ujopor třiňí(j 
klU h fal.etls. T!on nt devtls lerm fme, klel m POVllS , Haililo, lljo'por trinki. . 
transpaSI la sOJI.on. ' . ' . . '.A . · Va ·ta cielo, tablo por, mangi 

Je la paco om devas kred~, Jlor ke gl efektlVlg.u ; Je Haililo lljoj>or 'mao~i ktp. .'. 
tia "riparada" paco, kia gin kostumis I.a taga p'olitiko, . ' . . '. , 
multaj ne kredas. Sed klel . oni pnvus ' kredi, kiam la 



ANON<JO.J : 
GRANDA.J LAU I.NTERKONS&~TO! 

MALGRANDA.J : 
PO DU ENPRESO.J LA. PREZO DE lJNU 

NUMERO! 

. 

OKAZOS EN TALLINN E=~ JO_ lUN'O - 2. JULlO 

ORIENTO! 
TIE BALDAlJ OKAZOS UNIV. ESP. KONGRESO 

Havigu al vi tuj la ampleksajn literatursciencajn 
verkojn, kun koloraj etnografiaj kartoj, en plej 

. konciza Esp., laudataj de ciuj: 
Lil. BULGARil. Lil.NDO KAJ POPOLO, 

Lil. PROKSIMil. ORmNTO 
Ambau kontrau: 1 dol., 5 sv. fr., 10 fr. fr., 
25 c. kr., 10.000 g. Mk. (Iau la monvaluto de 

l'mendinto) sendas rekomendite la autoro: 
IVAN KRESTANOFF 

DRESUEN-A. 16, WINTERGARTENSTR. 9 

DUM LA KONGRESO NEPRE CEEsru LA 

TEATRAN 
PREZENTADON 
DE "LITERATURA MONDO" 

Konyves Kálmán 
f.-t. 

Desegnajoj, pentrajoj de 

Parna eldonejo de repro_) 
duktajoj por artaj bi1doj ! 

• mondfamaj artistoj! Re- • 
( (komendas siajn eldonajojn ) 

Petu nustritan prezaron 
kontrau 2 svisaj frank oj 

Budapest VI, Nagymez6 .. utca 37- 39 

s E S A ~ I O 

DE NI1\. LITER TUBO 
EST AS LA DU LIBRO J lus APERIN TAJ: 

.JULIO BAGRY: 

PRETER LA VIVO 
poemkolekto de la poeto 

Simpla, bela eldono ___ ___ ___ ___ ___ 1 sv. fr. 
Luksa eldono ___________________ o. 2 sv. fr. 
Numeritaj ekzempleroj ____ _____ __ ~ ___ 5 v. fr. 

'* 
ALEK ANDRO PETóFI: 

JOHANO LA BRAV 
Popolfabelo en versoj 

trad. K. de K A L O C S A Y 

Simpla, bela eldono ___ ___ ___ ___ ___ 1 sv. fr. 
Luksa eldono ___ ._. ____________ .__ 2 sv. fr. 
50 numeritaj ekzempleroj kun 4 kvar-

koloraj i1ustrajoj, po ___ 5 sv. fr-
30 numeritaj ekzempleroj kun kvar-

koloraj i1ustrajoj, bindíte ___ __ _ 10 sv. fr. 

Sendu la abonprezon en nac/aj bankblleloj ah lel ajn al 

"LITEll&TURil. MONDO~4 
BUDAPEs'r VI,ANDKÁ S - T 1(0 '" GAR JO) 

La plej granda či utaga ..r UB 
Jurnalo fr~nc1ingva en "9 ~ .l~ ~ 
C:ntrorlenta ~ Ciutage. 
Eur o p o ~ Politikaj artikoloj,' 
estas O mondekonomio, studoj, 
,~ (j ~ noveloj, arto, muziko, ktp. 

L ~ Speciala telegraf ervo el Parizo 

.JARAHO ... o: 
100 FR. FR NKO.J 

(; EJ.'RED KTORO: 
J.'~ DE GERA.-NnO 

REDA.KTE.JO K.J UMI~IS "KE.JO : 

BUDil.PE T, VIII, JÓZ F-KORllT li 

A 

CJU VI VIDl 
.JAM LA 
HUSGA,RA.J.. ? 
ARTBRODA,.)O.J.N • 

'* Kolorplenaj laboroj, 
taugaj donacobjektoj 

* Revendistoj sercataj I 

DEMAXD PREZO-N nE 

P BAI TI á. "'T"'I B UAPE ST VI. 
• ... ... dl~.. HA.JÓS - T<JA 15 



Unuara-n il a ct"sn" 
Ca-snbr,,; ku~ separ ... 
a~aj ban"c asnbr"j 
M"ctera; pre:"j 

P e nsi" ... sisi esn" 

• 
a.z~a 

~PUD 
LA MA1\.O 

~ f· Y 
AP'EU:IS, ~.", A::::'S' 

ROBGAĚ RATENE 
de (TRIA liTA DRAMO) tradukis 

F. K1l.RINTHY K. DE KALOCS1l.Y 
Mendebla por t sv. frank o ce: 

"LI~ER1l.TlTR1l. M O ND O" 

INTERNA~IA MEDI~INA 

REVUO REUAUTE.JO KA.T AnM:!NIs'f.RE.JO: 
BUDAP:t:ST "VI, TEREZ-KORUT 4 

OFICI1l.L1l. ORG1l.NO DE T. E. K. 1l.. 

Es.perantistaj ku raci stoj nepre abonu gin! 

DR. A. VANDER S. A., BERN (SV ISL A NDO) 

Esperanta bro~uro senpage 

~;~ .. ~~"Ea (JOOK 
~ TlTRIST 1l. OFICEJO 

o . ' I CE .JO.J ES LA T U TA HONDO , 

pri centmiloj da Esperantistoj! 
Pruvu, ke estas almenaií dekmil! 

IJ i:nERSALA ESPERANT~ ASOUIO 

Delegitoj en pres

kai1 ciuj urboj 
bezonas dekmil membrojn 

CEl\'TR1l. OFICEJO: 

Ciu Esperantisto 

devas eS,ti membro 
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