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NIAJ ELDONAJOJ 
Verkoj de JULIO BAGHY: 

Dancu Mariónetoj, noveloj tolb. 5.40, bros. 
Migranta Plumo, noveloj tolb. 4.60, bros. 
Viktimoj, romano tolb. 7.40, duont. 5.60, bros. 
Hura! romano tolb. 10.- bros. - - -
Preter la Vivo, poemaro tolb. 3.-, bros. -
Pilgrimo, poemaro tolb. 3.-, bros. - -

Verkoj de KOLOMANO KALOCSAY: 

Lingvo, Stilo, Formo tolb. 4.90, bros. -
Malkara eldono bind. 2.50, bros. - -

Strecita Kordo tolb. 5.70, bros. - - - - -
Rimportretoj tolb. 4.50, bros. - - - - -
Eterna Bukedo, Internada poemantologio, 352 paga. 

Duonlede bindita - - -
Madách: Tragedio de 1' Horno luksa 5.50, simpla 
Petofi: Jo han o la brava 

luksa bind. 7.-, simpla bind. 5.20, bros 
Goethe: Romaj elegioj; La Taglibro, silkebind. -

bind. 3.-, bros. 
Hungara Antologio bind 14.-, bros. - - -
- G. Waringhien: Kiel farigi poeto aü Parnasa 

Gvidlibro bind. 5.-, bros. - - - -
Dante: lnfe·ro bind. 11.-, bros. - - - -
Hekler: Arthistorio I. bind. 15.-, bros . - - - -
Bleier-Kokény-Sirjaev: Enciklopedio de Esper-

anto vol. I. A-1 bina. 15.-, bros. - - - -

ALIAJ VERKISTOJ: 

S. Asch-1. Lejzerowicz: La Sorcistino el Ka 
romano bind. 5.-, bros. -

Grenkamp ~ Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto 
b" d 9 - , bros. 

J. Forge: Mr Tot acetas mil o k Romano 
o, bros. 

Francisko Szilágyi: Poemaro el do bbd. 
bros. 

Francisko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelara 

Szilágyi: La Simpla Esper 
Teodoro Schwartz: M o 
La Pentroarto en la m 

ilustrajoj duonlede hin 

bind. 4.50, bros -
o (gram. por hung.) bros. 

n R inzonoj bros. -
garujo, kun 95 

L. Totsche: De Pago al Pago udoj bind. 4.-, bros. 
Engholm: Homoj sur la Tero romano bind. 5.-, bros. 
Kenelm Robinso Homarisma Laboro bros. - -
l. Sirjaev: Peko Kain bros. - - - - -
H. Weinheno: ato 4. romano bind. 5.50, bros 
E. Aisberg: Fm omprenas la rad:on! bind. -

· bros. 
K. Karinthy-L. Totsche: Vojago en Faremidon bros 
K. R. C. Sturmer: El Notlibro de Praktika Esperan-

tis bind. 4.-, bros. - - -
Hu ilo - - -
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postkonto n 32 

BRITUJO: A 
Mitcham, rrey) 42 Hawkes Road. 

BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto« 
Sofia str. Ma. ia Luiza 38. 

CE KIO: Otto Sklencka, Hradec-Kralové. 
Postkonto nro: Brno 110.878. 

DA osek, sro ·L. Friis Aabyhoj, Frodesvej 21. 
Postkonto oro: 16295. 

ESTONIO: Helmi Dresen, Tallin, Postkest 6. 
FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo 

Paris 6e, 11 rue de Sévres 
ostkonto: Libraire Central e Esp.-iste, París nro 1960 l. 

S. Grenkamp-Kornfeld, Paris XIV e 117 Bd. Jourdan. 
ERMANUJO: Postcekkonto de Vilmos Bleier, 

Berlin 138084 
HISPANUJO: f"erdinand Montserrat, 

Barcelona, str. Provenza 75, 2-3a 
IT ALU JO: Ita la Esperanto Centro Milano, Oalleria 

Vittorio Emmanuele 11. 92 
Postkonto: Milano, efe postale 3/18715. 

JUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo 
Zagreb, Primorska 11. 

La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44. 
NEDERLANDO: Leo Moreau, 

Arnhem, Raapopsehe weg 55. postkonto nro 13848. 
NORVEGUJO: Norvega Ligo Esp-ista, 

Oslo, Bergsliengata 11. 
POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99. 

P. K. O. W. Nr. 27867. 
Izrael Lejzerowicz, Lodz, Skwerowa 20. 

Postkonto nro W. P. K. O. 68273. 
RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15 
SVED U JO: F orlagsfOreningen Esperanto, 

Stockholm, l. Faek 698 Postgirokonto nro 578. 
SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, sro Hans Pfiffner, 

ST. Galleo C. Oallusstrasse 34. 
Postkonto: Nr. IX. 53.44. 

JAPANUJO: Japana Esperanto Instituto 
Tokio, Hongoo-Motomaci l. Postkonto: Tokio 11.325. 

USO NO: Amerika Esperanto-Insituto. 
Madison, (Wis.) Sherlok Hotel 

ALIAJ LANDOJ ne menciitaj ci tie, bonvolu sendi post
mandaton al P. K. O. Polujo, Krakow Nro 403148 
Administraeja Literatura Mondo. Internaciajn postajn 
respond-kuponojn ni akeeptas en la valoro de 0.30 sv. 
fr. por unu. Aldonu 10o;o por sendkostoj. 
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·· eluge super.la mode~nt!. sveda 1iteraturo 
:<;· . ~· -\)~ • ;,. . .,.~.' 

san~; lia p~ej .satata k'oloro estás la purpulit lia pLej-
esplorata motivo estás la nob'ligantá IllDrto. · 1 

. · Sed la koro de la popolo, - de la tuta popolo -
estas rerervita al tri aliaj aütoroj el la provinoo: al ins
truisiino, al dekaaenca jurnalisto kiaj al k'amJ;>nla stu-· 
dento. ... . . . ~· , . , F:-n · La instr.ui6lino, lriun ni: menciis kíel umian, estas 
Selma Lager¡lof. Pri si ni parolas mahnulte ci tie. Sia 
grandeco devoenas de sia abunda fántaiio; ·sia figurk're
anta forto estás unik:a. La limo de siaj k'apatiloj· esta$ 
teknika kaj stila:; · 1a fatJelo, la mirak1oj· ne pov.as Cion · 
sol vi;' sed ·· sia f10rta kredo pni la bbno de · la homojj, 
tainen estas i))ela, kortu§a kaj en oorta periodo ·de la 
apatia lacigo - refresiga. Selma La~rlo.f, antáü ne
longe igis 76-jara:. 

· . Guswf Froding ( 1 86o--, 1911) estis malfeliea 
heredanto de du. malsaooj gepatraj spiritoj~ drink'e
muló, kiu per sia .. poezio pu~ . b1rila:s el la #r'kaiíanta 
koto. Li estas majstro de la 1íngvo, revanto de freneze 
fantaziaj songoj, pentrrállto de la hejmaj regionoj, l.ruls 
poezio estás kunigita al la plej profunda socia 'indigno. 
Eterna skeptikulo, li b'araktas ínter la severa ask'etismo 
de ·T0lstoj kaj la .dissiranta ciun Ugop. NietzscJ:le. Kaj• la 
p~kto d·e tiu ci<kalíeidoskopa vivo estas 'la frénezulejlo. 

· Erik Axel Karlfeldt (1864-lgo4) 'heredas sa
nan, fortan homecon, li estas la tria, la k'a:mpulo--stu
dento; .akonomia katastrofo jetas lin en la urblon, de Jóe 
li reoopiras, kie li revivas la plej svedan, plej tradicia¡n 
pl:()vincan viv0 n 'de la pitoreská:. D.alek:arlio. Helaj, gajaj 
kolorój kaj idól-adora energio alternas; ru~aj; dometoj 
brila.S, kiel vakcinioj en la verda herbfo kaj bluaj! lagoJ 
ridas al ni. Reaperas la naivá.j, tamen eiain· re.ligie 
seriozaj tiildoj de ·la dalekarliaj· pentrajoj : la profeto 
Elija, kiu en dalekarlia earo ekiras al sta ci:ela voja~<t 
dqm .•. multko1ora buk.edo d,e virinoj kaj .sciW?la infa-;
naro gapas la ru¡,ji>ar-onk!on, .kiim Dio invitis por amika 
priparolado. En ~j poemoj, tamen estás ankaü mal
helaj 'om'b'roj , angoro, mitiespero; en miilfelieaj• hor~j 
lía; sen tema anirilo if)atálas · kontraií malhelaj potenOOJI, 
sed .la, ciutaga hatalo, la po1ítiko estas presliaü tute 
frem.da ~ li. . · . . . . . 

'\> ·· Nur fragnientajn . frazojn, vortojn ni pova.s en tiu 
ei' .!Ínallonga artikolo dedici. al · la bril.e talenta Pelle 
ll(olin (1864__:_1896), kies fru~ mor~o senigis ~sveda~ 
literaturon de it,Uiu .eí la plej grandaJ promesOJ; - pr1 
la , ~jstro . d~ -~ epizod.,litera~lJ!O, f1llkrt ~ng;strom 
{ri.ask!; 1 86g), -pn Ua. f;ervora kal1dealista eduk1stíno de 
lá: tUtá, samepoka svedasocio, Etlen Key ( 1849-:- 1926.) 

'i/.1 Kaj nun. ~i jam atingis lá ·epokon de la inal~tiv
eoo, kiun pet'Áode disigas mallonge efikaj krizoJ. La 
atnlósfero estas plena de deprimo kaj la sopiro por la 
·wi!gana .¡¡epurit~ .. fperas en: la, drrupo . de T.or Hedlkrg, 

. en 'l>1ohan Ulfst1~rna, « . , . . 
. ta verkista tipo · de la stokholma j~oe.ntfino estas 

1/jalmar Sóderberg (nask. 1~69). ~un sm l<i;ca ":l;el~
koliú, i.Qdiferentá . ridetd, apatto, kiuJn kelkfoJe plifrésl-
as li ~ana, momenta vigligo., " · .... · . 

lirikis~·:~o Berg~, {frlas'K. 1869) .eStás jam 
la m ' o de nía ~poko. Li . Eler~s la ma:lhelajú omb'r
ojn_ de la vive; 1i . ne estas indif~reD;ta spirito; li, estas 
koro kaj amo, sea ~neniuo~ ~nergLa v.ol-hel'.(j(). 

. Sed. Sven. L'idrrnm (nask, x88-2) komence eroti-
te áktiVisto, fine Ríyl~..- ~preZf'ntas . 1~ · fortart 

· la úte;atÍ:id>;· kiun 1ii ~Joj iórir" piimokaS; · 
< i'¿o.>\. ' ... :"¡, <} 



LA UNUA·CAPÍTR:0. 
StokhQ}mo . en birdperspektivo •. , 

Estis vespero, koínence . de majo. La parketo sur 
Mosebacke ankoraü ne estis ' malfermita por la publiko · 
ka:j la florbedoj ankoraii ne prifO.sitaj , la ne~flQroj*) su-

. prenigis sin tra la foliamasoj-• dé 1' ~ pasinta jaro kaj guste 
est.is fi~antaj sian mallon~an .a~adon por ?oni lokon al la 
pli d ehkata] safra:nfloroJ; klUJ trov1s nfugon sub sen~ ., 
frukta pirarbo; la siringoj atendis sud<~.n venton por ek
flori, sed la tilioj ankoraü oferis en siaj nefenditaj bur
l{onoj amfiltron al la fringoj , kiuj ekkonstruis siajl} li- · 
kenkovritajn nestojn ínter trunkp kaj branco ; anko;raU. 
nenia; pompiedo surpasis ia s¡¡.blajn voj·etojn post la 
fm·i~o. de _1' l~tvinb;a ne~o , .jen. kial.la. bes~oj k~j. flor~j 
ene · viVadts sen~erie. La . paseroJ kolektis l:IfonaJOJD, kl
ujn ili poste ka:Sis sub la tegolojn de la navigada ler
mljo; ili interbat'alis pri ]a splitoj de 1' raketingoj . de la 
lasta aütuna artfajrajo , $jrkolektis la pajlon de sur junaj 
atboj, kiuj la antaüan jaron liberigis el la Rosendala 
plantejo - kaj ili rimarkis cion! Ili trovis· .barege-l:ifon
ojn en ·la la~oj kaj el ínter la- splitetoj 'de .benkpiedo , 
sukcesis _eltiri harfalajojn post hundoj, kiuj n~ plu batalis 
tie post -la Jozefina tago pasintjara. : Estis vigla vivo kaj 
kverelo. ' 

.Sed la SUDO s~aris super Liljefwlmen . kaj pa;fis fask
ojn da radioj orienten; ili pasis" tra la iumaro super 
Bergsuncl rapidis ~tai:íen s~per Riddarfjarden, , supren
ra:~npis la krucon sur la pre~ejo de Riddarholmen, trans
jetis sin sur la-krutan tegmenton de Tyskan,**) ludís kun 

" la flagrubandoj sur la boatoj apud Skepp!!bron, iluminis en 
la f-eries troj sur la gr~da Lagdoganejo, pril~is la arbar~jn' 
de Lidingo, kaj fortonigis en rozkolora nubo, fore, fore, ~ 
ekste:.;e en la' vasto, . kie ku$as la m_aro. Kf!:j de tie venís ·~ 
la vento kaj ~i faris la sa:man veturon . reen tra Vaxho,lm, 
preter la fortikajo, preter lá Mardoga.Bejo,)aü la in~ulo 
Sikla, eniris malantaü Hastholmen kaj rigardis al. la so- '' 
merpleznrejoj ; denove eksteren, d,aurigis kaj envenis en 
Danvik.en, ektimis kaj forkuregis laü la suda oordo, sent
ís la odoron de karbo, gudro, kaj fisoleo, alpuSi~is · kon
traü Stailsgarden; .suprenveturis sur Mosebacke,_ internen 
en la p~keton kaj báti~is. kont:aü mnron. G~te tiam 
malfermiS la muron -sernstmo, kiu jus fo.tskrap1s la glu- · 
ajon*) de la internaj fenestioj; terura odoro de fritgraso, 
bierresto, abibra:Il~jo kaj sega jo eltorentis kaj' cion forigis . 
m~proksimen la vento, kiu nuni dum la kuiristino .cn
~pn:lS fre§an aeron tra la nazo, UZIS la okazon por kaph 11! 
fenestrovaton sudutitan de hrilajo'j kaj berber.is-beroj kaj 
petaloj de dórnrozo, kaj komencis rondodancon laü la 
vojetoj , ~kiun haldáü pa.í'tbprenis la paser'oj ka:j :fringoj, 
car 1li jene vidis siajn ló!ejzorgojn plejparte forigitaj. . 

