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~bonprezo por jaro: 9·-, dnonjaro: 5·-, unn ekz.: 1·- sVisaj frankoj, specimeno: 1 resp. knpono 

1 
Averto: Manuskriptojn la r~dakcio ne redonas. La rajton , fari en ciu ensendita manuskripto 1 

~tilajn korektojn la redakcio rezervas por si, se la vevkinto aü tradukinto anticipe ne protestas. 
La redakcio akceptas nur unuflanke masinskribitajn artikolojn kun sufice largaj margeno kaj liniaj 

interspacoj. Escepte tamen estas akceptataj manuskriptoj kun desegnitaj aü tre klare skribitaj literoi. 

A 

NIAJ ELDONAJOJ 
Verkoj de JULIO BAGHY 1 

Dancn Marionetoj, noveloj tolb. 5.40, bros. - 3.40 
.Migranta Plumo, noveloj tolb. 4.60, bros. - 2.70 
Viktimoj, romano folb. 7.40, duont. 5.60, bros. S.-
Hura! romano tolb. 10.- bros. - - - 7.40 
Preter la Vivo, po.emaro tolb. 3.-:, bros. - - 2.-
Pilgrimo, poemaro tolb. 3.-, bros. - - - 1.80 

Verkoj de K O LO MANO KALOCSAY a 
Lingvo, Stilo, Formo tolb. 4.90, bros. - 3.-

Malkara eldono bind. .2.50, bros. - - 1.50 
Streeita Kordo tolb . 5.70, bros. - - - - - 4.
Rimportretoj tolb. 4.50, bros. - - - - - 3.
Eterna Bukedo, Internada poemantologio, 352 paga. 

Duonlede bindita - - - 11.30 
Madách: Tragedio de 1' Horno luksa 5.50, si~pla 4.-
Pet<ifi: Job ano la brava · · ..: 

luksa bind. 7.- , simpla bind. 5.20, !br~s 1.50 
Goethe: Romaj elegioj; La Taglibro, silkebind. · (0 .§.5.

bind. 3.-, bros~, 2.- . , . 
Hungara Antologio bind 14.-, bros. - -:-- ·~12.- · ·/, 
- G. Waringhien: Kiel farigi poeto au Parnasa ~- ,\.1 z.t 

Gvidlibro bind. 5.- , bros. - - - - 3.60 · 
Dante: Infero bind. 11.-, bros. - - - - 8.80 
Hekler: Arthistorio l. bind. 15.- , bros. - - - - 13.
Bleier-Kokény--,-Sirjaev: Enciklopedio de Esper-

anto vol. '1. A-1 bind. 15.-, bros. - - - - 13.-

ALIAJ VERKISTOJ : 
S. Asch-1. Lejzerowlcz: La Sorcistino el Kastilio 

romano bind. 5.- , bros. - - 3.50 
Grenkamp - Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto 

bind. 9.-, bros. 7.
J. ~orge: Mr Tot acetas mil okulojn - Romano 

bind. 5.80, bros. 4.
Francisko SzilágyÍ: Poemaro el Hungarlando bind. 2.50 

bros. 1.50 
Francisko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelaro 

bind. 4.50, bros - 3.
Szilágyi: La Simpla E·speranto (gram. por hung.) bros. 1.35 
Teodoro Schwartz: Modernaj Robinzonoj bros. - 1.50 
La Pentroarto en la malnova Hungarujo, kun 95 

ilustrajoj duonlede bindita - - - - - 15.50 
L. Totsche: De Pago aJ Pago studoj bind. 4.- , bros. 2.50 
Engholm: Homoj sur la Tero romano bind. 5.- , bros. 3.60 
Engholm: Infanoj en Torento romano, bind. 3.50, bros . 2.
Kenelm R Jbinson: Homarisma Laboro bros. - - 0.60 
1. Sirjaev: Peko de Kain bros. - - - - - l.
H. Weinhengst: Turstrato 4. romano bind. 5.50, bros 4.
E. Aisberg: Fine mi komprenas la radion! bind. - 6.-

bros. 4.50 
K. Karinthy-L. Totsche: Voj:~go en Fa emidon bros 1.20 
K. R. C. Sturmer: El Notlibro de Praktika Esperan-

tiste. bind. 4.-, bros. - - - - - 2.50 
Slonimski-Grenkamp: Mia vojago en Sovetio 

bind. 4.20, bros. 2.70 
Teodor Herzl-8. Selzer: La Juda Stato bind. 4.20 

bros. 2.70 
Hungara Slosilo - - - 0.18 
Jelusie-Rotkvic: Cezaro bind. 11.-, bros - - 9.
R. M. Rilke-Münz: Leteroj al Juna Poeto bind. 1.35 
Adamson: Auli bind. 3.-, bros. - - - - 1.60 

