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" 
kafli;l1~< pova$ elteJli~&ian tri$teg8;llra~o~ton,Ji, svena:s: 

',,"i,;, k~.f ltVa.záUIDQrt!l ' korp',m.i; t~Í'en-'í.alis ~ .. 
Kaj: }ijani, ., surla. lasta &tupo de l'?urgatorio, 'aperM 
al' lľ;B~trí6e,li konfesas .: . 

;~ -, ,<A~ , ?, 

·,;,I't,"f ... "rp~lpli ol fgr~o " 
l~stis -almi da sang", ki:une ,tremas:: 

.' ;/~i i~Qtia.:s.,· sí~ojn d~. ď 1f máInova' fl~o:,o. « 
','" ','''', " ... - ' ''' ,. :'.: 

La~ vJ,vÓ ' bOI.i.~ :~iěl;: vigle ~n ,ia~oro derp~eto, ke li. 
pr~~edonfÍs . :till," mal~vare al . ~1i ' kreajoj: de. 'šia ' iln~go 
kaj:!\Ulue,.8! .iiU ",admirinil<!. figuro de riVergilio, la »8a
g.ul?$r11i '» Ql:IkQ, ;Estro, Maj~trOé kata« tielvivplella kiel 
la p,etsb!lO,:~e Dánte ' mem.,,· Pilvanga akompananto li 
in . I •. kar.k~ngi:J4s Ja,. .kUnulori,li estag iiera' pri li, 
kí ' :f1ilo: . 



Mi volics vivi, 
ne senvóle dormi; . 
ne pér, 'sed por ' mi 
floru Za viv'. -

se l' vivogo jo . 
nevolas TMm ,vení, -
gin, preni, kuntreni -
ha, kia 9oj't 

Nor saDga mordo 
Koron kNJele tretu 
huf.a tero; 
gin. de Za tero 
forJetu. 

Revoj nlUr fQrwn liga~ . 
ilin for dol " . 
Nu,. sanga mordo 
sati,gas. 

_..41 la Sorto , 
Ne don,u alrrti -du-on.g,iWn . _ . 

-kaj ' ne iga min vividuoíW - ' 
m;fJ kanto j./15ili1. plensone, . 
esru vivo, ne teda enn'! . 

jam efektive plen'Ulninta la farnaji1profel?j<ojn 
d~z.o XVII, 55) , 'Ii " 

Vi -klsos 6ujn aj~jn "plej karege 
amatll-jn . ' . . . - . ,'~ 
Vi spertos, ki<om havas' da amaro. 
la fremda pan',k'aj kieldura yojo 
1lStas pa~adi ~l' __ fremdul-~tuparo " " 

Sed dum la inter~an~o de KrUe1ajriprOOoj. li garda8'en" 
la kom admiron por tiu nefleksebla karakrero: 

Se4 tiůgr:andani~~ ombr' ensoh> . - ~ pIu: restis ' kun roien' aefiSana-e spita" 
sel} níoV' 001' koksoj kaj ~n)din' del' kolo ... ' 



- Ryiinosuke 

. Estis la. vespero de. la · tria de novemhro (uaskig
.. ta~o . de la ~~a Impenestro M~idi) en. la jaro ' Hek

naua?e M,<e~~J ( ~~~6) : Akiko, 1a dekse~jara /ilino de 
laemmenta .fan:uIio · d~ .**> 'akompanatede . sili kalva 
' patr~, supreÍliri~ la štupa;ron de la Rokumeik~~an (tiama 
granda :rest?raClo,centro de soéielo), ki,e tiuu vespemn 
'?a~o. 'estis .. o~azjgo.ta .. G~aDdaj ' . kriz:mté~floroj,\ kiuj 
saJmB preBka~ . artefantaJ, ' formls tnoblaJIl heg9jn ce 

, ambaií fl~nkOJ de l.a l arg:a, bále, gas-lumigata stuparo. 
La ~ta~otde 1a kcizantemoj, tiúj en la malantaiío hel
ruga;r, tLUJěn la mezodensflavaj kaj' tiuj en la" pnt.auo. 
pure ·.?1ank~J" ~iuj ~~tis distauzi~jkvaUlu kvastoj .. Kaj " 

' prokslme ·de ?he, kle la heJoj . de krizantemoj'finigis, 
de ,la ~alha~o Ce la supro de la stuparo, jam sen6ese 
elfluadJs gaJa ol'kestro-muziko, kiel nesútlpremebla Gpi~ 
fO de felioo/ ' ,/ ·'·e '" J. 