' Intertenipe la kuiris.tino daürigis · sian laboron pri 
la internaj fenestroj kaj post- kelkaj minutoj la J>Ordo de' 

'\ ~ ) 

*) botanika nomo: Galántoj, lau sveda esprimo . 
>~NeAgutcoj«. ... . ,, , , , · ' , ~- . 

**) Trs~n ( = la GermanaJ prtjejo _en Stokhulillo. 
*) gluajo.= oni kutimis en SYedl. vintre glui pape- · 
sur ·- la interfeilestran fendon ' . . -



· · átten la arldorm~ · .éap~Íon, kaj aÍprElOis sian píej bo?- . 
,·olan rideton. . . 

· . '- L¡¡, suijoro distr~ktju~istO kfedeb~e ne devis at-
endlí>" ' ' ... 
. . - ,E¿ ·ne· momentbn ; la horlo~o j tis batís ·la sepan. 
~i dankas '.vin, ke 'VÍ bouvolis veni., car mi devas konfesi, 
ke tiu Ci- renkonto e$tas gravega por mi; ~i. .preskau kon-
cerna$ mian estontecon, sin joro -. Struve. -

,:;...-.. Ah, cu, verei . 
·Sinjoro Str~ve palpehrumis iomete, car Ji ·ja atendis 

nur grogtripkadon kaj ne tr~. emis ·. pri .serioza interparo
Jai:lo, kaj. tío _ ne estis sen kalizo. ~ : . . 

·.,- Por ke ni povu pli borie interparoli, .daiírigis la 
distriktju~isto, . ni sidu ekstere, se . vi ne kontraüas tion, 
kaj trinku grógon. . 

. ' Sinjoro Struve tiretis la longajn vangharojn; · sin
,gardec premis malsupren lá capelon kij dankis 'pro la in-
vito, sed estis maltrankvila. . . 
. -::- Ant;n1 cio, mi petas, ne plu'"titolu min distrikt
'jugisto, ieprenis la párolon la juna' sinjoro, car tio mi ne
niam estis, nur eksterordinara notario, kaj ci lasta mi cesis 
esti hodiaü kaj estas nur sinjoro . Falk. 

~ Cu71 ,•· ,. 
,. Sirijoro Struve aspektis kvaiau li estus 'Perdinta emi-

nentan koriatecon, sed restis l:loó:'vola:. . 
- Vi, 1iberalulo . .. 
Sinjoro Struve prÓvis peti la vorton por klarigi sin, 

sed Falk daúrigis: . . 
- Mi sercas vin kiel kunlaboranton en ·la liberala 

»J}u~kufo«. . 
. - Eh, mi estas tiel _. sensignifa .. k¡unlaboranto ... 
· - Mi "legis viajn flamajn . artikol6jn pri la labor

ista demando ~aj ciuj iíliaj demañ4oj, kiuj ku8as sur .nia 
' . "' "-" ., ' 

koro.' Ni k:ailuias· nun An~o Iti kun' romaj clfe~oj , .éar 
D!Ul estas l!l .tria jaro, kiam la nova reprezentantato kun
sidas, 'k~j ni baldau vidos niajn esperojn realigitaj. .Mi 
legis '·; viaJn bohegajn hiografiojn en la Kamparan~iko 
pri la póliti.kaj -gvidantoj ~ viroj el la popj)lo, kiuj fine 
povas iprczenti, kíon ili tiom -~onge portadis en 11iáj nrcns
oj; vi esta!\; progresemúlo kaj mi alte . taksas vinl 

· ':Struve, kies Iigardo • estingi~is ansta~aií ekbruli pro 
la fajra parolo, plezure akceptis la fulmforigan proponon 
kaj fervore ek'parolis. . · . . 

· - Mi .de,·as d:ixi, ke· mi aüda,s kun vera plezuro te
kono~ .de jun,a k,aj, mi devas áiri, eminenta persono; kiel · 
la distriktestro, sed : 3J.iflanke kial _ni parolu pri ajoj tr.o 
seriozaj, por nc' diri funebraj, lié ci, kiam ni estas cks
tei·e .en ·ta ·sino. de 1' naturo, nun, la unuan tagon de l' 
printempo, kiam cio bur~onas. kaj la suno d~siga~ si.an 
varmon. en la tutan naturon; m restú sen zorgoJ ka] trm
ku . nian glason en paco. Pardonu, sed mi kredas, ke mi 
estas pli ~a studcnto - . kaj kura~as - eble tial pro-
poni.... . . . 

- .F.alk, kiu eliris kiel siliko . por serci stalon, sentís, ke 
li ha,kis en Iignon. Li .akceptis la propenon sen ia varmo, 
kaj la 'novaj · fratoj nun sidis tie kaj havis nenion por 
diri . unu al la 'alia krom la élrevi~o, kiun atestis iliaj 
viza~oj. · . 

- Mi jus rakontis al vi,frato, d!J.úrigis Falk la inter
parolon; ke mi rompis kun mía pasinto kaj forlasis la 
oficistan karieron; nun mi voláS nur aldoni , ke mi in
leneas fari~i literaturisto! 

- Literaturisto 1 , Diable, kial do? Estas doma~e. 
·- N e estas dom3te, sed nun mi volus demandi, cu 

ftato scias, k_ien mi devas iri por ricevi ian laboron? 
_..;. Hm 1 Efektive estas malfacile diri tion. Tiom 

granda · amaso alfluas de ciu direkto. Sed ne pénsu pri 
tio. Estus vere dom~e, ke vi interrompu; estas mal.facila 
ka:riero ti u de la literaturistoj 1 

.. Sti-uve aspektis kvazaií li opinius, ke estas doma~e. 
sed ne ~ovis ka.Si certan kontentecon, ke li ricevís kuoU.l-
on en la malfelico. . . 

- Sed diru al mi, li daürigis, kiu estas do la kaiízo, 
ke ví for:íasas karieron, kiu donas kaj respekton kaj po
tencon •. • . 

, - Respekton · al tiuj, kiuj . arogis al si la potencon, 
kaj potencon . al la senindulguloj. 

- Ho, babilaco! Ne estas tiom . grave! 
~ Cu ne? Nu, same bone kiel ni povus paroli pri 

io ália ~- • . Mi volas nur prezenti al vi la internan de un u 
el la ses oñcejoj, kien mi enskribis · min. .La unuajn 
kv.in' nii túj forlasis pro la natura kalizo, ke tie ne trovigis 
ia l'aboro; Ciufóje kiam mi ven'is supr.en kaj demandis, 
cu estáB io por fari, estiS la ciama respondo: Ne! kaj mi 
e.~ 'I}e vidis 1,llD aju, lciu faris ion. Kaj tío ci okaús mal
graií tio, kc mi esii,s en tiom gravaj . of~~joj ki~j la [(o
legio :por Bran,dprodukW.do, Kancelarw¡o ¡wr fmpo~t
~ar~o kaj:, ~enera~ -p~r-ek!eto por la. Pensioi_ ~ Z'. Of.'C: 
tsf4ro. $ed klam m1 vidis tluJn amas~Jn da oñc~tOJ , ktUJ 
.r~Jl!ldis ·.unu sur 1a alía, !-Pe,ris,, en ~~ 1~ penso, ,,ke la 
OMJO; lriu elpagas la salaJrO]n de CiuJ c1, tamen devas 
ihavi ion -por . fari . .Sekve mi enskribis min en la Ko[e... 
gipn • p,pr 'la ~lpago.~ de, la salhjroj de Z: OficisW.no. 

, - Cu· vi estis en tiu oficejo? demandis Struve, kiu . 
komencis mteresiti . 

. """" Jésl Mi: rÍ.eniain pov()S for.gesi la grandan im.-
. preson, lriun· faris, sur mín ·mía enp8:8o en ti un per-. 
fek.te k~- bop.e organizi(an " o~cejon . . Mi JJU.Preniris je 1~ 
dekunna 'boro a. t., Ca:r DDl tiám e)ltus del}nta mal:ferm1 
la of.ieejon. "En ' lá P.eael.Cáiitbro kuliS .. du" junaj pedeloj 

· ~taj . surtablen· kaj le~ La Patrujon. 
: ,.".....:.. La ,Rabujon? , · _ · . . 

Strnve, kiu antaiíe jetadis sulqm.>n al ,la paserüJ, ko-
meÍlcis JlÍDlúÍIÚ la }~n:loj.p.. ... . . , 
·!i! ~ =Jesl Mi dCZU'JS .boíian. matenon. Serpenteca mo-
veto laü la: dorsaj de la sinjorbj rimarkigis, ke .oni-.akcept. 
is mim sallitón .-sen rekta: ant:o: ·unu el ili ~ .iaris 
~ 1"'1'~ la -kalkmumo . de .1' , tr11. ~ iju estu.a de-, 

' tt . .. :•· ' 
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lerítJ"() 
- Bo .Bergma,n -

Cú estas kar~op~c·>~i.:btust Airita 
cu vorto ec, per larm' _aü sang' ski:ibita, 
cu er' , ec unu, . ella vivo Avita 
en . ti u ci bombasta poezi' -
troornam.ita arabésk-ebri'? · 
T~e bona, certe, la metía lerto, 
sed .ven u vir', virino - ~e 'nur spérto · 
kaj korp', animo en la vortriveronl 
Ne vort' pro vort'. Nur tio povas mem 
eni~i unge koron kaj radike teron, 
en kio ku§as ~era viva sem'. 

Trad. Magda Carlsson> 

NUN IRAS SIP' 
- Bo .Bergman -

N un iras ·§ip' balance al cel', 
ho dance .al cel' vent_plenas la vel'. 
mi flustras ion al via orel' -
la Aipa nom': Felico. 

'!'eruraj onde~oj frapas kll? bru' ~ , 
JeD ·hlankas rif~?rsoa .en ):ngra blu, .. 
éipesvo tamen d.uekt¡¡.s ~lu , 
car .nom' de l' ~ip': 'Felico. 

Se ili venas al verda la strand\ 
ho verda la strand', ·kun roza ruband' 
knabin' tie staras, mansignas de l' rand' 
al Aip' kun nom' ' }?elico. 

Hoj-hojas responde de l' mastoj, snurar', 
huraas gajuloj sur blua mar', . 
kaj .. :. jen maristo kun bukloj., car 
la Aifa nom': Felico. ,. 

Kaj buAo ru~a níal:fe~mas riun sin, · 
m.a:Ifermas n un sin la bu§' de 1' knabin', 
éi ~emas, pete~as: kunprenu min 
sUT&ipe de Feli~o. 

Sed .kred~ al mi, kun ~i pasa~er' 
la Aipo pereos; ~edu al. ve~· : " · , 
knabmc;>J sur mar , knabmoJ sur ter , 
dan~eras al felico. · · 

vinta validi kv.azaií manprem~;>: ~:Mi demanªis • ~u. iu el la 
sinjoroj estas .l~er.a por montrl .8.1 mi la .ej()ri;;)H deklaris, 
ke ili estas malhelpitaj pro ordono; kiu n~ permesas for
lasi la pedelcámbi:on. Mi demaridis, cu ne '-4''ovigas plur
aj pedel~j . N u jes, trovi~is ja plu:raj .. ~ed la tefp~deio 
liav.1s fenon, la unua pedelo e~tL> ilucl'lglta de la .deJoOO, 

.
la _dua pede~o ~avis .:forperm~~il~ ~a tria e~t- is ee .la_ Posto, · 
la levara estl$ malsana, la kvma :'lr·IS _. pQr .tru~kakvo, la sesa 
estls en la kor~o •kaj Jie _li sidadas tutarr tagtm«-; cet,c;u:e
~n~Qia:tn kutimas 'Oficisto esti . supre antaií la,_; )inua hoio«. 
Jene oni atentigis min pri ,mia m~onvene trua, ~ena vu- -
cito kaj men1oJ:igi:s, ke ankau lá pedeloj estas oficistoj . 
' , Post . kiam "mi tamen deklaris mían deddon, ke nti . 