II 

Prezoj en svisaj frankoj J 
Aldonu 1Qo¡o por sendkostoj 
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Niaj reprezentantoj: 
AUSTRIO: Rudolf foltanek, 

Wien, l. Herrengasse 2- 4. Postkonto nro 19.704 
AUSTRALIO: L. E. Thomson, p. a. R. O. Rawson, 

Melbourne 185 Exhibition Str. 

BELGUJO: Belga Esperanto Instituto Antwerpen, Kleine 
Hondstraat 11. Postkonto nro 1689.58. 
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Magdalenastraat 29. 
postkonto nro 3268.51. 

BRITUJO: Brita Esperantista 
Asocio London W. C. l. 142. High Holborn 

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

CEAOSLOV AKIO: Otto Sklencka, Hradec-Kralové. 
Po§tkonto oro: Brno 110.878. 

DANUJO: Isosek, 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 

Postkonto: Libraire Central e Esp.-iste, Paris nro 19601. 
S. ~renkamp-Kornfeld, París XIV-e 117 Bd. Jourdan . 

GERMANUJO: Postcekkonto de Vilmos Bleier, 
Berlín 138084 

HISPANUJO: Ferdinand Montserrat, 
Barcelona, str. Provenza 75, 2..:_3a 

ITALUJO: Itala Esperanto Centro Milano, Gallería 
Vittorio Emmanuele 11. 92 

Postkonto: Milano, eje postal e 3/ 18715. 
JUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo 

Zagreb, Primorska 11. 
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44. 

NEDERLANDO: Internada Cseh Instituto Haga 
Riouwstraat 187 

NORVEGUJO: Norvega Ligo Esp-ista, 
Oslo, Bergsliengata 11 . 

POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99. 
. P. K. O. W. Nr. 27867. 

RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15 

SVEDUJO: ForlagsfOreningen Esperanto, 
Stockholm, l. Fack 698 Postgirokonto nro 578. 

SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, f-ino Halter Prisca, 
Katharinengasse, 11. St. GalJen. 

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

USO NO: Amerika Espéranto-Insituto. 
Madison, (Wis.) 556 State Str. 

ALIAJ LANDOJ ne menciitaj ci tie, bonvolu sendi post
mandaton al P. K. O. Polujo, Krakow Nro 403148 
Administracja Literatura Mondo. lnternaciajn postajn 
respond-kuponojn ni akceptas en la valoro de 0.30 sv. 
fr. por unu. 
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* 
Kiam · j¿ la v!!rki~ta ' talento de Belmorit ~ ko¡:ne~,cis 

turni atenton i~ plej grandiozaj ménsoj·. en Rós~jo, kiam . 
ciQ.j komen.cis Jir9feti allí _nekutiman ,eston:.teco.n ~O.e »rusa« 
mondfamu}o, 'ae~Qjtt ektimis. Ke li . - cen!piocenta 
patrioto ¡x>la ·~·~ .. estu fiero . de . Rusujo? Ke li.t ne eluz11 

. -.sian talenton, ? ko.úó~~kaj fameoo~ .por sia · rná;Jjelj~a pat-' 
. 'rt:\jo?'., Ne! ·~;io · ne .lasis '·lin trankvila . .({aj . BelBl:oñt.":r~v~na'S 

Varsovion 'en I:9o5:!'f4J)ie li fordonas sin pletíe al íUa: Utera-·. 
tura, }mblicista,~ "óhtpra .ka] advokata ' laboroj,l: ... :.iBaldau · 
li okupas .ankal) ~ecán 1okon en la komenci~anfa~ tie cí 
esp. movado . . Li b'eas " li~ratQ.ron poezinn. · Li . tradukas 
la unrw poezion ~u Esperanto troveblan en F.,wdameuta 
Ihestomatio, li havás la --unua ideon traduki el 'Esp~tanto 
en polan lington. Ka}.li liveras al la pola Iiteratur.o ~iu~n 

.. poeziajojn de nia M~jstro. 'Li tradukas ~kaii la plej, be.la]n 
. originalajn pwinojnide :A.xitoni Gr.abowski . . 