Akutagawa .1-

igis hlel ;:,ilent~t <>:n~~j en la . ~efrcSiga ~olc~O? de , pruJ
_ 

fumo. A~k<? h~J dlSígfS de Sla PlltI"Q ··kaJ ábglS IlLull'U 
lIllla .g~POJ .de la biilautaj jWlUIinoj. lli ciuj estÍl'> 
knab~no~ de cukau l~ sama ag;o, vestitaj cn simi1aj .hel
!~liU1l;J ·,au· ro~k~loraJ ;'halrobój., BOl1;\len,igante ď sin, ili 
Cll:pl~ mMlaúte kiel birdetoj., ' kaj pa!X)li8 JIDn admiro 
pn '§la beleco e~ tiu .vesperQ. ;, ,.., , 

< • Apellau si eniris l~ grupou, kviete pdiii a! gi fra.nca 
mar.armea oficiro, kiuI1 ši neniam virus álltaiíe. Kvan
.k.am kun; b~ak9j mallerte pendautaj, li gentile salutis 
Slil laií la ppana maniei'O. A;kiko kon~Ciis' iomete cla 
sangoko~ektigi en si<l) van~J' Sed la sign,ifo de~ tiu 
saluto , esbs klara sen 1a demando. Do, si túr.nis sin ul 
l~ .najhara ~abino~ cu ' helblua ·11000 por peti . 13m ':teni 
stan vent~~on~ Kl~ si ttirnigis>· al siasurprizo, la 
f~'anca of!cU'O, k~ n~eto sur ·la vangoj., diris klare al 
Sl eu b ')apana . Jingvo kun stranga p.koento. ' . 

»Ůů vi ne bonvolAs danci kun mi?« 
. Půst momento, Akiko :esti8 dancanta kun la 

rrancaófiCirl> válsOn »La mua Danuoo «. Li havisSUll
~l'hligit~jn '~áDg,?jn, klare helan tnijton kaj 3ensa}u 
lipharoJu. $~ estls tro malalta .por atingi kaj ~etisian 
manon kovntan per kmga ganto snr la maldekstran 
S?ltrOll . de lia uniformo. Sed la 8perta oficiro trakt.js 
s~u le~te~e kaJ ~anci,s ,kun si m.hlpeze tra la homama.so. 
Ofte li ~ 'Hustns dablan flatajon eu ~ian ore1o:O. eu la 
franca lmgvo. . . 
. . Ref.;l.g~nte.liajn 'gentilajn vortojn per hontema 

ndeto, ' "81 nqar~l~, de t~mpo al tempo, cirkau la bal
lmlon, en kiu . ili dancls. ~ter la maro de hOOloj:, 
subla kll:rlJeno~epurpu:~ sllk .. ~repo kun la lmperi": 
estra b1azono, au sub la clila naClá flago, sur kiu bluru 
un,goeten~anta drak? , kailris, bri1adis la gaja argent
koloro au' melankoliáorkoloro de' lá krÍUl:!ltemoj: en 



- K. Kdlocsay -:- ' ~ ~ 

Nemeo 
De lciam ba Ven.konto tra Z' aroorego muska 
ek&1sis, postser6rmte Zaiž la timiga spuro, 
pel'fidis ZarrwrtZuhton nur 'Bola bl.ekmurmuro; 
sih1ntas 6;0; , dronis en n,ab' 'la sun' h;repuslca: 

F'Ugarn~ al Tirb-ttó tra' ';'llmpJJj, d~ns ' ar'busta, 
sin turoos' 1o. paStist~ en Za 'timega fe-uno. , ,\ 
'.aj vid-as per okuloj latgegaj de leruro, 
lťe sfÁ)ras aroarrande la Best' en halť embuslw. 

, , . 
, ~,' , :;" 

El,llÍras: la Nemean l'erul'ol! li ekvidis, 
l' arinitan JaukOri., 'kiJa 'alsanga ořeZ' rigidis, 
kaj l~ sinistrajn ' dentojiň, haiyJron clise dornll.n. , 

Car ľ; ombr:O ' grmidigita de ľ VeSpeT'i'ugo 'brula 
farassub Za flit'tanta ·horora fel' llerkula, 
kun hom' milwNi.te be~ton, ·heroon' mon..;;t,.otorma~!. ; 

Stimfalo 
Kaj anwií li, milope, sin 6ie'birdoj .jelis 
de Z·' lo/co, kie .venis 1lJtl/l Zd hero' maroborde" , 
kaj fW'gis, kiel bruska venlega pas', seMrde, . 
al kzrJ" funebra, h:ies ()ndaro jen plaiidetis. 

Alilzj" pZi liasfluge, l.rozvojojn 'nigrajn r.etis , "; 
Za frunton,de Gmfale kis iton , tusis hor.de r 

sed la tr~umfan s'Ogon havl1l!:te jam surkorde 
l' Arlúsť !N.peroo tiam tro, I' kanoj pason rnetis. 