. ~olas 'r:idi la af~cejojn . p.br tia;qtaniere ri~~-_i büdon pri · 
' la labordiv.ido 'en tiom grava \kaj 'vastá oti:eejo~ 'la pli juna 
· eJ -la du i~is · mia akompana.nto. Grandioza yidajo ren
kontis min, ki,ám li malfen;nis la ~on· kaj vico da 
dekses ~ambro.j , jen grandajJ j.en ma randaj, stáris antau 
miaj rigardoj : Tie Ci certe donitas 1 ro, mi pensis kaj 
ín1 sentis, .ke íni trovis felican ideon. La &uo de dekses 

· .hltullignaj 1ÍejtáJoJ., 'kiu:j hrf.ilis en de~ .Jl!i9elfoJ;1D._oj, · 
;ag.¡:a.ble rom:pis 181 s'olecan in'lp~n de ~ la ~()ko~ • , 

- Bo 'Berg.atan -~ ~ ·

Malluma lit fr-~t', revema ;·ír;: '' 
La vestoj cifoÚ su~pendas, . , 
La brakojn ili ·k un vibra sopir' 
aÍ tro:i:npa vizio etendas - _ . 
j!}S, Íras . por gtelo, por .ntib' au ' ~enf, 
ppr fulmo,' kapric'_, il~ziq, , , ~- · 

.kaj ·piemás aLlipoj je sakram<Jnt! 
kalikon kun- vi~' F.antazio. " 
Ne domon, ne _grenon - al frerrida cel' 
forlogas la fatamorgano. 
Se> donus stelojn .la pi' • de -· r ,.ciel' 

· kaf .tu tan mondan Satano ~ -" 
né 6esus pro tío soifa brul': 
DUf migri, nUT ~sercÍ k un reva Okul' -
~llagas jam nov~- incenso. _ 
Car · tuj malgravi~as "Solvita derrland' . 
. La grand~ tró~as - post tiu rand', 
kie svene haltis la penso. _ · 

_Trad. Magda Carlsson. 

ADÁOO 
BO: Be r.ginan 

Ond' movi$a8, vent' ~uzikas 
ondo; vent - karesas sm. 
PdSt 1' arl:íaro, ornuance 
mar' . sekala' ondbalanctl 
1ulas sin. 

'vi nur maiikas; kor' mdikas 
tion per. inalema ~ov'. , · .- . 
Nun --en dormon mm muzikas 
milde. mola~ blov'. 
. ,, 



povis ·'reteni ta demandon, :pensante pri malnova legendo. 
»Pro Dio, diru nenion; neniu rajtas eniri tien ci antaü 
ol la P:r.ezidanto sonorigas. «' - » Cu do ofte sonorigas la 

~ -Prezidanto?« · - »N e, mi rie · aiídis · lin sonorigi dum la 
jaro, •kian1 mi estis ci ti e.«_ - Sajne ni denove venís al 
la limo de 1' kopfido, jen pro · kio mi int~rrotnpis lin. 

"P.roksin/e; al la·' dekdua kómencis al~eni la ekster'
ordinal-aj oficistoj, . kaj rrii e:;tis iom smprizita, ke mi 
rekonis en ili :nur malnovajn kona~ojn de la Generala Di

,rekcio por Ia ····Pensioj de · r Oficistaro kaj Kole~o por 
Brand~r<>~u~tado. Sed ec pligr~~gis · mia- surpnzo, ki-
am mi v1d1~, ke la Kontoradmm1stranto de la Impost
sargejo enpromenas kaj eksidas en~. la cambro de 1' .A k
triariO 'S!JT ties ledse~on, kaj li arangis sin same hejmece, 
kiel mi vidis lin en · la antaiía loko . 

.Mi flankentiris unu el la junaj sinjoroj kaj de
JÍJ.andis ' pri liá 'opinio, cu ne esttis taiíge, ke mi eniru al 
la prezidanto por honorv.izito. »Silenton« estis lia mistera 
respondo, duJ:i¡ li kondukis mio eñ Ja okan cambron. De-
nove ·ti u rrlistera »silenton'l« .· 

·· La ejo, en kiu mi estis nun, estis sa.me malluma, sed 
pli malpura ol ciuj aliaJ. úevalvostaj cifajoj eligis ' tra la 

, fend()~·icaj ledoj de la meb1oj; la ·polvo kus1s dike sur la 
skribotablo, kie staris elsekiginta inkujo; tie ku8is ankaií 
neuzita sigeh . .akso, sur kiuo la antaiía posedanto tekstis 
sian :nomon kun anglosaksáj lit~rpj, papertondilo, kies 
stalmákzeloj kunfiksigis pro rusto,. datmontrilo, kiu halt
is somermeztagon antaií kvin jaT,oj, Statkalendaro kvin 
jarojn a,ga, kaj pakpapera fqlio, sur kiu estis skribite Ju

.lius 'Gaesar, Julios Caesar, Julios Caesar, almenaií cent-
- fojé, inters;mge kuo Onklo Noa, Oriklo Noa, egale ofte. 

- - »Tiu ci esías la cambro de 1' Arhivisto, tie ci 
' ni povas resti, en paco, d_ir!s ' nria akompan.anto.. . 

...:_ »Cu do la Arhivlsto ne venas ben el? « mJ de-
mandis. · 1 

• -;:- »Li · t,te esti& tíe ci dum . kv~n jaroj, do nun li 
- devus honti vimi tien ci! « . 

- »Nu, sed kiu· zorgas pri lia ofico? « 
·-:- »La Bibliotekisto. « 
~ »El kio 'kónsistas .a dejoro de tiuj' en oficejo kia 

la Kolegio por la elpago de la salajroj de l' Oficistaroj? « 
. · ,. - .•.· Ci konsjsta5 e~ tio, ~e la pedelój"~icigas Ja ~~i

t¡¡ncoJn laií kronologw kaJ alfabeto, KaJ sendas 1lm 
al la librobíndisto, poste la bibliotekisto kontrolas ke 

. o_ni , stp:i~u . ilin sur la ko~cefnajn . ~ret~jr.t. ~ . 
' SaJmS, lee Struve nun ·c1am ph ka) pli ~u~ la m- · 

terparolon kaj iam kaj iam ii notjetjs vorton 'sur sían ma
numon, kaj kiam Falk fa~is paií:Zon, li. demandis ion 

'' grav~ N u, s~ . kiel elrÍcevis ,la ~hiv.isto ' sian sálajron? 
::_ Oni sendis ~in , aL 1ia hejmo l · Cu :' ne :S!mple? 

Sed ínia juna .kamarado nuo konsilis al mi, ke mi eniru 
;kaj rirerencu '31 la Aktuario kaj petu,lin prezenti niin al 
la , aliaj o:fi.cistoj ~ kiuj nuo komencis alv_enadi po_r movi 
la fa'j:rojn f.O ;si.aj . kahelfo.rn.oj kaj ~úi la lastajn .:.;ll.diojn 
de r ·.fajrajo. La Aktuarió lañdire .. -estis · tÍ'e potenca kaj 
ankañ bonkqra persono, .rakontis . I!lia amiko, kaj li tre 

. datis , komplezon. , . · _ · • . , · ·, . . . . . . 
··Y~ •. Nún mi, konanta la All:tuaTion en la ·kv.a).ito de Kott-

• toradininistranto, ha-v;is tute_ aliajh 'pensojn _ pri li, !!ed mi 
kredis al mia amiko ·kaj eniris. · , " 

'EQ l;u;~a: apogse~o antaií· la . fm;no sidis la timata kaj . 
streCis · siajn piedojn sur . boad~lo. Li es.tis serioze -okupata 
per prifumado de sukceQa ~i:tr-uingo i kiuo li enkudris en 

. ·gantledon. ~or ,ne re~ti sen okupo, 1i k~mencis ~legi la 
'! hieraiían Pós~azeto!V por konatigi k.uo la necesaj "sciigoj · 
. pri-Ia_ dezirof ae l' Registai-o.. · _ '., ._ _ ... 
~ · . C~ mia eniro, klu. Aajne ·~flik~is J41-, Zli suprenAov.is ~ 

.•) la ok,hlvitrojn kaj pu8is ! iliri sur .sian kalvan ver:ton; la 
dekstran okulon li ka!is malantaü la marA'eno de la; gazeto 

, "c .Jt¡¡.j p:e~, la .m~deksba P.afis_ ~,:. '\Di .m~rigar~on. M~," 
_ , . prezentís miaD áferoq. L1 prerus la

4
-c¡garmgon en lá dek- · 

' stra'Q. ÍnaJ.lon kaj esploris lciom •efikisc je ~ la fumado. 
, • La .. mm e~ta ter.ur.a silento tate ~pl'avigis m.iari' antaií-
. : tim~ · ti knafusis · ~~ posle · ái'ídigis .Wlui aonori ten la~ 

·K> 

Borg Alkoj 

fajrajo. Bost tio li rememoris la gazeton kaj daiirigis la 
leg~don .. Mi o~iniis taiíge ripeti. mian. in~encon laü .ioma 
vai,'IO. T1am li ne plu sukces1s reg1 ·sm. »J.e dlitblo, 
kion volas la sinjoro? Mil diablojn, kion volas la. sinjoro 
en mia ~iunbro! Cu mi · ne rajtas res ti . en paco en mía 
propra camhro? Kion?! Eksteren, eksteren, sinjoro! Mil 
diablojn, cu la sinjoro ne vidas, ke mi estas okufital Pa
rolu kun la pronotario, se la sinjoro deziras ion Ne kuo 
mi ! « - Mi eniris al la pronotario. , 

Estis, granda kuosiclo pri I!lateitialo, kiu daií.ris jam 
de tri semajnoj. La pronotario prezidis kaj tri kancelari
anoj zorgis pri la protokolo. La ensenditaj specimenoj 
?.ElJa )ive~antqj \u8?s di.s~utií~j s'!r 1~ ,tablo¿ ~e kit_l sid~s 
cJ.ÍlJ hber3.J kancelar~anoJ, ~opustoJ. kaJ n?tarl~J· Om deC1-
dJs, kvankam tre d1versopm1e, pr1 20 .nsmoJ da papero 
de Lessebo, kaj post ripetaj pr_ovtrancoj. ili restis ~e 48 
to~diloj .el la _er.e.rpiitaj . pro4uktoj .de Gratorp , (en; ,kiu 
uzmo la aktuarm posedis 25 akciOJD); la provskribado 
per la ata:1plumoj , d~iíris tutan semajnon, kaj la protokolo 
pri .la ' sama en~lQ:ti~ 2 .rismojn: .da ·j>a,pero; nuo ~mi. ~
vems al la trantiletoJ kaJ la kuns1dantoJ ~uste proVlS ~lUJO 
sur la nigraj tablosuproj. · 

:. ' »Mi<- próporias tiun de Sheffield, n-on 4, kuo du 
klfugoj' sen kotktirilo, ' diris la pro:iíotario, kaj prenis 
splitegon el la tablotabulo, tiom graridan, ke oni estos 
p<rvin~a :P,er ~i e~bruligi · ~ejtafon, . .»Kíon. opinias la unua 

· notan.o?" · . . 
Ci ti u, trancinta tro profunden ' dum la ; provtraneo 

ka) trafiÍ:lta · mijlon, kiu; difektis trancilon de .. Eskilst\Ul.a, 
n-on 2, kuo tr1 klingoj, proponis la nor;nitan specon. 

Pbst kiam éiuj 1!ldiris _ sian opinion. kaj ~ev~re argu~ 
m.entis ~r- aldonitaj praktikaj provajoj, , la pr~zidanto de
ciilis, ke "oni meridu dudekkvar dekduojn da Sheffieldajoj. 

Ko~t¡;añ tio '. faris re~ervojn la únua notario en ne 
mb,llunga "~arola<!"o, ·. kiu. esti~ . ~rQtokolita, kopi~ta en . du 
ekzem.pleroJ, reglStrJta, ·1aiíV1Clgtta ( alfabete kaJ kronolo
gie)" hi1;1dita. kaJ. metita., d~ la .:PedeJo sur. taugan breto!l 
sub la konfrolo de la bibhoteklSto. lia 'tezervon tt~vehlS 
va1-ma patr"iota sento kaj . ~i akcentis speciale la bezonon,, 
ke la Atato kur~igu la ltejmlandan manufakturon. Car tio 
sign;ifis aku.zon kpbtr¡lñ 1a registaro, tial_ke ti . trafi~ regís
taran oficiston, la yronótario -divis deftmdi lá rerstaron. 
Li koinenois per historia skizo .pri la deveno de 1 manu
fal!lura p.iskonto .(ce la meucio tdiskoií~« éiuj .reksteror,di
ri:aJ:iil:oj ·pfutumis Ja orelqju), j efis ·rigaidon sw: la eko.iio
mian evoluon de' la lan.do dum la ~taj _dude~ jaroj, kie 
li_ tiom · profuo~ en la detalojn, ke la horlq~o batís la 
duan '·en ltiddarhálmeu antaií ol li alveriiS al la temo. .lle 
]~ "fatala ~orlotblltO ~iqj · oficist?j suprep-saltis ?e siaj lo~~ 
OJ, kvazau faJrO estus _ekhruliñta. Kiam IDI demandis 
_j1.01a • k~aradon; ~o!l signif.as tío, 'I'e,tpondis la malj.una 
nptano, lüu aiídlS nuan demandon: ~La unua devo· de 
l' · oñcist.o, smJoro, estas; la precizeco, sinjorolc Du ~
notojh . pos!. l.a d~ estis, tute j,~Yive en. ~a éarilbrar01 
,.ftJergau m liavw varmegan tagonc, flustrís kamarado al 
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tnf sur lá Atuparo. »Je"·. Dio, · kial?« mi demandis 'mal- · 
trankvile. »La krajonoj! « li respondis. Kaj vere fati~is 
va:rn•egaj tagoj 1 !-a ·. ~ige!vak~oj, _k?vertoj, .Pap~rtr~ncil?j, · 
sorbpapero, Anuro, S~d cw é1 iaugts, éar é1u r1cev1s oku
p~m. Tarñen , :yepiS' tago, kiam ti o ne sufiéis. ,, Tiam mi 
kura~.ítis ··kaj petis ian laborajon:' Ili doriis al íni sep 
rismojn ~a · paperg por netskribi be] me: pol; ke mi akiru 
meritojn. Ti un lab01;on, ·mi plenú~is gum tre . ma:llonga 
tempo, sed anstatau gajni rekonon . k'!-j .. k:ura~igon , oni 
traktis '· m in , k un malfido; car on1 ne §atis . diligentulojn. 
Neniam plu. mi rice.vis laboran; Mi ne vol as :vio ~eni }iler 
turmenta priskribo de' faro plena je humiligo], malico, 
sen limo, ~ar~co. : Ción, , kion mi . konsideris ridinda kaj 
bagatela, ó:ni pritraktis kun soleQa seriozeoo, k'aj éion, kion 
m~ respektis kiel grandan kaj laüdindan, oni inalaltigis. 
La popolon oni nomis kanajlaro kaj opiniis tauga nnr 
po:r la garnizono por surpafi ·ce okaza 'bezimo. · Oni mal
ka8e insultis la novan kónstitucion kaj nomis la kam,par- . 
anojn renegatoj . *) Tion mi aiiskultis dum sep monatoj; 
oni kpmencis susf!ekti _mm, éar mi ne pa;rtoprenis la ri:d~ · 
adon, kaj . oni provokis min. Proksiman fojon, kiam oni 
ata;kis la ~»opoiiciajn hundojn «, mi eksplodis kaj tenis 
klarigan paroladon kun la rez'uJto,. ke oni eklwnis min 
knj mi fari~is malebb. ;Knj nqn mi faras kiel multaj · · 
aliaj Aiprompuloj: mi jetas mio en ·la b:rakojn de J' lite- · 
raturol« . · 

Struve, kiu sajnis malkontenta pi:o 1a fortranota 
fino, enposigis la krajonop, eltrinki~ sian grogon kaj as
pektis distrita. Tamen li opiniis , ·ke li devas paroli. 