• . ¡¡;. {..>"#' ' * ' :!. ·.,._ .:..;;.< 

t:' ; ··(: ~: -- ~'t: '_:;,., •' ' p • ' ,, ,-~:;.· • _ ... "<~- ' -<$ .. 

xgo'5 . . En ·Varsovall, la ¡ama fur1oza revolu.ClO'i es~as en 
·sia plej a:kra statÓ. , Behñont'; la públicisto: fa. :'ojatoro, , la 

+. advokat'o,. ev.ident;ig~'tiu.tem~ supe.rb.oman · s~glaoeco¡¡ ... 
Kaj cu ·-en ,tia · temp01tcstas eble memori pr.i Esperanto? .• 
Belmont pruvas . ke ; jes. Kaj ne nur memori, sed e~ t:r~ 
aktive labori .. : Li . vetur.as íU ja, . kongréso de .utoplitlOJ 
al ... B~t,dogpe s~-~Mer. La unua kongreso en la, historio 
,de l' mondo, ~u~ kin ciuj -~ parto.rrenantoj reCipro~~. sin 
.komprenadis kaj parolis samlingve ... _, Infana . t:nalSer~oz- · 
iljo! opini.~dis ~íam 'la:· »se,-iozaj « aiítoritatuloj. : pe~.nwnt 

· rie volis1 esti:~serioz'a, kaj vet.uris :Bu.lonjon • . Kaj , en J iu . 
· teffipo, ~13. .»k.af>'Fi~ó« n~ is.ti~ faciJ.e r~áligeblá!iYó·u~,)a ., 

rusa reg1staro· d olu permeson, t. n. pasporto~·}\aJ h? 
kostis ne nur ' ,' :sed, ankaii multe 'da peqa¡r pledPJ·. 
Precipe por i iaj .· oj, ::kia Be'lmÓnt, kiun la . tiánia ·regís- . 

·· taro rigudis ·meñdilidá~ p:e lo jala. Málgraii ~í:uj .. ct mal,; 
.facilajoj Belmont ~e haltas kaj efektivigas sian deti:don: 
Li ceestás la , unuan úníversalan" ltongreson aac Esperanto 
en Igo5. Kaj ·:dank' 'af' la ~kstetordinara orator: talenfo de 
Belmpnt, la Kons,;eso, . póst loñga diskuta~ó •. akcept:IJS lit. 
rezolucion, ke Un~veJ.:s~a, ~o'?Sréso oltazu ~it:Jjate. ~L~. t~ta 

<mondo do danku. ·.tton al h. · 
;Ai 



Mi estis vere ,korÍúéita per la afabla ~'propqno de 
s-ro Wiesenfeld, en la nomo de l' tre' éatata )) titératurá 
Mondo«, ' ke mi skribu inian a-jítóbiógrafion. Sed .eitiu 
propono ·multe mih hontigis kaj .klopoaigis, '&r 'imi 
havás nek añton. (aiítomobiloil) post peza kvindekjara 
laboro literatura, nek biografion. Homo, kiu estis dum 
sia tuta ~vivo (A-is la s'epdeka jaro!) alfór~ita kiel pun
laborulo al sia skribotablo, skribis cent volumojn (ne 
kalkulante la ne malpli grandan publicistan laboron en 
multaj ·S'azetoj kaj en amaso da manuskriptoj )) post
mortaj «) ne, liavis . tempon por vi vi k!lj konsekvence ne 
povas ha vi biQgrafion, tel<sitan el intere~aj faktoj, lañ 
ekzemplo de Napoleono, Benvenuto. Cellini, Casanova, 
aií Landru .. 