Kaj nun, de I' ~TUrita nulJaj', ; pér lia k~ibro, 
ho,rora pliuv' ekpluvis kun krico kar kun siblo, 
gin trarodiis Zuln() per murdaj fajN!-truoi-

Kaj fine, jen ekvidis Za Sun' tra ľ nuboj zumaj" 
Ide per lia .lI1'ko estigis breeojlumaj" ,,í , ' . 
Herkulon sangan ridi al Za ; 6ieklj bZuo j . 

Nesso 

ut • centaiírbio 
Travagis íam bo~k.ojn, 





I;' 

.. L~" 'ferglobo , . l~iel sotasi. í La '. malsGna' mondo. j 
Midorl! . maltlVlnkvilígas pro la vivo dé l' T ero. ! J.Ja } 
honscio kajla instinkto , d~~kaRC!, .monstro. ,". ' 



, . . . 

d~ ťé~~n, ma~rOs' g~' 'k~j tiel triumfos super gi, pru- ... 
Vigis trqigita: la aosire-oj- nzÍs la Teron nur por eIigi 
1· gi kajpósoo; dank" al la ořgano o~ l' instinktp; ili ' 

atakis MU la alian. ' " 
, Do li esfis tute trankvila' pTi lasortol oe sia sufe

ra:nta solási-wuDulo Tero; li $cus antaů.'ll , ke la dosire
"oj, kiebrjn ili o~das gian kQrpon dum iom cla tempo, 
oo~ pereos fine kaj la Tero l:'llBarugos. Es~ vere -
l~devas . konf.esi -, ke estis tempo; kiam li seriozeek
tmris 'kaj-kredis, ke la malsano igas serióza.kaj fatala: 
ti? estis;;,oorte en la tempo, klam laumiaj: Yortoj\ en 1a 
oorbo d.eladosire, ki1'ln mi nomis nomo, subiteéke'
vol'llis nová. organo, tiu kiul1 mi nomis organo de kons
cio. Ci 'liu organo verepovis esti da:ng'llra por la Tem, 
Cár per 'gia h'lllpo ladesire noínata homo rekonis, -ke 
Ja rimedo por resti vivanta né estas tio ke la vivo det
r(uas .sin .mem, sed, ke gi prilaboras la materiQIÍ n;eoe
san por .vivo per ci'Usia k'apablo, rorto kaj: volo cl' La 
ll.'llorganÍka Tero kaj kr'll.as el gi periektajon. Oi tiu 01'

gano evoluis"en 1a cerho, iobel'áe de la ,erg-ano de ľ in .... 
stinkto :. oni pcivis timi, ke g~ plene evoluos, gi su)j:. 
premos, kaj supel'fluigante definitive fol'igos 1a orga
n~n de ľ instinkto, o~upos, tje~ lokon, ekkonos ta esen
cón de Já ekzisto kaj kompr~nante la neperfekooOOln, la 
p\I;trem()n de l"organika korpo gi soostituos tion 
per la neol'ganika, daiira, nepereema materio. de 1a SOt
lasi kaj fine '.gi-venkos 'Ta morton, alivorte gi cesosesti 
mhl.sano"do ef'llmera fenomenů. 

, Oni devis, ~rioze , timi tion: ,la laboro komencigis 
per ta helpo de la, kOnscio, ili komencis bod, skulpti 
1a Teron, ili komeneis .uzi ties ,sangon: varmon kaj~ elek
tron, ' kfti 1a ' do~ir.e c:Íam pH kjlj pIi .fortigis.' Jen, .fine 

< "',.. 



, Kicnf~ri~is. la i~flťlo, kiun tjuj}deraj : diplomatqj 
devis elp0l'ti ella moodfamaj únivel'sitatoj, ,!cia ili studia 
la plej grandajn kaj plej noblaj~peosulojn kaj filozofojn 
de 1: homaro? La mQndmilitoestisja Ja plej'bima lei-
nejo, sea la kugloj kaj grenadoj trofort"'l kontuzis la kíl
pojo de la studantoj , kiuj ne kapablis au ne volis kon
kludi lavalo.ron"de la ricevitaj;,il)struo} Teruro inuná."ls 
l;l koron, kiam oni konsciigas al si la serirespondecon) ie' 
tiej, kiuj svingas en siaj mll-noj la mondon kiel ludi16t. 





~ . .' . 
Cuvero --:- . inf<m()/I, n:íi premas: ol· kOr{).;, 
min mem re-kOoos en !}i; 
foctresas .la SlUM, bf4brilas. 
cielo serenas sen stri' . . 