- · Ka:ra frato, vi ankoiaii ne ellern,is la arton de l' 
vivo; vi spertos, kiom .malfacilas, ricevi panon komence 
kaj poste vidi kiel ~i iom po~t iom iAas la: éefajo de l' 
vivo. Oni laboras. por ricevi .'panon ·kaj oni mantas ' sian 
panon por povi perlabori pli da pano, por p9vi labori! 
Kredu· al m1, mi havá:s edzinon K&J infanori, kaj mi ~cías, 
kion signifas ;tio. 'Oni devas adapti~i al la cir~onsta.qcoj, 
cu_ vi ·koniprenas?.- Oni devas ad'apti~i! Kaj vi ne scias kia 
estas la situado de Jiteiattú:isto. La l:iteratutisto staras 
~kster la socio 1 · · 

;\o. .,_( 

*) Tiu ci priskribo 'ne plu estas 
l:'eqrganizo de. la oficejoj. (Noto de l' 
• l .. ,-,.._ . 

de V~rDer: . voil .Helden.tJtam . 

LA ORNAMAjO . 
La feM'- . ...::... virjnorqamo, . 
F(lra .oort', severaj dioj ,: 
kaj negranda pe~· da vano -
jen porvira viv'. 

L , ( 

· LA 

.Post w ya!a stor.m' ... 
Ji ridetante yarmigas la manojn 
super 'l'apid,e ' fól'hrulantil fajro, · 
sola sur .la ·'§ero. ~ 

fajrigas briliantojn, ··· · 
,} • ·' < '¡::. ' .j_ . . } 

dúm ter' ripozas en magia lac'. · 

J~s fili~· en. ka; turnajn blu-AÍláritojn 
" { 

"o¡ilente stel' - (ra kiu 1ora spác'? 

Sed sub la steÍoj · duoruumo · tusás . 

tegmen:~on et~ ; ~n la orttbra d~~s' 
birdnestoj kaj • knabinMkovoj kUAa:s, 

k:aj tien. raj:tas· futi ,mia pens'. 

Mi ti.un supron mia prop:l;a. 

- punkteto firma . ce senlima T~ans' 

kaj mi:ajn . pa8ojn Ímnas, kiuj do'ma!'>, 

post ti~ pord' kun la ainika ans': . 

Se fte~da i~as mi · sub noktaj sunoj, 

Sur ter' trovi~~ , jen p~r mi azil' '• 

é~ l' maro, kiu~ onde al l; d~oj 
kaj kortSalikoj ":kantas 



* 
. . Unue · mi . devas nkooti historion, kiu. dunÍ: pluraj 
. tagoj ~enis lá memoron tiel, kiel malfacile forgesehl'a me

lodio. 
fu ~ ... 

Antaií nelonge mi vizitis dometon 1 en kiu mi ~is 
tiam ne e~tís . ,Sed · la· interno sajnis al mi •konáta;, 
kaj . m~. penis por r-e:memori. La. malfermita forno k un 
.stana kandelingo '' kaj kafmuelilo ·1>ur la fornofriso ; kaj en 
la angulo ~uste. tiu .nig,rigin.ta 8ranko kun malheligintaj 
floroj. Fuksioj en la fenestro kaj sur certa plankotabulo 
tru!Y post karhoai:dajo, :kaj sur la altá lito, la granda nigra 
kato kiu konterite murmuretas: Sajnis esti la sama kato 
- sed tiuokaze g.i havus almenaií tridek jarojn! 

Núii mi rememoras! Estap dimanca vespero antaü 
tri<;I.ek jaroj en tutsimila: dometo ,plej interne en la pro
yj~co Smaland . . Farmeto malproksime en densa kaj su
suranta ¡¡.Ita p~narbaro, -kaj · ne estas vojetoj en la nego. 'Mi 
kaf mía frato estas tie por aceti lakton, kaj diim la filino 
pcizorgas en la 'hovinejo, estas 'ga8to en la cambro la Fab
elq, en formo de maljunulino, kiu ~ sidante sp.r la sojlo 
de la kUireja pórdo rakoó.taS. · Ne estaS fiiheloj por infanoj 
~ .·eble. tute ne estjs,: fa~loj - tiam; sed antaií mia me- . 

.:_. moro íli nun havas 'kárakteron de fabeloj. 
· Mi vidas U'nu _el Aiaj historioj kvazaií prezentata sur 

scenejo krépuska: · 
;> En apudmnra lito kn8as kamparano, li tre profunde 

dormas. Mi ,aüdas lian fortan, trankVilan ' spiradon. Ce la 
fajrUjo . ~stas okupitaj du homoj, viro kaj virino. Ili 
fl.ustt:ante klinigas super' la fajron kaj kelkfoJe··ii sin tur
nas, timeme Tigardante al la dorm~~;nto. ·. Subite ili star
igas; ~i tenas brulantap. Jignospliton en 1a mano kaj li 
portas .fandltuleregon., ··en kiu la plumbo bolas. »Nun vi . 
nu.r rapidul « flustras la virino, »Ne . estu malkuragtllo! 
Hapidu! " Kaj Ja- palega viro klinigas super .la dormanto en 
la lito, _ li . kusl!.~ surflanke,-,kaj la , viro vedas la fluan 

' pl~mbon en la orelon de. la dormanto. La virino ·jetas la 
ügnosplíton sur la .fajron, kaj la viro tremas tiom forte, 
kc ·la p]áp.kotabuloj s'kuigas . .La lito iom ,kraketas, kvazaü 
la dormanto 'volus sin strecL Post tío ' cío ·silentas. · -

montojn, preter postsignoj de, vulpoj, leporoj kaj !ICÍuroj . 
La \etroj flugas supren el la. negamasoj . Mi aiídas sonon 
de f.J.ugiloj el la densejoj, mil · sonoj de la' arbaro atingas 
miajn orelojn ,. sed baldaií ili ree silentas. Supre sur 
la. moritopinto mi rigardas norden trans , la'' sunlu!I\itaj in
suletoj Sis Ja. blua, ondanta m&J."O. Mia vido sercas la . 
·sopi1iatan drivglacion, kiu baldaií. venos el la Botnia maro, 
kuaportanta fokojn kaj alian belan casajon. Sed la maro 
estas blua en la nordo kaj anko.raií ·neniu glacio estas 
tie ·videbla. Mi rigardas suden, super kaj trans la arha
ron, kaj min kaptas suhita ~ojq pro. tío, ke mi ekzistas; 
mi decidas rapidegi suden al la éhena tereno, ~is mi pro 
8vito demetos la vestojn~ La nego · estas bonega, kaj mi 
vctnras rapide kiel eble plej. Mi saltas trans , la barilojn 
tjeT kilil mi lernis de mía amiko B. L. antaií kelkaj jaroj. 
mi ·skia$ supren kaj mallmpren de la montoj. kaj suoite 
mi atiQ.'gas la grandan soseon, havante la dikan lano-kami
zolon kaj lá cemizon enmetitaj sub la . zono. Mi estas 
preskaii nuda kaj la preterveturantoj rig~degas al mi kiel 
al frenezulo: »Jen, nun ankaií li perdí$ la prridentoÓI « 

Kaj kiam mi A-rita kaj vaporanta' kiel lokomotivo al
venas mían korton, tiam mi havas la senton esti dudek 
jarojn pli juna. ., . · 

Po.stsigno de sk_ioj . apart-enas al bela vida jo de neto. 
. Estas ·kvazaü bela rakonto, Kvazaií fabelo. 

Tradukinto ; Otio JonBson. 



'''" 
•· ,Esfls -iap,lun¡¡.. f,ra4tiilu káj Ú'fl . j una h-aui~;·· ~li · 

sux" :Stond''~e'' pxomóJitoro, kiu )fpinti~ia . en . la ' ma~on', ;kiJ 
u "oridoj" p'laudi§ l~is : iliaj·;:p:iedoj :~ pi sidts .:. silente, . ciu en 
:si:a nre~itado t:r·kiij v}ai$. la\ sunon subí~i,: · < . 

. • · ·, ;n •·:penS'ts, _kéFii v~lonte ldstis 'siii.<Du~;r~Ji . Tigardi~. 
·&ian ':1:) uso:h; · .· al •'li ·\ Aajnis,~· J<,e · • ~i . ·'<estas·· lp:az iiu;: .destin ita 
~~,Jste por ti u .celo. Certé· 1i llidis .pli hehijn •luíai:iinojri ól 
siti, kaj, vere, Ji .amis .illian, sed tiull~Ii · é~i:Je 'nel!.iam povcíic 
kisi , car tití ésíis ·iaealoc'A_aj .·,:stelo, , kaj »,die S,terne, die 
begehtt Irian . pic~t ~ . . ;·· ' ~ ·. . . . .·· ··. .• 

Si pen.sis, ke .§i:tre vo~oryte éstus kisata~de. li, por havi . 
i>kazan: vare kOieriAi ka}'mó~tri, kiel prof\lnde si Iinmai~ 
~~tiJl,lils. Si· e.kstarus_'. kaj ; . j~tari,M ~l ·u. rigardbn pl~n~gan 

-~~. ¡~lacie · Jria:Ivar,ina moko, !i irus sia'!l vojon: fi~re kaj 
trarlkvile · k~j ' sen ... neriec_esa rapideco. 'Sed, por . ke li n~ , 
P?Yl:;}live.rii;' ;kiori ,si pensa,s; si dir!s mallaü~~ 'k:~j kviete.,:c "~· . 

. ,...':;', éu,, :vi kr~das ' l~postiDortflll vi~ol?-? ' ·. . ' ' . 
. Li 'pen.sís, ke J:i piUacile,; pov.us sin ,:k,isi, se li respQn~ 

ªus,.jes. S!ld li fie .bone memQris; kion,:Ii díris .. oe aliaj 
9kaioj :pri tiu. ~i temo, k,¡¡;j !i Jimis. kontra~diri, sin . mem. 
TiaLli rigard~s pr.Bfunde , en ; ~í!ijn :okulojn kaj respóndi)!: 

· ' - · :E~zistas ~ome~toj; kj~ni ,rni ~r~d~. ,~· . 
Tiu respondo treege.· .plac'is.al si, .kaj "si · e_~¡:rsis: 

_tarn~n ~at&J ·liájn, !l<;lrojp ,kaj ánl{a:U · ~ian .fpuntlm. Dop)a~e .. 
estás .. nur, . ke' · lia .·~a~p\ é.s,tas ·tiei:'.rilálbela, kaj · k,1:,9me · !í. ja .·· 
ne: !lavas poz~cion ~ nur · studento lernanta por prepara ·' 
ek.zameno. Li ne · estus ;tií~c fianco; par . kiu oni pc¡vus ': · 
inci~i la de la amikinoj. · · · 

,·~erte' 