Duaflanke, por .skribi-sian aiítobiograifion kaj ;tiel 
perdí la karan tempon, oni devas iomete ·ami sin mem 
(al tio ra.jtigitaj e~tis · Geethe aií Rousseau) kaj havi 
tempon liberan, kiel Napoleono sur Sankta Heleno, 
duni mi tiom , ne amas min mem, ke du'm razado ~e l' 
barbiro _: se mi .tiam n'e .estas okupata per pehsoj, 
kaj okáze Vidas ·mían reflekton . en spegulo - volonte 
nii disrompu~ tiun spegulon. Nur sat:a instinkto ... min 
detenas de tiu vandala ago, ~ar mi scias, ke por 'roJP.p-

. ita spégulo IíÍi ne havus rimedojn pagi al la b'atbiro 
kaj ke ·mi devus doni klarigojn al la policista poteaco, 
kio ne estas granda plezui'O. 

. . . L~ leganto tamen ne devas pensi, ke mi similas 
al Quasimodo. · 

• l 

Tiu humoro de sinmalamado ; .estas nur idiosin- ' 
krazio, esprimita imkoraií en mia irlfana malkontenteoo, 
kiam mía éatata · patro o;rdonis al mi . eklerni la arton 
de skribado - tute senbezone. . · · ... 

Se la tez'o: »tempo estas mono« .'n11vas ian senoon, 
(kontrañ la faktoj de 'kriza senlaboreco/ küún oni havas 
multegon da tei:J?.po sén · unu gt<t~ eH. poéo), kaj. s?, 
konsekven~e, senm. oneco estas' sentempeco, ,\'1 povas . .Ja 

· div~~· k~ mi tute .ne , ha~as tempon ó1illpi~i pri mi kaj 
,sknb1 Illlan aiítolnograf10n. ·, · ·····" 

· · . Tiuj ~i dllaloportunaj ci:rkonstan.coj devas ·akiri 
al Dlh~ la legantaro pardonon, k!l mi ne donos l)uto--

esta,s ellasaiaj ,ek,stedanden. Seil :voli estas povi. 
bonaj amikoFsamideanoj, kiu,f elpledis por 'li 'flsceptan 
permeson, por .. tre alta .mona garantiaj?· ,K~j. li . ceestis 
1~ Okan. 'Kiu .ne memoras lian parol~dim ,~ en kiu -post 
kiam Dro .Zamerihof reiignis la titolon Ma.jstro ka:j;pefis, 
ke oni lin ne nomu .plu tiel - li majstre pruvis; ke .estus 
ahsolute neeble, ke la Esperantistaro 1in .n.e rigardu Maj
str'!· Ma~strq . ~ . li . diris., -: ~st~ . por ~iam mrjstro. 
Homo, , kiu ikre1s la esperantiS~ · mondo.P.. re~tos •·pgr ni 
k~j .piaj posteuloj ~ajstro .. ; . His!oí:ia, nen~am forge~bla 
?rat~r~Jol (~;Estimat:tj sami~eilQi¡'j)aj karaj' ffene~ulojl_~ 
- :SP,nt9 k~J kort~o }l~ pleJ -~ .k~j p!ej majstra niiks.o.) 

··· Restt:rs 

k~j seiitas 
dank' ·al 
kíuj estis • · 
a~o, .mi 
»'Pusa «, SD<lCo·'<t'e'S 
- kaj kiun 
Zamenhofan 
so~a~a). 
la puson kaj 
netri ·homajn .......... .,,,.,, .. . 

Mi 
kiam jüs 

. nelonga, . ''trcn.í :tra.ú 
·uzurpúloj.)Rro,.:tio, -ankoraií en la jaroj 1907...:...,1913, 
kiam mi Jlldonis, J.a semajnan ,g:aze.ton .; ll Libera Vo.rto« 
(kaj ~in pl!lnigis . per Iíllaj prqp:r-á3. 'laboroj pre¡;;kau de 