Franz ,Schubert naskigis 'cn Vieno, la 3i~an ae 
d:~'Uaro, 1797" Liá;"patro estis c m~lriCa-" ,tre labOrema 
lernl{)jestto; ' lia pátdno estis kUiristino, Elizaheto Vitz ; 
.si 'estis sep jarojn pIi aga ol sia edzo. De tiaj hum:iiaj 
gepatroj- ·devenis .geniulo; ili .. havis dek-kvar infanojn. 
El'anz" es~is la . <lek-tria, ma~nsanoo, eble, pOr li, car 
,Iiit ' vivo estis' plena de malfacilajoj' ka,j .málj\istaJo:;t, 
'sea oonslmoe por la posteularo, ke lia belega muziko 
rl;OJ:iac~is .al lil mondb. .· 
> ~, • Eble estps iom interese diri ion pri Vi,eno; ~ia gi 
estis dum.La vivo oe Sch~bert ; gi ~estis urbo, kiu 
ne.nícl admiris .la~ton, kaj ekzistis sole por si mem, 
por siaj ' plez'qroj )fuj Basioj. . 

. ," "". "La .itlrbo esti~ ;!~e .malhone .p.rizorgata, ee Ja · mal
l~ultaj oefstratoj ciam estis malpuriegaj, kaj la flank

. stJatetoj tute n~ liavis trotu.aron; la domposedantoj 
devis ,konstrui kvaz~ií ' pcinte~ el trabloj- antau siaj 

' l!0Fdoj, POr' ke oni . ne . tro/'~lÍemp~u -en la kolo. Ec 
ántai:í la Karntnertbor, UDU el la plej gravaj po-rdegoj 
de Vieno, 'estis grandega ko!lago, IDU restis 'líe dum 
multaj' ja~?,j, ee gis I 816. ~ .. t .__ { ' .. 

, La ~lriculoiJogis en ,e'tagdomacaro, .kies ce.f~ 
stuparo ciiim . estis kovrita per fruktseloj kaj millresa 
I!ubajo, kiujn oni ' eljelis al la apudaj pordoj :11eniu 
siIT geni;>, ~r la formeto de ·fřuj ajoj. Oni piedpt:emis 
la'~1:oton de~ la s.tralDi,eu l~~~vraj?n de, la ~tIJ.P~~ .. La 
malfrue neJmeJ?lranJaj ebrlU~oJ fa11sen La ceierure:J0n 

. kaj' restis . tie gis la mateno,kiam in oonkorulo ilin 
" tr,pvis je.tagigo .kaj helpis ílinal ilia; ·cambr:aro. f 

:".:' ' B:ru1eBój . oft.e o:kazis; .I.aj órii kútime alvokis Ia 
Ifnperiestron kaj liajn f1I.ojn, {>9r. k.eili, . surcev'ale, 

. . ~stru ta lab?ron ~~~~ado. Jta 'ceesto ' de regnestr9 ce 

cÍu b~ulego nepris lm! malqova le~,-'kiu, wstulis, Ke 
la · l1nperi~stro 'ga'rdu sian' popolon pereone . ~.:Eakte, " ~is 
~ia Mo.stO alvenii!, óni né multe gěnis sin pn la Bav:
laboro, -k~j· ofte tuta kOllstruajo, au lota am da kon
struajoj cl:truigis; autaň 01 la imperiestrajórdolloj 
estis sc~igitaj alla aoondllnta savontal'o. I,. 

, . Es'fis tuta· siJbpremo de pensado kajlueiúopinio 
eu Vieno ie 'litl. tempo, xaj tio ' ci kauzis malresp~k
tOl) inter 1a .sociaj.gradoj. La inalriculo . letis insultojn 
tra)~& la; stratoll' álla. grafo, kaj 1a ve'nd~jaj :v~rjnoj di.s
jetis insultoj'l'l alCiuj kaj ciaj persol1oj, ' kiel gre.rlvellt
u~ujon . 00 drasilo; se iu. kuragis, rn.l(fcandi, okazis 
veru l<lval!go oa.: blasfeOloj, homamaso , kolektigis kaj 
alv.enis :!a . polico; . sed iIi .... nul' fl..a:rikellstaris . kaj ridis. 
Estisl1'Ul' uno ebla fino aLl~ afer<>, Jorkuro! La vend-
1lj~j virinoj tiam venkis. 

La bl'uegoen la stratoje.stis .. konÍuza, . aUl oorte 
be~onis , Bsperanlo9 ti,c!Gérmanoj" ltaloj k:'.a;j Kroaťoj 
kriegissiajn varojn lau 'siaj divérsaj lingvoj. . Estis 
virinoj, kiuj por tis ovkorbojn kaj flol'ojn, .kroa:toj kun 
vinhe~j kaj fromago; Italaj » salamiiHendistO,j,bakistoj, 
~p;s-v:endistoj, bírdkaptistoj, kaj .vénqantoj de muSc
kápti'loj',cillJ j krie.-~ante samtempe 1á l::onan kvaliton de 
siaj ' varoj. Oni ~aiídis ankau la raUkan, malg,ajan hiaD 
do ln:;uhajišto »An A~chenl Au Aschel1! «, kaj 1:1 klak-