.A.Inetil'o· 
Provlnca ;r,a:konto 

-. Ernsi Ahlgren' -
. ,:.. 1 

.Estas simpla eambl;o .. En .la lito. kusas la edzino t nun li .~stas rica, riea . almen~.ií .\au siaj vivkutimoj, sed 
senmova . . Ea manO;j ·estas kunm:etitaj súr la b'í-usto. Sia kiel persóno li . restas tute ii~an~ifa. Estás -<Cb1é ke li 
vizago estas regula, sed nun kowita de la pála; terura iomete obsti:nigis kaj · farWs· ·pli lmj pli malpura, kaj 
kol9xo de la mo.rt~. Si ciám estjs bona edzll].o, labo- ke .la hruna strio-s.ur la lipoj ,pli k:aj pli dikigisl ,Eble 
r~IJ?-~1 • am}ka. kaj; ~parerrif~:, kaj , li 6{tm estis 'tre k9n- . .Ei; a,nk~l)' .pen'sis, ke'li .nq,n estas sia propra m.ajstro, kiu 
tenf.? pri si: Ili~ ,kunvivis: -en r.ecip~a ,, ~ompr~no kaj PQvas fari precize kiel li vo1as·! 
eJ;l _[liena .konseñto.Jela edzigo.<ilj _ne :~vis aliajn viv- , .Li venas~ al 1a pastro, salutante )) I;Jonan tagon « 
rimedojn, ót' sian :n.~J:,orkápablon. : lli farigis seninianaj, per sia :raük'a na~o.sona "voeo. 
kaj tio-koníentig1s. lin, ear darik', al 'tio la elspezoj mal- La pastró, kiu, 1aü' kutimo tiatempe, pretigas la 
g:candigis Í'()mete. Sed ho ve, nun si jaro es!'as mor- predikoteksto,n, . ear es;tas vendredo, . ékrigardas la ,enir-
tinut: Sur la · fene~traj bletoj · statas muitaj helaj flor- !.IIlton, kaj post mom-ento li 'ankau salutas )>oonan ta-
kres'kajoj, multe pli belaj ol · oni g~nera1e trovas en gon «, alairante, »cu -estas vi, Per Hanswn, kiu viz.itas 
tiaj ~~Mlmparaj do~et<!:i. k!lj ili, b'rauoeto.apud'hranceto, min oodiaií?« . 
etendit.as al 1a f.enestr'aj vitroj - al la lumo. Siaj. ' »Jees,« respondas Per Hansron permaliautá vo-
plantoj. ciam portis belajn burgonojn ~aj florojn. tx>, malrapide deprenante la capon. Post momento li 
. -~vn~ li staras nud~pa ant~ií si ce la lito, rigar- d:aürigas J:hlbutante: . )>Mi volus paróli kun la. pastro 
dante 1~ mortintan edzinón. Gei;te la mman fojon. li pri ia afero. ;< Li §ajnas iomete nervoza ·ka) fremda 
nun sta{as nudkapa en sia propra hejmo; tamén li nun antau la. pastro, ne bone -sciante, kiel li metu la. vort-
faras tion. Liaj mallongaj haroj estas · rugaj ·' kaj ili ojn ... . ,/ 
similas haregojn cirkaü lia kapo. Ankaií la 1Jarho estas »Sidigu, « i:nvitas la pastro, kaj por kura~igi la 
tute ruga kaj iome.te hirta. Lia vizago :esta~ gri.za kaj nervozan viron,_ li daürigas: 

· ma1pura,' k¡¡.j la suprft Iipo havas dllkan strion de flar- »Kiel fartas via edzino?« 
tab'ako, sed tio ne gena"O lin , ear li de :tempo al tempo »Ne bone, pastro«, flustras Per Hansson, gratánte 

~ en§pvas pli kaj pli da tia »bongustajo« sub lá.. supran siajn rugajn h.arojn, ankoraií havante la eapon en la 
· liJ>9J!V Li ja ne povas vivi sen f!ártablako, tiu p.ar ciam mano. Li b'albutas: »Mi n'IID estas6ela pastro, por diri, 

farigi'~ lia rola konsolo. D3:n!k' · al la peza laboro kaj ke mía ·edzino mortis je la kvina hodiaü matene. « 
nesufiS.a zorgado de la manoj, ili rigidigis kiel ungegoj. »Jees, si nun estas mortinta« li ekgemas ... 
La 6tml·izo -estas malpura, kaj Ja piedoj ' 'tln ' ¡¡iaj griz- » Mortinta« ripetas la p.astro tre surprizite, rigar-
flavaj lanaj strumpoj sájnas 'kvazaü pligran:digitaj en ~ante la raportanton en lia malpura, griza jako, kaj 
la senfQrmaj 1ígnaj suoj, kaj ne" malpli pro tío, ke la ' ilaurigas malrapide: »Mi gis nun ne aüdis, ke si estis 
eluzita pantalono trom:all(lngigís, -:tiel k{) "gi ec n.e . kovri~ .- ffialsana. « 
la 'maloo~oj.n. Li rapide palpebrumas per siaj preskat:'! »Ne, si Il11llsanigi'5 antaü tri tagoj, . se~ si tamen 
rug·eflavaj okuloj. dum la 1astaj du jaroj estis en pii malpli_ bona stato«. 
'· .. Cu ili .amis unu . la alian?"Pá tio oni ne scias. ~ , »Kia: malsano?« ' . · 
Kredeble estas, k.e': kaj sí .k.aj li heniam m:editis pri tia , ' »Ho 'estis. tre kvieta málsano. « 
por ili negrava afero. . . _ »Ne misk()mprenu, mi demandis kie. si estis mal-
, . •· Ho jes,.nun si .estas mortiñta,. k¡¡:j li rapide devas , sana?« . . 
iri al la pastro. ,Li deprenas Ja lig:¡:¡ajn suojn, sur.- ))Hm. En la brusto, jes, en la brusto.« 
metas la OO.tojn,.kilj sur lil griZa. ,_ve8tokiühlustria .tri- »Cu vi .. venigis la kuraciston?«. 
kita eemizo,.Ji súrprenas !á grizan jako.-1).; poste li metas .. ,· ' .>1"Jees,. meraií, sed tio ne helpis, si ·pli kaj pli -
la eluzitan ca pon Sur la ka pon ka j eliras . . . malfortigis. (( . 

' Eble Vi kr.edas, _ ke li estas má1rica. Ho .ne! Li j; ' Nun estigis pau~. P-er Bansson pli nervoze, pal.-
,komencis kiel sinipla ~útisto, dutj iom post iom li pádas :Siail eaponr ver~ajne ne sciante, cu lx>r li estllS 
farig:üs -p.ropra milstro, ~onstruan'te domojn por la ;eli plaee resti aií foriri? Li estas tute fi·emda en tiaj 

. najbaroj, kaj fine li .ankau konstruis ~ian propran. Jes, rleroj. . . . .. ·· ··•· , 
, · . A'nkau la pastro- 8enth>$ ;·Jsin iom~te eníiiarasita. Li 
j.á ~sas, kiáíl konsolon li devus doni al tiaspeca 
strangt~o, Cal.;, li jam koo~ta~, ke la k~time 'Uzata .. · 
kom:~lformulo"':estllS ' tute sentaiíga. · :Séd trovi alian ne · ·· 
estas úicíle. ' · 
• ».L;u.vi \o]us .. .havi ,glason ·da ;hiero, Per Hans5on?« ,, -
Clemanal.lll la . pastro· por oesigi la 1or¡gan 'pá:iízon;:" dUJll 
Júu oru aiídas nur 1a;pezail spiradon ·de la vidvo. 

, ·, • ,~»~an.kon<~: ,_ diFas Per H¿uis~n, malr~pid~ ~~ · s.ia 
. tifrgoa provmca diáleldó. »Po!as esti 11onguste tnnkt por 

."estingi Ja.' fune:bron ~· · 
El~~kinte 11nu gl~n,;·Ji ~kas. la pastrorr per 

da kíi) 'llihllerta kapklillb, ·. ;· · 
;. Dnu horon ~ste;, kiapi'". ~ pastro ~!e~erpasis ~ 
d~top·$ H~n., li .ndis~ . ke en 'SlaJ ma:lpii,raJ 

~ ~rvestoj li :air&d.á. kom>n, de ')a 'IJ.t;ti)Qlig:Qejo allá 
,lQgejo~ káj en la mano Ii portas 1iaston_efon, per k:iu li 
j;u~ 'Dliezuros la_ Jongeoon ' poi la eerko. . ' 

· "El la sveda: Knut JetUie 



. :Provfzejes~r,Jnó 
(El ,Karolinerna"./. 

. - V~aer ..,~;. H~ae,..;tam "-

En vo~ambro de la fortikajo .:en Riga sidis la 
80t-j<rra provi.zejestrin9 Gunnel kaj -·spinis. Siaj longaj 
br.akoj estis vejnaj kaj te.ndenaj, la brusto m.algrasa kaj 
plata kiel iiu de máljunulo. Kelkaj maldensaj ; b]ank',
a,i ha:vilajoj pendis m~up~~ll trans la o~ul{)jn kaj 
st havts Ja k.aptukon. nodita órr.kaií la kapo· kiel rondan 
ca pon. 

' La J,'adspinilo zumis' k.aj trtím¡futista knabo kus-
is sw· la sfonplanko antañ la fa.jro. · · .. 

. ::- Avino, li diris, 6u vi ne povus ion kanti, dum 
vi spinas? Mi neniam aiídis de vi ion krom grumbl-
lado lcaj kverelo. , ·· 

Dum eta momento si turnis sW:jn Jacajn kaj· ma-
lice malvarmajn <Mku'ojn al li. , .· 

___: Kan ti? Cu eblé pri vía patrin<i, kiu·~ ·o ni sidigis . 
en veturi1on kaj portis al la moskovitoj. * Au 1Jri via . 
patro, kicun ili pendigis en la kamentU:bO de la . bier
e}o ?* * Mi V()lus m:albeoi tiun nokton, kiam mi nasli
i~is kaj .m.albeni min mem ' k.aj ciun homon, kiun mi 
re:nloontis. NO'IIlu al .tni unu solan, kiu ne estas ee pli 
malliona ol sia famo ! 

- Se vi kanlos iom, vi gajigos, avino, kaj mi 
tiom volus vidi vio gaja ci tiun vesperon. ' . 

. - Tiu, kiun vi vidas ludi áu ridi, estas nur maj-

*) . ~Moskovitoj « .t. e . . rusoj :'' 
**) >Y Bierejo « dum malnovaj tempoj oni faris hejm~ 

bioron en ti u ·cambro, nunte.mpe oni lava:¡ tolajon samloke.: 
' ' ' . 



~j! . ~j . no~e. 1~ soldatoj ~ >ofte yek~ PI'? aYertaj 
~QoriW~itOJ l¡.;aJ br,JS la :Spadon ·el Iá .plafono. ·• .· t; 

· Kilnn: trumpetisto Jan véspere revenís .al la voll>-
~Jo1 kiun li lmj l¡¡.< avino uzis k'iel ~ian C:tm!}ron, li ta.:. 
:men preskaií ;ciam :1roViS ·: aiangita sian 'blénkliton kaj ujÓn 
da gima man~ajo sur la sego. Li · hontis rakonti pri 
tio al Ja aliaj, sed li ektimris. Li kred1i>i ke la avinloi 
pereis en la ne~am.asoj · 'k:aj ke si; pentóplena pro sia 
ta~a malmolkorepo, mm fantome revenadas sen tran
kVilo. Li .frostotremis pro ·timo kaj prefere dormiJS 
plurajn noktojn malsata . en la ne~o sur la re~ paro. 
Fortiginte sin per, prego, li 'tamen·, pli trankvili~s . kaj 
fine li ee sentís miron · kaj timeton, kiain li 'kelkfoj·e 
trovis la · benkijton .· netusita kaj la segon malpl<éna. Ti~ 

. am li 'kutime sidigis Ce la spinilo. kaj piedmovis gin 
tute Il).alrapide kaj .. aiískultis Ja Done konatan zurnadL 
OlÍ, kiun li aiídis tagon post tago de SÍa naskigo. 
'· ~un . okazis jun ~ateoon , ke .la oofgtilier,niestro, 

la · ho.ñorínda, sepdekkvinjara · E'rik Dahlberg; aiídis 
fortan .pafadon. Senpacienoo kaj kolere. li levigis de 
siaj desegnajoj ka] konstrumi)deloj el vakso. Kiel moet
morajoj de. · junagaj lomaj vagadoj en la regnoj de 
beleoo, .pendis · sur,Ja in:uroj grayurajoj pri la roma} 
rriinoj, sed lía · i;m tiom milda vizago faldigis pro 
'n}elankolio kaj rigidigis trajto ' de ' severeco cirkaií la 
malla~gaj, 'kunprem¡itaj, preskaií blánkaj lipoj. Li for
movebs sian grandan allon 'ge-perukon k.aj P:Cr ungo 
.de tremanta mano li glite tQ.Sis siajn maldens'ajn lip
h.arojn kaj · kiam li malsupreniris laií la Atuparo, per 
S~~ basfono Ji for:t~ . .álbatis la stonojn kaj suspiris : ' 

·. - Ho, ni svedoj, ni sangparencoj al la Vasa-
r-egoj, :kiuj ,d\ffil· sia •maljunago p()vis 'nur a~uz¡ kaj 
ripl'l06i; kaj fine sidadis tiinante 'm.allumOn en siaj 
propraj .Gambroj . . . . ni pose.das en nia animo. nigran 

-- semon, el .ki.u .laií.la paso &e Ja jaro} le~as: lrran&Jl.: 
riea arbo, plena de plej ámaraj gal-pomoj·! 

· ., Nlgra Ru.dollo 
· . ~ E... .11. K'a;iteldt ~ 
Jen vidu Rudolfon -la rugran, 
li dancas kun ridá 'míen'. 
.Memoras li noktojp · ~ojplenajn 

· en ' Amsterdarila ha ven' .. · 
ti revas pri brUilaj . knabinoj 

' 8v~bantaj belniove ': sur . strand' 
ae ' grandebena3oj bluaj ' 
sub lun1;l de. Samoa-lanlf. 

:OUJD, Roslaga ·valso flugmole 
·1i dancas kun "r.evi kapkÍin'. ·& 
li 'tenis de cilianin' ' 
La hrakon tiel ée-kúle " ' 
Ce l' ~.Óo támhri;e-muzih 
~ dektdjara princii).' . 
ée 1' "'fa¡r' en vilagó afriká 
·v.ertkiiSpon 1i montris duro klin'. .- ' .... ., 

. : Li farigi.S drespli amara kaj . ~vera, jupli ionge li 
iris,' kaj kiam li fine staris ee la remparo, Ji alparolis 
neniun. • · · · · , : 

~ '.KeÍkaj oatalionój alvici~is kun s~ndardoj kaj 
'mqziko, sed la pa~ad.o jam eksiloentis, kaj tra la pord
ego .. r:evenis disaj ároj de laculoj kaj sangantoj, ·kiuj; 
jus rebatís la atakon de la m.alamiko. jllej laste el ciuj 
iris .maldika, senforta maljunwo, : kiu 'mem havis. r~ 
an glavvúndon ·sur la bruéto, sed kiu en siaj brakoj• 
pe~ e trenis an~ií si . pafitan knabon. 