·rando- gis rando), ;mi ·estis devigita multe . tond:d kaj . 
fuJmi· por anstataiíigi· la ,ribelajn . pafiloju per :.Yorto ... 
kio ·ne tute pla~is al la registarp. T~on .pruvis; ke-mi 
estis lókita ·kvinfoje en . .Oiversaj malliberejoj pro óf~ngo 
al · Lia Majesto, ktp. ·- : ki9n tamen mi· rigardas b~g.~-:
telo, ~ar sim pro ·la patrujo ne· esta~ granda .arto. Lit 
tagoJ, kiani mi ¡>Vizitadis,« · .. la malliberejqjn, kvazaií 
)) inspek_toro « -,- estas · poF mi· pli agrablaj :r;~memorq}, · 
ol mía vivo; málagrable estis nur. tió, :ke ~ultaj· ,homt'íj 
en la stratoj renkontis min kun ekkí:i<;~: . ))bol Yi .. re~ 
sidis l « - ~r mi vidis, ke ili mlilpti interesi~s ,pri b!Y, . 
kio e.stis •en mia ka_po, -al pri tio, Kio estis afmia ·;;;mal-: '' 
ka'po«. ~ En ti u teiPa><> m.iA am ·sciis¡ -:!ie la , mall.ibére.:ie 
de y tera vivo estas pliu kruela, ol· .~iuj ·hagatelaf:mal.;. 
agrabla)oJ de sidado inter ·fermitaj . IÍ!:uroj ¡ ·tio_• lasta: P-'e; . 
malhelpis al mi;, dank' al mía edzino, eldonaai" rri'Ul,n 
ga:ze'ton. suo•:§ia nomo kjij alia titólo ·'(PolemikisttH<): 
Kun la: .,rusaj ·registaranbj¡ .cetere mi ; h~lpis <al mi ltre 
borre; dank' al ·eltroVita ·de mi' selcreto: a ren·~ontinte . 
ságan •ofit:iston~ . mi penis ·ciam esti pli Jsa~a ;· :renkot:~t• 
~te malsa~ail, nii penis esti pli malsa~a: .. ~·'Ki~ .. Jrii· ,, 

.~ero estas,. mi . n? . · po~as diri: . Mi~ am.ata . . edzin~ ~oje · 
,di.;as, . ~e .pi. estas .. geruulo; kaJ .. io)e, ,·ke.,pu . estas , 1d~oto .. 



'E?GEifVIOJ .'DE ;.CEO:; a_EC1;1(!)N1 
Ella pola li.(l.CINA 11JEINSTEIN 

Ca rivera ., 
M.arvent' elcblovis ... 1(aj la rive~·o 

. Forrhojn, '¡wlorojn tuj sangas: 
l# lutan akvan tranlwilan spacon 

Koleraj ondoj" elctrail.ca$. 

Kaj unu . ondo tuSas alwn, 
} li }Xltala.s .j(l so.ve, 

Mals!Lpl'en(gas kaj S!Lprenigas, 
Por baldat! fali denove. 

~ ""-• 

Kaj intertraktas vigle seneese 
Da riverondQj miliono, 

Bru.' /;reskas láel d!Lm la Twnveno 
Pro malamilca propano. 

Cu. ne simile homa rivera 
t<orte potence koleras 

, . Knj 'Jwntr<Jü.~taras, kiam subite 
'Novaj ideoj aperas?/ 

Sentetna 

Si, altanima, '· karakteron · dolean, 
, Angelan havis; 

· Pé/1 angl.a plastro ciiLn vunditori 
. T.uj savis • _, . 

Korn¡XItvorietojn ~i sciis flu~tri 
. Al la .vermeto,· 

lri.s si,;,garde, ke gín ne; prem~ 
Piedeto .. .. 

Si ec n~ povis de sia mano 
F 0rpeli lcul0n;, · 

Tion farinte, Ai cérte havus 
. . S/crupulon . . . 

/(aj si dolare pérditan ploris 
Sian ka.teton; · 

Ec lulan tagon ne mangis ppman 
.Kuketon. 

Post mort' de l' birdo Ú 
Funebran -veston, · ·· 

J(aj_. en grueto anonci ~ian ' 
· Forestan .. · .. 

' Kiam la muA~ . en supo '·dronis, 
Forte , Ai gemis, ¡; _ · ' • 

Nur mían koron si, la scntema, 
Piedpremis/. . : . 

' ' 

Dam terará tia nokt.o 
Ku&as vi, ho karulin', 
En -malvarma n.igra tombo . 
Tiu pens' tar.mentas min .. 