. adon · qe~ la, »má'lgr.anda p<?stisto l< ,la'yjro, lúu cit'kau
promenis l~ str<\"tojll por kol(\kti Ja leterojn eo ligna 
skatolo, car ne estis leterkesloj. ~a sufieo. honhavaj 
virinoj" P9rtis viremajn . pal~jí) , kaj la viroj mufojn! 
Tia'es'fi's la l'<cuversigo dé la modo-( kaj tia 1a. urbo, eo 
kiu Schúbertnaskigis . 

f), Lja . pah'O tr~ deziris, .. ke arí!ulu. Frao~ estu lerJle-







~ri:ze 'w-~~~~t ~r1tik~~ : p~i Ia nuna p~láika,socfr bj 
ckonorqitlc 'sislemoj; ko,nscienceprocižan analizon kaj "prag-, 
matilum klar~gon <Jé 1a luůltaJ c:liversaj difektoj de r 
Ilunq'; ]a -scnin~1l1gan ', sekeon de fa , mondtnili~o kaj {a 
poetaj , paCkon.traKtoj; kajfjne la desegnon kun afídacca 
hn~azio de la "eriontaj , okdek jaroj de Eiíropo, ee de l~ 
tuta mondp. Hodiai1. kaj morgaa ni vivas Ia epokon ae 1f! 
nofilsttlccc, o; ~1; jellla unua tezD de W'Clls kaj ~in sekvás: 
cn scnuorripraj vieoj la kauz oj , kiuj plekti3 la, aferoju 
kun ; seni:ridulga certeco al l,a stato, ke oni jam povas
B.aí'o)~ . nu: 'Px..r , ll1alsu~cesaj " p~ojcktoj., ma!su,kcesaj ce~
:6ksoJ kaj malsukcesaJ espeNJ. lom. da tempo kvazall 
~.ajnas imagepla in reboni~o . Scd vcnasla Ig33-a jaro -
WelJs rakontas la ~ dm'ojn rerigarda:nte ' el la, 2 Ioo-a jaro 
~: l<!Ij tiu ci jarp tu~e hlQtiglls kajparalizIls , eiun ,si!llp,~. 

lomon dé 1" evoluo .. '~ . 
',' 'Ci tiu paFali:ij~o ,havas multajn, radikojn. Un~ eľili 

estas,ke en la venlátaj lan doj ,la eTtergiaj junuloj ne ri: 
oevi$ o/rozen por' {io, ke ili páVa partopreni elt Za rekonl" 
struo de'ďsia ikui,ginta rríondo: ci lio es tis rezervitll por 
l~ vcnlcin!Qj. La '!.lia ~aťízo. estas plene politika kaj eu 
gla eksphko Wells profebs kun grandlOza antausento 
clon, kio' dc'liarn, vere estisókazÍr1ta, en Germanujo,; čiu 
in,teli~~ta ~tatoviro ~sta~ devinta , cefepcnsi p'ri l~ -pro~: 
lemo,' :'k1O pÓYQSokaZl, .klO Qkazo.!! cn GermanuJo? Sed onI 
tra Europo ne ha vis tempon 'pqr sin pkupj pri tio. Sekvc 
la g~idan~oj . de Ettl'0l?o s)n mem kulp, igu pro, cio" k~o 
oka:ps 1!:a,J , ~lO ankoral,l okazos ~ .. Sed , -:-'" komprcneble '
Wel1s ne ' Íleas siajn principoj.n, tis nUD anoncitajn , kaj 
kun kva~ílií . fantoma ,!recizeco hprofetas:ť l-a ,germannn 
spiritan efuigradon. s~ . cn la e3ploro de 1: o~jekliva "e.r~ 
lm ne poyas maU~~lpl laspeca -persona .anbpatlo . . . _I'; 

- Past ' heiita " elcspllJ'imentado Maranta .dum &el1w] 
jarot, Mr (fl elwz~ó . ~e ia. stultll se.nsignita ; preteltsto d(l
nove eksplOdas Za 'mlluo: Jen la aha profctalo ,de H. G. 
Wells . . Kaj ' ti u ci, » lasta mi-lita ciklouo « :trabala.rs la horri~ 
aroh jnter 19",,0. kaj J 950. Kaj gi iini~as Gpn in ajb 
reg~la pacJqmtraktp. Sed pro , inetti~o. ,Prolá nauiÍ~oj 'tté: 
ľ amns0i-. l ~j pro . tio, ~ar l~rt~ poHtik~sto,proponas: ~ 
ne pa)'oln prl la paco, car Dl Ja ne SClas' lIíterkonsenh" 

- 2. " 



, LA LA.STÁ ROMANO DE ' JOHN GAJ~SWORTHY 
, »Trans . .1a riveroD «, la lasta TOman o de John Gals

woit~, .sj,rríi}as all;t " {l1:iaj ~om~oj ve~kitaj , -de Ji" en la 
la~taj jároj ,de lia vÍvQ. Gia seriozeco;gia sobra .humuro, 
~ia okupi~opri la r. e!2uloj de,)a so:iet?, ,sta~pas.gi!l ' tipa 
<;alswortlíy~a verko, klel fara~ 'ankau. gl~J pnsknboJ de la 
anglaj j ,~gej?j, 'kaj 1a se~difina odoro ~e la angla te1'o. 