Erik Dah1herg lflvis ·lá manoti su¡)(lr la okul
b'rovon por vidi. Cu la falinto estis trumpetisto· ·Jan 
do ~ ,fortikajop Li ~ekonis li:Ii 'p:ri liáj krispaj, b'runaj 
haroJ. · 

Stili .. la pordega . árkalo .la senfortig-inta portí;sto 
falis málsupr{Jn sur La ~tonpalison, kie li restis sidánta 
kun bl morta knabO ~ur. siaj genuoj ~ Kelkaj sqldatio~ 
kl.iili.s sin:. malstipreri por iíkzameai la vimdón k!lj dis
siriS la sangan Cem.iion sur la b'r.usto. 

~". ·- Kiol ili ekkr,üs h j . retiri~. Estas viri~o.[ 
·:.~ Mire ili ldinis sin: pli profu.nden, por rigardi ~ian 

vizag-on. La kapo flañkenfá1is al la m:uro, 1caj 'la·· pelir 
CaPQ deglitis, tiel ke la bllankaj harhidajoj fa!is antauen. 

'&'.~ Estas p.rovizej-es,tr;Ülo Gunnel, nía »Sib'ylla«J . 
Si ·~ spiris pere kaj malfe:tmis la estingigantajn ok-

ulojn. ' , · , 1 ,, · . • . · • 

;, - Mi" oo volis ' Iasi la k:n.alkton ' 5ola en 6i mondo 
<le Qlalic;o, sed ear mi 'Sur¡>l'en;Ís viran veston, kaj no~ 
kaf mge l:lejo.d s kiel Ja. 'aliaj sur la :remparo, mi kre~ 
is, fe mine Iillmgas maJ.juste la pan.on de la'viroj. 
· · ". ~a .; i&Oldatoj . káj ofiriir.oj \tezite rigatdis al Eri'k' 
'Dabllierg, . kies ' ordonon §i tmtlobeÚí, Li staris egale 
neal,i,rebla k.aj 'lbelankolie severa~ kaj en lía mano. t r:eml
is ·ra MlStono káj' p~is hl la ~pavitíiO. · . · · · ·'· 

' .Mál!~ide. li turnis ,sin al }}l ootal:ona kaj la mal-
larga) liJ!C)j ' e1inot~. ' · · · i\':<4 · •. ?f · . ' 

-~ Mallevu la stand.ardojn 1 li diris. . .· · 
' . ., - .. "0c ·~. ' ·,.· 1' ' ' . .f. 1 . " 

· ' ·. :, .. El la 6v.eda: Lit TilJ Morariu~· 



.Ca pal:riolol 
.-;:-:- 11~ Sfi:.Jildbe~g ' - , 

La óerizarboj floras, kaj la ezoko saltet~s Em la frag- '- teg<tj infan<!-COj sin amuzás, 
mitoj· de la malgi;mda golfeto. La juna edzo sidas sur,Ia brunajn vizagojn de la aliaj. 
perono de La kampula domo, kiun li luís por la somero. »Neniam fi§o , n!)niam birdajo; nur milio! « la .fel-
Lib~rigile de koluqw kaj m1l?u.moj , li prepa~_as .sian fis- ah o ge.metas, ka§riga:rdant~ la edzinon. ~·· · 
,kanon,, ensp:ira~te l~ fresan<p!,ajan aeron, mik.satan !>:un la »Vi ripozas tie mallÍi]:>:otan~, kva~kain la hirundoj 
odoro_ de tabakpipo. . revenís«, .la edzino· flegme .respondas. · ,._ -'"' 
- Lia juna• edzino estas elpakanta la válizojn, kaj la »La hirundoj? Pri kió vi balbutas? <( ~ 

infanoj ludas en la gardeno, kie tulipoj kaj narcisoj jus »Jes j:i! Mi vidis i1in hodiaü m_atene, kiel ili casas 
ekfloris. laülonge de la riverrando. << .. - ·. 

»Estas belege esti en l~ Farnparo, . mi _supozasl« la · »Nun, je mia animo, ni mangos ros'tajon. Rápide )a, 
'edzo ekdiras. ;,K~él l'ni abom&áas la U!ihdnl «'ci.Kaj li mon- ' retojn! A.láh · estu glorata! '• Ha, la karaj birdoj, kh;¡j ne 
tras '·al la fuinplanaj vaporoj , kiq:j . ripoz¡¡s ce Ja horizonto forgesas sian patrujo~. « . . 

en la flanko , lci.e la urho kusas tre malproks!me; La hirundoj sidas sur la fragmiteroj, pepante: 
»Kaj tuj kiam al venís la aütuno, vi ,ahomenas la » Trc . bela patrujo, kie oni mangas hirundojn! ( 

kamparon kaj glorkantas alla urho «, la edzino respondas. »Jes, 'sed la suno brilas, la musoj estás bonaj ; la 
»Vi v9l~s ·giri, ke, _gi -~~t¡LS d emando pri la tempera- lando estas bona! «· ' ' 

turO.I< , "~é » Tiún sezonon, jes. .Cio estas bona . en · nía '!ando; 
>;Jes, kial ne? « krom la birdoretoj . · Kaj Ciaokaze gi estas nia lando. « 
Sed la infánoj venas kur¡¡.nte kaj krias plengorge: »Nia dua patrolando. ÜBI BENE, IBI PATRIA. Kie 

»La hirundoj l l a hirundoj, tie ili venas.!« . ODJ bone mangas , tie estas la patrujo, « • 
K~j la aer,o resonas per la .pepoj de la migrobirdoj, · · El la sveda: Sam Owen 

kiuj venas 'por pHrjgardi siajp,, nestojri el la pasiu¡ta jaro, 
. mastike fiksitajn sub l a tegmentrando de la dometo. 

»La hirundoj ja alportas kun si felióon al la domo, 
cu ne, panjo? « la etulino demandas. 

»Jes, infano mía«, la patrino respondás. »Kaf tia1 
oni· devas ne tusi iliajn nestojn. Tio'n bone . memoru, in· 
'fano, kaj rimarkll, kiom ili amas . sian landon. Ili 6am 
revenas ... «. 

»Al sia .;nua amo«,' la edzo kompletigas. »Kaj ili 
formigras aütun!-l , tute same kiel mi 1 « í 

La hirund0j., kiuj .sidis sur· la telegr,afa_ fadeno, ko-
rnencis iom interbabili. ·" . _ . 

. » Cio e_stas la sáma . ti e ci, -~scepÍe tion., k"~· la viro ti e 
. iom maljunigis .. « 

. »La vintro ·devas esti malmilda en ci tiu fremda 
}ando. « 

»Ho po"as rakonti 
' 

- Gusta( F rlldJug -

Maljunulo kaj vidvo li. estas kaj ku,riJa, 
la servistojn li p:rein~s ... Li . knaras, } Yarás; 

· se · mi igiis ia fía ; mi ·estos ja turba ~-
Kaj fi ; avarulo. Kaj fi __::_ vi ' senP,aras .. .• 
Kaj infanojn li havas, ho ve! · -- · 
Edzinigi al· li? Tute ne. 

Se? S\l tame~ IIÍ:i pensa~ p:ri kortq ~aj .g~en~, 
pr1 l,a porkoJ · dtk\'e~traJ, plenmamaJ bovmo] ~ 
kaj pensas pri ciuj penego, cagreno·, 
kiujn havas pro vestoj'kaj suoj virinoj -
mi cérbumas en rpia mizer': . 
pripensinda, ci . ti u . afer'. 

:.1:1 ¡ • 

Al alía.; t,lle vere, mi iam promesis .. · 
i~i liil. ~ tuj kiam li vet}Os de I' maro. . 
Ilo, rektdorsa 1i estis, · car tico ne ·p-ezis, 
kia juno floranta, kia bukla' hararo ... 
l\fi lin amus per tuta anim' , 
se mi .bavus lin .en la, proksim'. 

~ j· . 



RU.k Hats .Erlksson . ~ . . 

. .. .~{;Ei Jerusal~tn de S.cP~IDa LagerlUf -
,. ' Estas oola kgo en la prinrempo. Kamparano:kaj lia . · .... »Komence, « daurigas 1a k~mparano, >>mi logis .en 
filo 'iras sur la vojo al la granda uzino en la suda parto . dometo, kiu ne estis multe pli komforta ol karhfarista 
de la paooho. · ·· · kliliano; gi estis konstruita el krudaj tr!lnkoj, kaj sur 

Ili logas malp::rok.sime en 1a nordo, kaj · sekve iü l!r'- tegmento estis nur tero. ·Mi neniam sukcesis §topi 
devas. trairi preskau la tutan paroñon. Ili pr~teriras gin sufice kaj la pluvo trapenetris. Estis tre malfacile, 
ciujn ·· novsemitaj'n .·'katnpojn, li:iuj' nun komencas kov- pr.eópe ,dUIÍlla noktoj. K(\j 1a blovino kaj la tevalo 
r~i·: per verdajo;' lli vidas la sukplene verdajñ sekal- ne logis p1i komiorte ol nii. La tutan unuan vintron ili 
kampojn, la lbie!ajn herhok.ampojn, kie la trifolio b:U- staris en terdomaeo, kie estis mallume kiel en kelo. « . 
daií rugigos kaj odoros. . . »Patno, << demandas la filo, »kial vi tiel persiste 

· Ili preteriras ankaü multajn domojn, kiujn oni tenas vin al loko, kie vi tiom penadis? « 
P~llt,ras:, kaj. al ki~j;oni ~ldonas ~ova~n fe~estn:~jll kaj ··. · »Sed pripensu, « resp<>ndas 1a patro, >> kia ~ojo 
VItTQverandOJD; Ili pretenras gardenoJn, kie o~m fosas estis,, kia'In . mi póvis konstrui gra:ndajn stalojn al la 
kaj plantas. Ciuj bomoj,, kiujn ili renkon:as, venas oostoj, kaj kiam 1a brutaro tiom plügis, ke mi jarorl 
kun. argilo sur la suoj kaj tero sur la mano}; ear ili post jaro devis pligrandigi la ejon. Se mi ne vendus 
iris sur kampoj aií brasik-ejoj, ~ié ili plantis terpomojn lél bieno,n nun, mi devus meti novan tegmenton sur la 

· kaj ürasikojn au semis rapojn káj karotojn. , oovinejon. Estus konvene fari tion je tiu ci tempo, post 
;La kamparano)J.e povas kontraüstari ·sian emon kia'In mi .estll.s fininta la semadon. « 

.ekbá)ti kai dem4ridi, kiuspécajn terpomojn ili pl'aptas . »Patro,,« iliras . la filo, »vi rikoltos grenon en tiu 
aií .kiofu da . tenipo pasis post la avensemado: . K.iam li lagdo, kie parto falas en dornajon, parto sur la tok-
vidas bovidon au Gevaüdon, liJ!.lj ekdeziras koni, kiom ajon, parto sur la vojon kaj parto en honan teron.« 
~a gi estas. Li prikalkulas, kiom ,da bovinoj ili havos . J>Kaj la· malnovan domon,« diras la patro, »kiun 
en tiun korton, kiu.n ili guste preteriras, kaj pripensas, mí starigis post la unua kabano, mi intencis rnal-
kioin, valoros la i)eyaüdo; kiam· gi estos · edukita. · ko.nstrui l5'ttste iiun ti jarol') por konstrui due.tagan do-

. ' Foj~n post .t?jú la filo ·pr~was det.urni. liajn . .Pens~ nron. :r.o~~ kio 'mi DU~ uzos la trunkojn, kiujn ni ambaií 
OJn de. cto Cl. »Ml pensas pn ho, ke VI kaJ rnt . b:aldau alvetung1s dum la vmtro? Estis sufice peza laboro al-
iros tr.a la valo en Saron kaj tra la dezerto en Judlan.- treni ilin . La cevaloj fartis malbon.e kaj same ni. « 
do, « li diras. La filo maltrankviligas. Sajnas al li, ke la patro 

. La pa:too iom ridetas, kaj ·momente li~V vizago kvazau forgUtas de li. Li timas, ke la Jl1aljuntrlo ne 
heligas, >>Certe estos;kare ~.al ni,« li r:espondás! »iri en dónacos en gi.Jstaj pensoj sian havón .al Dio. 
la piedaj postsigñoj de nía' kar.a Jesuo Kris!o. « ».Tes,« diras la filo, »sed kion valoras novaj dó-

. Sed en la pósta momento liaj· pensoj okupigas moj kaj staloj kompare. al puranima vi vado in ter sam-
per ~argo d~ ~üstika ~illko, kiu" ~en~s re~konte. »Ho~ · pel}suloj ?« · . . 
Gabnelo,« Ü d1ras. , »Km povas esti, kiu acetas kalkon? »Haleluja,« respondas la patro, »1111 scJaS, ke bela 
Kio~ ,kr..edas vi? Oiii diT,as, ke k'reskas .nekredeole per S()rto apartenos al ni. Kaj nun mi ja ir~ al la uzino 
kálkó. , .Es~os vidinde : aú.tune. << , por ven di la bi!ill9ll 8.1 la segeja societo. Kirun mi re-