Mi solcc~n sentas cie . .. 
. Vi ·ne venas, ho, ·al mi . 

.-1rCÚln · frun.ton mian premi. 
Alin pla ne dormigos vi ... 

Vi ne venos ... Kaf renkonte 
Al vi devas iri mi ... · 
BriL' de . l' ·vento ... tiu vokol . 
Creme jalas velkfoli' .. . 

Virtulino 

En lwllogefo, lcie malofte 
Sunradi' rigardis, 

Si lwdris vestojn , ofte malsati.s, 
.Virton sian gardis . 

' Neniu kompatis iam so.rton 
De la orfknabino, 

Nelé vidis · larmojn kaj malsaton 
De la virtulino. 

Jes : .. estis iu, kiu 6iajn zorgojn 
· Forigi tuj volis, -

J!Lnulo ( li S!Jr partero logis) 
Pri amo parolis . . . 

'En pordeg' li -Ofte dum renkonlo 
. Flustris al orfino, 

K e . volante Aangos lian sorton, 
V.olu nur /mabino ... 

En la lre.lo, pro kudrado, nu.re 
Aten das sin ftiZo' 

Ce li estos por la lwdristin.a 
Félic' , paradizo . .. 

; Si . 'h~vos briÍ~nto}n, k~(e,~n ... 
KC!f!sentu orfinql - , . 

~"Fó/ta r~o kovris tiam vangojn 
'De la · virtulino. · 

~ Pro malsát' ií mortis • . , Vivo por li 
Estis len valoro . . . · 

, Kudris ve'stojn, virton &ian . gardi; 
' Gis ·la lasta hora . .. 

· Hospitalon forlasis matene 
VBturílo solá . ; . 

· Falis .. cerkan d~ la. kudristino 

·, 

b~tali k~n •1:1 b~rñ~ sin joro kun trttiltilo kaj 'núA ve- · 
kriado estis vaná~. Tameri tití ~!granda , vundeto, . 
cetere Vestkovrita, ffi010:~s , tre dangera en sOCia VÍVO. 
Ca~ ·ee ~st IJli ol ~sc:\~k jaro.j, ll!lta~ne!~pge, ,~i legis 
ert 1a Poznan.Ja pola gazeto kiión a~ mdigno kaJ ~oler~ 

·" ~g~ kontriiií -~ .~tsono~ sonan~n: »Kio okaz!~ en ~ia · 
literatura! Kiu ' JcUtagas tra<fulri en polan litigvon?! 

3 



Íaj Be1montoj ka) Wassermanoj 1 ito, h~nto.l ... « kaj 
la kaüzo de tiu krio estas nur tiu 1'raneen'la sin'joro. 
Tiu kolera, blankbeka kritikisto ne scias; ·ke mi skribas 
jam lroindék jarojn pole kaj ke jam mia avo, eminenta 
doktoro kaj ; filantropo, Mateo ~tudenckí, skribis pole 
medicinájn laborojn . (ínter aliaj, kvazaií. .antaiívidinte 
la sidan laboron de .$Ía nepo, .pri ..,- ·»Hemoroidoj « -
né' Homeroidoj). Sed ~u mi ·rajtas deiiri, ke tiu juna 
floró de -postmilita jurnalistaro, sciu pii tío, - se li 
ec ne scias -:-, ke Wasserman estas· germana aütoro 
kaj mi, okaze, lia tradukanto? Mia kritikanto vidis nur 
la reklamojn · de eldonisto · kaj · an'kaií tiujn malbone 
tralegis. 

Pro la sama kaiízo, mi, kies tradukon de 1' Pus
kina cefverko, >> Eiígeno Onegin« siaie01pe la pola kaj 
rusa k;ritiko nonus. »ek,zemplo de periekteco « - nun, 
en la lastaj tagoj de mia vivo, subite. ekscii~, ke mi 
absolute ne konas all:lbaií lingvojn': polan ' kaj rusan. 
Eble tiuj modernaj kritikuloj pravas. Estas ja eblc, 
ke sen la kono de la rusa ' Íingvo mi estis advokato kaj 
defendanto en Peterburga'j jugejoj dektri jarojn, ke 
sen la kono de la rusa lingvo mi kortusis· la rusajn 
militajn ju~stojn, en la kruelaj tagoj . de l' subtera 
movado en Varsovio. Kaj oni devas esti publika lektoro 
en Varsovia altlernejo, traveturi centfoje la polan pr·o
vincon kun prelegoj, skribi amason da volumoj, esti 
ankaií. instruisto kaj advokato en pola lingvo, por mal
.fermi ce sia vivofino la ·okulojn kaj ekscii, ke oni ne 
povas skribi kaj paroli pole. ('' " .,. 