~., Ne mankť:S ' ~nkaií lá 'Galswortp.y-a elok"erito kaj Ja Gals-
,\vorthy-a .- .irpnio. , , 
" , Temas pri SiLGeraJd Corven, la i,om kanajla kolo

pia adII;\.i,n~trallto . kaj li~ ed~ino, Clare:;ki~, ne Alovinte 
pIu tolen, lm, revenas al slakonvencia familio, Suda §ipo ' 
;pasi.e enainlg,as al~i junulo, kian si ja 3rnas, sed ne uo 

' forte. La~io 'sin ,sekvas kaj vane penas devigi sin reveni 
kun li, ' Kv:ankam senkulpa, siestas maldiskreta, kaj tio ' 
'ebligas ' lij ,Slr Gerll'ld " komenógi proceson 'Pri ek~edzigO. 
ff> ' Kaj jen , es~jgas la prob1emo. Se ~i permesas al li 
eksedzipigiSin, sies.tos libera; se , si se ne perrnesas,si, kvan-

, kam j.na ~bjarda,::restos kvazaií vidvirio, ,car La ideo de 
KUnV~VO, .kun, U estas,netolerebIa~ Sia familio, Mtle s(:iante, 
'\{e ' Sl ne Jlovas reveói' ar Ja",edzo; tameri ellergiebatalas 
por , dden(1i . sin kontraň ' la ' ákuzo, , Kl\jpost pripenso, 

,(::lare partiigas kun :Siaj parencoj. " , 
, '" " La l~glíhton iOJ;n mlstifjk~s la ne)aiíkaraktera 5in

en(J dé"hi,'heróino kaj liéstás' tute petpleksita , kiam ai 
llevenas :11,'1a ' edzo. Ec la túta "'arto de' la ' verkisto, arto 

.' neni<!,I11pli perfekta ol en ' ci tíu libI:o, nc kontentigas la 

. -'legmton ' pri la siluu'cio. Tarn'eĎ. .despli " granda IlStas la 
'~ triumfo · d~Gals\\'orthyxiu, pei\ kristala :prozo kaj xnajstra 
r~velo dec ,1a karakteroj kaj scenoj, sorctenas lá inte'resigon 
~l~ Ja 'lllsta ,vor to. ;;; , , '. (cr, Badash) 



regulí la revuojn kaj plenigi Úín per nova enhavo. La gcr
Illana publiko atendis čiam la pretajn kreajojn , tiajn gi 
ulendas versajne ankau de nun. 

Tiom pIi surprize estas, ke jen aperis n ova germana 
literatura r evuo. liia nenidira titolo estas » Die SamlTl
lung·' (La J olekto). Eliri[5as ~in germanaj verkistoj, kiuj 
volas siajn lastmonatajn lOspirojn rakonti, ne aLt'ndant.l' 
gis ili povas tion fari en dikaj volumoj, r akonLi en la 
Jragmenla, hasta formo ebligata de la kadroj de revuo. 
La novan revuon redaktas Klaus Mann, kaj aperas - cn 
Amsterdamo. Adreso, por liuj , kiuj es tas scivolaj pri la 
urgaj direndoj de germanaj verkistoj , estas Amsterdalll, 
Kaizergracht 333. Kunlaborantoj : Alfred Kerr, Heimicll 
kaj Thomas Mann, René Schikele, Ernst Toller, J akob 
\Vassermann , Arnold Zweig kaj Stefan Zweig. Kunlabo
ras krome, ccrle por la montro de simpatio: André Gide, 
,I ul es Romains, J ean Giraudoux, Cocteau, Maurois, 01'
lega, Aldous Huxley kaj Romain Rolland. 

La unua numero publikigas mallongan program on , 
kiu inleralie díras pri la hejme oficiale subl enita liter:t
tllro: »Ia mondo nenion scias pri gi kaj estus hororige, 
se gi ekscius pri gi ion.« 

(X. ) I<OMPATINDAJ BA NDITOJ. Kelkaj flugemaj 
semajnoj kaj - ciu l e~llOnoran ta bur~o ci on povas trinki 
cn Ameriko. Kelkaj f luge maj semajnoj kaj - el la 
DUso de ln bandiloj oni elprenos la »ciulagan « kuglon . 
Kio estis kulpo hieraií , tio estos morgaií laiíol'da burga 
virto kaj maloftajo es los liu bl'andkomel'ci3to, kiu pro oel'
\'ozeco mOJ'tpafas sían konkuranton . Finigis la malnova, 
bela, romantika alkohol-kontrabando, masinpafilo ne piu 
povas trabalai la stratojn de New York, nedecajo estos 
pafi kribril o la pacan komeJ'ciston , kiu delogas la tlce t
anton de la alia fi rmo. 