;,»Aiítune patro r<< i:liras la filo .riproee. .iros, cío estos for, tiam mi po3Cdos nenion. « 
• . ;»Jes! mi se~«, respoll:d~ . la . kampar~o, »ke La filo ne r~spondas, sed li estas kontenta je la 

autune .~ Jo.gos ~la ,:omOJ . d~ Jakol*> kaJ ~plantos scio, ke la patro res~~ ee sia ~ecido. · 
en la vinbereJO d.e lá reoa ad~tranto.« , Post momento ili preterpasas korton.. kuSa.s 

»Jes, « diras },á 'filo, J>estos ~iel, amen, .amen. « · ' 
j Tempeton ili ·i;ras , silente ka:j rigardas la JUnan 

pririlieÚlpoñ. La akvo 'p:W.udegas ·en la · defluejoj ~ kaj la 
vojO estas tre difektita de 1a printempa pluvo. Kien ajn 
oni · rigar.das, laboro .'estas necesa. Ciu horno ekdeziras 
~topreni kaj helpi, ee se .li Í:I'as sur tero, kiu ne apar
te'nas al li me m. " . . . . · + , . . • . · 

.· ~~ ».Nu ja, << qir,as ,. Ja. kam:pa'r:ano pri:pense; :»estas 
vere, ke mi deziras; ke mi ·estus.ivendinta mian .bienon 
ai.íturie~ . post finita ; laboro. Esias' malfacile Jórlasi gin 
e1,1 la printempo, ,lciam oni deziras eklab'ori pér eiuj 

. fortoj. <i. ~ · 
., . ~- · filo . nur ·~u,as la §ultrojii. Li kolilpreJl.as, . k e · 

· ,.,. li Jle,;POvas · háltigiita habilao1)0 . de" la m:alj um'íh" ' 
· »Pasis nún ifuU kaj tridek j~j·, post ldam mi 

kiel .junn1o acetis nélrulturitan terpeoon, ma:lproksime 
eulá nordo,« dáiírigas la kam~ano. »Fosilo n~iani 
estis :metita en . Ja Jerón tie. Unu duooo .de 18. . b'ieno 
esti&_ lnareo, la: ·~ lliro.no Átoneji> . . · Aápektis . te.rúr~. En 

!;~~;:.jox:; ~~; A:ojkf~ ~do;:~~!:S~ 
mal:(aCila la.OOro ~ · Ji maieo, dum mi drenadis k.aj 
se~~.« . . . . 
· »Jes, sufi&. vi WiOris, patro,«, diras la filo: ·»Guste 

' .. vi ká' ~yin . ta 



_tre hele ,sur tnonteto. -ll!stas h1áll~pentrita domo kun 
]ja}kOno kaj ver.anüo, k!aj ~irk'aü la domo staras altaj1 
halzamiJIC:)ploj, kies be~j., grizhlankaj trunkoj ~velás pro 
suko. · 

:» Vidu,« 'diras la 1tamparanó, »~uste tia estus" mia _ 
korto. Guste tia verando lrun b'alkoDJO super ~i ~j 
irnultaj ·skúlptajoj, ,Kaj g;nste tia vasta verda loko antaúc · 
~un _ bela,_ densa herharo~ Cu ne estus hele, Gab'rielo?" . 

· La filo ne respondas kaj la kamparano k'om- ·. 
prenas, ke tiu temo tedas lin. N un silentigas ankaü Ji, 
sed liaj pensoj restas eiam ¿e la hejmo. Li demandas 
sin, kie~ fa-lik>s 1iaj eeva.Ioj ·óe la nova posed:arito, .kiel 
statos la 'tuta bieno. »Ho, « .li pensas, )) certe mi agas 
mal8a~e, vendante al eocjeto. KomprendJle pni nur for
hakos la atb:aro,n kaj tute ne prizorgos la bienon. La 
mareo ree fatigas mareo, kaj la betularo invados la 
kampojn. « · · 

N un ili estas ce la .tt:úno, kaj tie lía intereso estas 
ree v-ekita. Li vidas"'plugilojn kaj erpilojn de nova kon
struo, lroj li tcij ekmen~ora~, kiel.li' deziris havigi al si 
ialenia~inon. Li rigardas Gab'rielon, kiu estas hiela 
knabo, kaj reve vidas lin .sidi sur bela, ruga fal~iuo., 
klakante pér la vipo al la eevaloj' du-m 1i .faligas la 
altajn berboj:d, kiel forta _heroo faleas siajn nialamik;
ojn. 

Kiam li é.riven'as en la oficejon, ~ajnas allí, ke la 
tintado de ~a falcm.aSino ankoraüresonas en llaj QNloj . 
Li andas L1 molan falon de la hethOj kaj la malfortan 
pepa~on kaj zpmaqon de tiJiúgitaj b'irdoj kaj insektoj. 
. ' ]~n ~a oficejo ku~as jam la kontrakto, skrib'ita kaj 
preta. Ciuj ~rakta~j estas jam faritaj, la prezo fiksita:, 
restas nur la s11h'skribo. -

,p;>r keml ne .. ~· .eo1a, · Jiaw ·tiuj 
skribas la unu.an nomon. . . . . 

·· -»Tion ei,« li pensas . plue, »mi skrilias pro roia 
filo Gabrielo, por ke m·i ne perdu tío_m_ bona!l kaj 
ürartz filo.q, pro eiuj fo)oV:kia~ li estis &na' al sia 
Jnaljun.a pa.tro, ·por montri allí, ke li !amen . es.tas mia 
plej kara. « K::aj tiel an'káü la dua nonio e~fus slfriliita 

))Sed tion? (( pensas .li, l,gam. li ·ree komencas movi 
la plU'Inon. » Kial ·mi . skrib:as ~·- tion? « Kaj en la sama 
'IrlOm(lnto lia · niano kon:tencas .movigi poopramove, fa- . 
tante· dikajn strekOjn . tien ká:j reen sur la i:naUata_ta 
papero. t _ .. 

»Nu, tion mi .faras, w mi estas ·maljuna·' homo, 
- !U u povas plugi kaj semi: nur tie, kie nii óíam p~nldiS · 

ka :i laborádis: « -· 
· Hok 'Mat~ Erikssori' aspektas tre geniia, kjam li 
turnas sin al 'la estro kaj montras la pa¡>eron al li. 

'»La éstro devas ~fdoni: _Estis ja i.Oiá ~eéi<hl veii1li 
mian bíenon, s~ tio ne _ suk6esis. (< . ~' · 

-~ El ¡;;· sveda: Stel'an Engholm. 

Valso · d~ Boiie~;y 
" - ·E.. A. 'Kárueid1- · 

Verit', .vent' · dumfluge · vi 
kan tu, amik'' de lukta bru', 
kant~ kup.' ~ibla k;i· ,; .. 

llavas folioj · ~{ele . .. · 
Jen r en ~alfrua sol' ,.-
poir!pas sub ~ver~oj aro 
restas eri ludpetol:, 
})atal' káj dap~er' . fidel~. 

Kor:, 
batas kun streca energi'~ ' 

• firr,n¡¡ s~ vil', -de ,J' kaH:, 
logas oku:loj hele. 

· Jen;· de balkopa bret' 



P,ENTRO~ KAJ SKBLPTARTO EN SVEDLANDO 
e• Dro Axel SjiJblom. 

lranea roko~9· ii pasigis la pli grandan, duonon de sia 
viy9 en Par!zo, kie. li akiris tiel grandan famon, ke simile 
¡J la ·plej eminenUtj francaj pentristoj, li ricevis la fav
oron. logi en Louvre. L¡¡. sam.epoka kritiko riprocis lin, 
car)i ne povis doni animan Cjjprimon al siaj portretoj', . 
sea la.udis lin pro la mirinde molaj stofoj, veluro kaj 
si:rko, puntoj, kies prezento ce li estis perfekta. Tiu opinio 
pl:i la a:disto aperas e.n serca sb:ofeto, kiu parolas jene, 
ne tl!~ s_en pikemo: 

»l<.ies viz~o estas· el ·Eatin', 
Devas pentrita esti de Roslin. « 

Koncerne la mankon de la anim-esprimoj, ni .kura
gas djri, ke la samepoka kritiko grave eraris, speciale ri
g~rd.al)te la faldon, ke la tuta tiama pentrajo profunde 
kásis ciun internan .esprimon sub pudron kaj perukon. 
H.oslin_ ja pentris carman, vivan estajon vestitan en ru~
etán stofon kaj molajn puntojn ·- la portreto de baronino 
Neubourg-Cromiére - unu el la majstroverkój de la 
pentristo. . 

·Do ni devas me~cii la noo10n de la skulptisto Jo
han Tobías Sergel. G-is ' li la skulptado ' en Svedlando ne 
estis grave reprezentita. Sergel finis · siajn studojn en la 
ateliero , al kiu estis komisiita la konstruado de la kastelo . 
kaj lcies gvidanto estis la franco Larchevesque. Baldau la 
gr.á.nda talento de Sergel estas rimarkita kaj li povas dau
rigi siaju studojn en Romo kim slata stipeudio, Tie li 
-renkonta,s tute alían )deon pri la arto, ol tiujn de Lar
chevesque, kaj plnrajn: monatojn li pasigas senokupe, de
pr1mite kaj apatie, antaií ol la idealo de la novklasikismo 
povis putri lian kreeman fantazio~. Fine li, 'kun Canov:~ · 
kaj Thonvald~en , i~as unu el 1:~ gvidantoj de tiu tendenco. 
Ni citas lian faman Amor lw.j Psych(!, videblan en la stok
holma Nacía Muzeo, kiu estas unu el la plej belaj skulp
t;¡.j,oj de tiu epoko. Lía alia grandioza Mars lw.j Ventt., 
ja¡n ani;Ítüsentig;ts al. ni lian liberigemon de . la 'klasikaj 
principoj kaj ).ia Faiíno, _per kíu li gajnis novan premion 
de la adakademio en Parizo, sendube estas klasika verko, 
laii la temo, sed perceptita' tute individue k:aj réalisme. 

Iom post iom Ja novk1a:sikis-mo ·má1aperru! en Svedu.jo, 
kaj la ];¡tenta forto, la sopiro al la naturo plenenergie 
aperas. Estas ·strange, ke la romantikismo, dum la unua 
cluono de la XIX-a jarcentd né povis krei · grava:jn artíst
ojn en 'Svedlando. c; Nur kian;¡ la romantikismo Mln~~is en 
en patriotismon kaj tradiciemon, ni rirevás konsiderindan 
prezentanto~ de la -ñor'daj mitoj en Eslál Winge. Tion 
prúvas du gigantaflukof en la muz~a kupolsalono, impon
aj . verkoj, kl,lll fortoplenaj formoj kaj kompozicio. (La 
batalo · ~e 'Tor kont~ail la gigantoj. Loke kaj Sigyl).) 

En .·.la . j~ menciita bildo de Hockert, la Incendio 
de la Palaco ñ.e nur la okazajo estas la kreanta motivo, 
séd ankaft la arta signifo de la koloroj jam plene gravitas. 
Tío estis, ideo, kiun oni ne same pciatentis en Düsseldorff, 
kíel en Parizo, kie D~lacroix vekis admiron per siaj mir
in!laj kolorsiriü-orlioj. Parízo. kaj la koloroj de Delacroix 
nún Í~is ' la lingvo de la epoko kaj per tío komenci~is ideo) 
e~ 1a pentroa~:to1 -kiuj evoluis ~aj elforqris la modernan 
pentroarJ;on. »La morto ;ele her(,)O« de Nils For.sberg estll$
estas . unponá . rakonto~ Sed la r.akontQ estas eble malpli 
grava el"í hi. p'rezentado, o1 la k.oloroj. · 

Richard Berg _penh:is grupportreton, nomitan ;La 
·artisfu..ligo«, kie, li mem sidaS ,J,nterparolante , kun kelkaj . 
~v.aj samuimpaj artístoj pri la ;graveéo de la koloroj en 
la adb. Rigar,d;mte la.hildon, oru devas '.rwarki, ke la r~a 
táhlotuko -p'Pez~tas .amaso!l da"' diveisaj kolo~oj, kiujn 
antaije mm~isto oer.te estos prezentinta nur per unu 'koloro . . 
l.iu .stilo tute renv~s 1a prÍJ!cjpojn de )a . Artakademio, 
p'ri ~ kbrelda-desegnado- kaj la proporcia aranto. Ansta
~e , llenvalorítis la nuanetalú8ilo .jle la koloroj hj lumo.' 



lomete sendependa de tiu grupo estas Erns(Jl?seph
son, kiu . same sur la paletro trovis la pli gravan faktoron 
de 'la pentrajo. Al li estas égalé, cu li pentras h.omon, aií 
pejza~ón. Mi .,bone ekkompren¡u¡ tion · rigardanle lían ho- , 
negan bildon pri h.ispanaj forgistoj. · 

. La plej fru:naj nomoj de la jaycent.fino kaj komenco 
de ·1-u XX-a jarcento estas 1·Carl Larsson; Andas Zorn K'aj 
Bruno Liljefors.- Tiuj tri estas .la u sia kaqtktero la pléj 
perfekte svedaj el éiuj g.isnunaj svedaj arli3toj. Kelkajn 
studjarojn ili pasigis en Parizo, sed ili ne igis sklavoj de 
la fi·anca esprimm~rüew. Carl. Larsson pasigis longan 
terrtpon en Dalekarlio kaj li prenis dé tie siajn temoj.n. 
Oni riproéis al li, ke li kvazaií · hallis .en sia e~·oluo, sen 
set·ci novajn problemojn, ,sed tiu kritiko estas maljusta, 
car li fortlgis ciam pli kaj pli en sia plej forta .kvalitd, 
t. e. la arto de la desegnado. Tion li perf.ekte pruvas p~r 
siaj hejm-bildoj , eble eé pli multe pér la murpeíitrajoj 
de la Nacia Muzeo, 