Ni denove malriCi~is per interesa, kolora memorajo , 
malaperis epoko, kiun la historio nolos versajne sUD la 
LiLolo »epoko de Al Capone «. Li estis, la $randa Capone, 
kiu rekonis la forton, kasili:inlan en la sohdareco kaj uzis 
li:in en la bataloj kontraii l a polico kaj la konkul'antoj. 
Li estis, kiu instruis siajn homojn pri le~oh onoro kaj 
cal' ne estis eble honori la validajn legojn , li devis :fari 
novau »Code Napoleon «, respektive »Code Capone «, kiun 
ja honoris e': iu en la lando. Li sciis, ke la religio havas 
grandan efikon al la popolo , kaj pro tio li inventis la 
Capone-specan »dio-jugoll« , por kutimigi la popolon al 
pieco. 

Tiu e':i »dio-jueo« konsistis el tio, ke la suspekt
indajn banditojn , pn kiuj tamen oni ne sciis veran de
liklon, li slarigis al la muro kaj per m asinpafi lo surpaf
igis ilin de kelkpasa distanco. Kaj al tiu , kiu eltenis e':i 
tiun pl'o\'on , li pardonis. Ekzemple »Legs Diamond ", lia 
suspektinda subvezil'o, ricevis deksep kuglojn , sed li ne 
mOl,tis, tiel ke poste li devis lin mortpafigi per simpla 
revolvero. Ci tion li jam kompreneble ne ellenis kaj per 
sia morto li pruvis, ke la suspekto de la granda estro 
havis bazon. 

J ene sin dislrÍs liuj diligentaj homoj , kiuj la soifajn 
logantojn de 1'1 »scka « Ameriko provizis per trinkajo. 
Sed ankau 1'1 trinko mem ne estis teda afero en Ameriko, 
~~zistis. j a homoj , kiuj cesipis ee': l~. kartludon, por de?jc~ elUn slan tempon al la trmko. Klam ankoraií bandltOJ 
fabrikis la tr inkajon de Ameriko , la trinko esti3 pIi eksc
ita afero, ol la ruleto, car la ludo okazis kun grandaj 
pnmeloj . Tiu, kiu distrite englutis glase ton da brando, . povis slari ekscitite kun horlogo en la mano kaj povis 
atenti, e':u li blindi~os pro la li17na alkoholo post dek 
minutoj, all ne? KlU ne blindigls, tiu gajnis. La popolo 
de Ameriko trovis komprenebla Ci tíun dangeran ludou, car se 1a mondo estas tia, ke banditoj fabrikas la 
lrinkaJon, kiuj laboras per .masinpafilo, bombo kaj revol
vero, de ili oni ja ne pons prelendi , ke el bagatela 
blindili:o ili fa.fu por si konscienc-problemon. 

}{rOJile ankoraií havis la trin.ko ~ grandan avantagolJ 
dum la ter\)po de ľ ~ sekeco « . Oi estis malpermesita. Al 
tio Ci estas dankebla, al tiu éi malpermeso, ke ankaií 
etaj lermmloj 'kuj lernantinoj trinkis felice, terme multe, 
ee se ne estis ' ~ong?-sta a1 ~i la tcinko mém, ~iloble pIi 

bongusta estis al ili la sdo, ke úi nun píenumas píen
kreskan , lauordan , kontraiílegan agon. Nepovis rajte 
pretendi pOl' si la nomon de dand.o tiu Amerikana iniao-o, 
kiu ne ceporlis konstante la I?latan plenan trinkujon kaj 
la knaboj ne povis atingi bon, ke la virinoj serÍoze 
konsideru ilin , se ili ne povis vivigi la entuziasmon de l' 
virino per brando. 

Kompatindaj banditoj farigos malgojaj senlaboruloj ; 
kaj se pro kutimigo, tempopasigo ili mortpafas kelkfoje 
unu la alian, ci lio jam ne reportos la m alnovan belan 
mondon , - estas nur opio, memt.rompo, distro, kiel al 
la senlabora barbirkomizo, kiu razas siajn edzinon kaj 
infanojn , sed dume sentas, scias, ke lio ci jam ne estas 
la vera! 