Ankáu Anders Zorn logis en Dalekadio kaj prezentis 
la dalekarlojn tíamaniere; ke li fau)ígis en la tuta mondo. 
Lia peniko laboras ·k un eksterordinar:i· certo. Liaj linioj 
estas precize tie, kíe ili devas esti kaj h.avas precize tiun 
fortop · kaj longon, kiun la esp:rirno ,de formo postulás. 
1 Lilfefors estas vera adrniranto de ' la naturo. La vivo 
de la béstoj kaptas lin . . K un pafilo srir la aultro, li ofte 
fo1·gesas pa:fi sur la kampo, aú en la arbaro, car ékokupas 
lin la mirindajoj de la naturo. Plej bone .oní . povas studi 
li ajn pehtrajoj¡1 en la Galerio de Thiel, sed ankaú la 
Nacia Muzeo posedas tre atentindajn verkojn, el kiuj la 
pl.ej fama estas la >i,Hundo kaj vulpo; « 

Notindaj skulptistoj estas el tiuj jardekoj Christian 
El'iksson kaj Carl ltldh. , -

Carl Wilhelmsson kreis propran .,stilorf, lúes esenco 
estas la _lumrifraktigo sur -la rokoj; lin allogas la akcident
svedaj ~ejza~ój kaj la vivo de -la fiskaptistoj. Liaj >>Fis- · 
kaptistinoj survoje« al la 'pregejo kaj »Pregejvizitantoj en 
Fiskebi\ck$kil« estas ~ble la plej sv€daj produktajoj, de nia 
arto. · - - ' • · ·¡ ;_, 

, _ Pri;kr¡bi la gvidajn ideojn de la moderna arto, kon
dukus nin tró malpl'oksimen_. La i:nuzike · prezentantá 
potenco de la linioj, formoj káj kolornuancoj estas tiu 
fundamento , _sur k:i_u la moderna artis-to konstruas. Se la 
artisto povas · harmoniigi tiujn esprirnmanierojn, tiam li 
sukcesas, ·Inter la pJej ri:rpar~indaj svedáj modernaj pen
tristoj ni ·menciu h qc Griinewald, Loonder Engstrom, Ot
te Slcold, Birger Simonsson kai Hilding Lín.nquist, int!)r 
la skulptistoj. ni ne rajta~ fo:rgesi la nomon de Carl Mil-. 
las, Nils Sjogren, lvar Jó,hansson, John, Lnndquist, Eric 
Or-ate kaj Brar. H jqrth. f "' 

EÍ la sveda :. Alhild Svedm~tk kaj fl1argit Guslafsson. 

MARTA· MEMORO' --. 
(Vizito ée Selma LagerlOf) , . 

. . - Mrilgranda karav.ano pi~griinas al ,la stokholrna logejo 
<k la 7!!-jara sveda "Vetkistino, Selma L¡¡.gerlOf; tre ínter: 
nacia karavano.: la · ekstere. kaj i11;terne impori_a sveda Re k': 
toro, s-ro Jansson; 1a brtmbalí:ta kaj mildi;. voja~anto tie , 
la Nordo s-ano Sinha el ' Hindu.jo kaj du ~ hungaroj. ::._~¡ 
pilgrimas tute mod,erne - per · al)tomobilo, ~ed anta U la 
lo~ejo Üe la 'verkistino ni deuíetas la sandalojn, ae nía 
arumo , .. . . · . , .. 

'"· N un ni alv-enis,;·, la ~aúi'bristino '"Tivere:hcas laj póst 
momento ni staras anlaú -carma, moliDana;, etf:igura · ~m
jo.rino, k.ies vizago estas opale di.afana . . Sl ,e¡¡_ta lama, iom 
malfaoilete venas al · ni .luij $ian nu.ld'an "Vi'Z:a~on peto1'ái, 
p~eskau ruzeta ci~eto ser~igas. Kaj . tiam eio ekridetas. 
ludas }a SllDO, b:nlanta 'gí ·km;as tJ;a la clirobro, SUr la 
bl~nk-~f'm?h~oj; · printem~o, . j u. !1-eco r-ideta~ . de lá: floroj 
kaJ la ,eleJ JUWI:, eble pli )uná, ol la pnntempo~ ol ·J-a, 
r~1uniA~ta suno •. ol -~ia &naba. humoro, ~tal\ ~iu. ti)ai."á
bma, U:una malJunUllno, el ki~ por.tek.te 75"1ara v. 

ekhnlas lr.un 
-okUloj. 



En augusto aperos la 
fama socia verko de 

TEODORO 
fondinto de la cionista 
m ovado 

HERZL 

Ll JUDI STITO 
provodemodernasolvo 
de la juda problema 
en la traduko de 

Bernhard Salzer 

El donas LITERATURA 
MONDO, Budapest. 

e 
Detaloj kaj prezoj en 
la sekva numero. 

Universala Esperanto Asocio 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

celas: 
nisvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperanto. 
11/ifaciligi la ciuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn 

ínter la homoj sen diferenco pri raso, nacieco, 
religio au lingvo. 

f(rei internaciajn servoj~ uzeblajn de ciuj homoj, kies 
intelcktaj aü materiaj interesoj celas trans la limojn 
de ilia genta aü lingva teritorio. 

/(rcskigi inter siaj membroj fortikan ligilon de solidareco 
kaj disvolvigi ce ili la komprenon por fremdaj 
popoloj. 

La Asocio estas neiítrala rilate al religio, nacieco aií 
politiko. 

donas: 
Al la rnembroj: Membrokarton kaj kvarcentokdekpagan 

J arlibron k un la adresoj de la Delegitoj, Esperant
istaj grupoj, gazetoj, organizajoj, k un sciigoj pri 
internaciaj rilatoj ktp. 

A.t la Subtenantoj: Krom ciuj dokumentoj, kiujn rice vas 
Memhro-Abonanto, premion konsistantan el Esper
artikoloj literaturaj, sciencaj, teknikaj kaj precizaj 
informoj pri la movado. 

Al la Subtenantoj: Krom ciuj dokumentoj, kiujn ricevas 
Membro-Abonanto, premion konsistantan el Esper
anto-literatura. 

Ciu ali~i~to rajtas presigi senpage korespondan anonceton 
unufoje en la gazeto »Esperanto«, 

kaj postulas nur modestan kotizon 
de 5 Fr. por Membro, de I2,5o Fr. por Membro-Abon

anto kaj de 25 Fr. svisa valoro por . Membro
Subtenanto. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • ll 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

Esperanlisloj ! 
Jam delonge vi revis havi bonan, 
interesan, vivan gazeton redaktatan 
de profesiaj jurnalistoj. Nun vi gin 
ha vas 1 De februaro 1934 aperas: 

• • • • • • • • 
NIA OAZETO! 

monata, grandformata, ókpaga 
ilustrata, absolute sendependa 

Direktoro: GEORGES AVRIL 
Cefredaktoro: S. GRENKAMP- KORNFELD 

• • • • • • • 
Ciu numero enhavas almenatl 2.500 liniojn de interesa, : 
varia, bonstila teksto pri aktualajoj, literatura, muziko, • 
artoj, sciencoj, medicino, lingvaj demandoj, esperant- : 
ista vivo, humorajoj, ktp. Notindaj estas ampleksa • 
gazetar-revuo kaj objektivaj recenzoj . : 
NIA GAZETO jam aperigis opiniojn de L. R. M. • 
Gustavo V de Svedujo; de s-ro Edouard Herriot, • 
eks-cefministro de Francujo, prezidanto de Internada • 
Instituto de lntelekta Kooperado; de s-ro Ludoviko 
de Souza Dantas, ambasadoro de Brazilio en Parizo; 
de s-ro Felikso Cielens, ministro de Latvio en Parizo; 
de s-ro Montarroyos; de s-ro Maurice Rolland, ktp . 
NIA GAZETO jam publikigis speciale por gi verkitajn 
artikolojn de d-ro Leo no Zamenhof; f. in o Lidja 
Zamenhof; s-ino Emma L. Osmond; s-ro Camille 
Aymonier; Julio Baghy; d-ro Briquet; pro f. W. E . 
Collinson; d-ro Corret; prof. Dejean; Era; Friaman; • 
J. Glück; l. Lejzerowicz; L. Leontin; Fr. A. Prengel; 
Marc Pujo, kaj aliaj . 
Jara bono: 10 fr. fk. por Francujo; 12 fr. fk . por landoj 
aligintaj al la Konvencio de Stockholm; 15 fr. fk por 
aliaj landoj 
Provekzemplero ricevebla 
kontratl 1 respondkupono de po§to atl de UEA 
NIA GAZETO 29, avenue de la Victoire, NICE (Fr.) 
Poateeka konto: Eclaireur no 262.74 Marseille 

LA 

e 

u 

c.. 

IR ATO 

kaperas eiumonate 
Kajeroj por Satiro, Humoro kaj 
Libereco ... relativa. - Sipestro: 
Raymond Schwartz. Hejma ha ven o 
kaj administrado : J. S o 1 so n a, 
9, rue Hallé, Paris-XIV. 

III 



Kelkaj opinioj pri la ,Enciklopedio de Esperanto" 
S-ro. W. M. Page: »Mi tre admiras la Enciklopedion 

kaj avide atendas la duan parton.« 
S-ro. Saldanha Carreira: »Kore mi vin gratulas, car vere 

la Enciklopedio estas gravega verko.« · 
S-ro. Grenkamp - Kornfeld: »Plej koran admiran gra

tulan por tiu verko, speciale, kiam oni pripensas la 
kondicojn de tiu laboro.« 

S-ro. Osear Bünemann: »Kun plezuro mi ricevis la unuan 
voumon de la Enciklopedio de Esperanto, ~aj mi 
gratulas vin pro tiu bonega eldonajo.« 

S-ro. K. von Frenckell: »Koregan gratulon. Mi estas 
plene surprizita pri la granda, serioza kaj mirinda 
laboro. úi estas eféktive verko, kiun ci devus 
pose di.« 

S-ro Hans jakob: »Mi dankas vin pro la ver e belega 
libro ; m_i trafoliumis kaj trovas gin bonega.« 

S-ro R. Kreuz: »Jus alvenis lá unua volumo de la Encik
lopedio. Mi gratulas pro gi.« 

S-ino. J. Supichová: »Gratulon kaj dankon pro via klo
podo doni al la esperantistaro tian grandiozan cef
verkon, ~ia estas la jus ricevita ~nciklopedio!« 

S-ro. A. Prengel: »Mi konfirmas la ricevon de la unua 
volumo de la· Enciklopedio de Esperanto kaj laude 
gratulas vian belan entreprenon.« 

S-ro. john Farrand: »Mi jus ricevis la »Enciklopedio«, 
kiu· tre placas al mi; estas ver e grandioza verko.« 

STELLIN ENGHOLM 

INFINOJ EN TORENTO 
S 

e 
K 1 z o 

Estas la kvara verko de AELA 
1934. La novelo pritraktas la 
vivon de infanoj en industriaj 
urboj kaj prezentas al ni prec
izan spegulon de la vivo de 
proletaj familioj. 

• Pri la stilo kaj konstruo de la 
verketo parolas la nomo de la 
verkisto mem. 

e 
Pri la aspekto kaj preso ga
rantias la eldonejo 
LITERATURA MONDO, 
Hungarujo, Budapest IX., Mes
ter ucca 53. 

Formato 13X20 cm. 112 paga. - Prezo broaurita 2·-
bindita 3·50 svisaj frankoj, plus 10°/0 por sendkostoj. 

S-ro. R. Murray: »Mi tre dan kas vin pro la ricev~ de 
la unua volumo de la »Enciklopedio de Esperanto«. 
ói estas bonega verko kaj mi fieras havi gin. Mi 
nun senpacience atendas la duan parton.« 

Heroldo de Esperanto: »La Enciklopedio de Esperanto, 
kies unuan volumon ni jus ricevis, estas sendube la 
plej grava verko de ci tiu jaro kaj apartenas al la 
plej signifaj verkoj de nia literatura.« 

Svenska Esperanto-Tidningen: »La apero de la Encik
lopedio estas eksterordinare gratulinda okazajo ... 
tiu ci verko estas preskau vivbezonajo por Ciuj 
seriozaj esperantistoj . . . ni povas nur kun la plej 
alta laudo pagi al la redaktantoj, kiuj donis al ni 
grandiozan verkon. Tiu ci libro devas esti en cies 
biblioteko. 

NOV AJ MEMBROJ DE LA 
ASOCIO DE ESPERA~TISTAJ LIBRO AMIKOJ 

ricevas la verkon afrankita por la superpago de 
svfr 14.- brosurita 
svfr. 16.- bindita 
anstatau la ordinara prezo de 
svfr. 33.- kaj 37.- afrankite. 
Detalan prospekton sendas al vi 

LITERATURA MONDO Hungarujo, Budapest IX. 

Mester-u. 53. 

La nunan Sovjetion per akravidaj okuloj 
de la jurnalisto, per eleganta kaj stre~a 
stilo de romanista prezentas al vi 
pi ene objektive la kvina libro de AELA 
en 1934: 

MIA VOJAÓO 
EN SO·VETIO 

verkita de 

ANTONI SLONIMSKI 
tradukita de 

S. GRENKAMP-KORNFELD 

La verko en 33 ~apitroj pritraktas ~iun 
faceton de la sovjetia vivo kaj prez
entas klaran bildon al la leganto, kiu 
gis nun en Esperanto ne povis trovi 
ion similan. 

La verkon eldonas LITERATURA 
MONDO, Hungarujo, Budapest IX., 
Mester ucca 53. 
Formato 13X20 cm. 144 p4ga, 
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