Tamen, se momente sajnas aflikta la situacio de l' 
banditoj , homoj ne ploru ! Al Capone, la granda csh:o 
diris kaj es[as cerle, k,e liaj vortoj falis sur bonan humon : 

»La vivo estas mililo: La milito eslas frenezajo. 
Kompreneble, ke mi sciis akiri por mi homojn, se gene 1'
alo Pershing povis varbi soldatojn. La soldatoj de Pershing 
morlis semence, sencele kaj · por malmulta salajro. Miaj 
ltomoj scias, kial ili riskas éiutage sianvivon. Miaj homoJ 
mortas por povi viyi riče kaj bone. Kompreneble, ke en 
la intereso de la sankta celo oni devas mortpafi tiujn , 
killj genas nin en la laboro. Ni ne e5tu sentirnentalaj , car 
Ja malfortulojn treta8 la pii fortaj. Jen la le~o de l ' vivo. 
La leono mangas la bovon kaj neniu opinias senmorala la 
r egon de ľ besloj. Oni konas gin nUl' fOr ta ~,aj kuraga. 
La granda fiso mangas la malgrandáI:t. Kaj la malgranda 
fiso la ankoraú pIi malgrandan. Jen ' la eterna lego de 
la vivo. Morala, saga, necesa aťero estas murdi, se ,el tio 
oni pOl'as gajni por si. « 

J ene instruis siajn adeptojn la eefmurdisto. pri helo, 
bono kaj se lillj e':i homoj nun sin lQfOS eo ' la bur~a 
socio, ne estas versajne, ke balda" iliforgesus 'la Ilagan 
inslruon de sia majstro. . 

Estas certe, ke la firmocefo preferos tíujn l~orserc
antojn, kiuj petos de li per masinpa,filo f.i~sita al la 
ventro la ciutagan panon. Ankau la ae':etantop.li malfac
ile sin decidigos senacete elpasi el la vendejo, se la ridet
anla komizo klarigas · al li kun revo1ve.ro~~n J á mano la 
utilojn de la vendota varo. . :'~ ~, 

. ;\n~aú l~. cef<,>j farigos pIi bonaj , pli afablaj al la dungltoJ, se lh SClas, ke la maldlLYJgo · éve~,~uále půvas 
okazi kun mortaj komplikajoj . En e':iu b~ílnGQ : oni poyas · utiligi la instruojn de patro Capone. Elita!; " cet'\er 'ke la : 
kelnero ricevos pli da trinkmono, se ke1ltfoje ' Ii ' briligos ' ant.aú la gasto sian revolverQn. ,~' . 

Oni ne ,povas esti sufice singarda! Al Ci\pone fOlldis 
r egulan bandit-universitaton kaj la studentoj'n ', 'in!!tniis' 
eminentaj fakuloj . pri armil-uzo, gimnastiko \~j V.r~i s,im: 
il.a j afer?j, ki uj';'! povas be~o~i •. seriozaj . ban~,ilej en '. J~ VIVO. KaJ nun Jen estas bUJ Cl kompatmdaJ> . ~bsolV1taJ 
studentoj kun sia diplomo kaj ne povas sin loki" eIi~ l~' mondo. ' 

lli povas iri almozpeti, kvazaií ili ·estus ordin~'r8j\ kuracistoj au ' advokatoj. .. . " 
- g ~ 

Vortoj netrovéblajen la PIe •• V .. J"ta-q ' , 
Basa: malalta; ooi1mi (Boirac):obstinstari~~. '(c'~v~lo)'; 

brus/ca (Wiister): hude 'subita; dura (Grosjean-M.)i mal
mola; talte (Z~eIí.hof)~. vizagsulko; fiolo ( Wiister): lqng~ 
kola, fandfermita . boteleto por medikamentQ ; ' IJlJ$ti , 
~~hri$talle~): w:~i~i, r~pidemi; ~?rori (G~abows~i) : terll:r~ 1$1 ; koktaJlo:.:·. bran~iksajo; kl'ICt: akclpltre kru; ~\'}tIV( 
(Z?menhof) : k~tUl'l; l<m.gvoro (GrosJ.-M): ko.np~~ ,kI\I 
anlma malstree':l~o; ,mazohUJTfl.o: volupte e5tI turmentI!J~; '· 
nána ~PL V. vd .. pigme.o) nenorm;lle mal~r3:Ilda; <nfm~ 
tOl'(Ulrno: se~smaruo de vumo;, nupto : geedzl~o, gepari~o; · 
refLekso (Boll.· ae) : -neve.1a. movo responda al ckster. a eksClto; I'etl'elo (G'rosj.-M.): eedaretirigo; riveli(Boirac): reve
lacii; sartdvico ~ (Boirac):sinkbulko, sin~pano; .sinistra 
(Grosj.-M.): flIaldekstra, malhona(í.gura; siriki (Chri.stal~ 
ler): fali malrapide; superoo (Gt;osj . .::M.): impone., majeste;. 
a1tklYal~ta; . vi/aa J~~enhof: ' ,vil~?) : somerdomo; ~r,Ž!ta: , 
mll g'aja .. _ ... ' .,,:.. ~,i" 