· Oi tiu paradoksa stato havas ank.dÜ duan flankon. 
En mm trideka jaro; travivinte internajn emociojn ·kaj 
pensante, ke ini estas la sinjoro kaj registo de mia 
konscienco, mi permesis surs'¡micigi n1in per evangelia 
akvo. N un granda amaso da amikoj · d.e l' horno k un 
barbo kaj trancilo sentís sin ofenditaj pro tío, ke mi 
volas ripari lá operacion en lulilo - kaj krucigas nnn 
multjare kaj fervore mían nomon, trovante ke mi ne 
skribas sufice - jude, kiel liberpen10ulo. 

Okazas de tío · s.ttang11-joj:' ntiriMajoj ! Se mi 
skribas pri tragedio de lsraelo eq. duvoluma verko : 
»~oseo nu~teml?a~ (l? heroo . estas ~~Fzl:, k,ies .tr~ge
~Ion .sur VOJkruct~o m1 profunde eksentlsJ -'- nu audas 
de l' nacía judpresa flan~o, ke mi agi~ sl!,krilegie, tu~
inte la judan temon . per manoj ' makulitaj, malpuraj 
(jes! ili ne pardonas al mi la uzadon ~de akvo), kaj de 
1' dua flanko, kristpresa, sovinista, mi a·\ídis, ke mi 
grandigis kaj nobligis ¿ion judan kaj ~alnobligis per
verso ciujn kristanojn en mia romano •. (Tiuj ci lastaj 
ne povas pardoni al mi la memorinda~ vundeton.) 

Oiam · estas same en miaj sociaj kaj literaturaj 
bataloj. Niaj· ·politikaj tendaroj -bavas. , mirinde mal
longajn manojn. Kian;¡. ili -surjetas · sin recipro'ke per 
stonoj, tiuj ne ;atingas gis la :~ kontr¡n'iulq kaj ~falas ,~n
meze. Kaj ~uste en tiu mezo estas mi, ;,¡>sovága«, homo, 
fanatika malamiko de fanatikeco, parolan:ta maldol&ln 
veron al. ambaü . flankoj. V ere· mi' estas ' J;Dem kulpa, se 
Ciuj ~tonoj faladas sur miau kapon. e ' • 

- c"í· 

Tamen mi restis · ankorln1 viva. Kiel? Eble · pro 
tio, ke efektive mi estas nur parte sur la tero, kaj pli 
ofte kaj pli'}>ell¡e super la tero, sur'liebúloj de .ñlozofia 
pripe~ad~ : : . Mi fX?VÍs . ~min konsqli .• ~z;, tío, ke _la 
s~rto de, 1 ~orp ~res~mta} suptlr la ~~so~ estas: p.ag~ 
tn~,ut?n a~'"'¡a-Iu:o,l!llo; . ~~~;men, . ~tp~de~np, • }f,e pens~'·· 

. 1-e; ~m esti~· .iute .s':lpeduti~. pe~ : ~t«?n?J· m ~e F~~ • 
mm . ~!f>n,lJ.ml ¡_.:nu. &J F?ma~OJ 'hls.~on¡¡j. }¡; p·~. ,ologlaJ 
e ~s tamen .be Jega1a) kaJ ;amataj d& la pUbliko. 

. '~ J\aj ~in2 ,éio ci eu\ligas ri1in kaj }~l V9}onte ekirus 

:Sub '1a bildo de .fleC? Jielmoni 
·. - Viktor Gomulickl" -

•' 
Jud•origina. Ven~ajn an~elojn li priglo'r.i$, 

. - · .. · • . ' .-.1.." 
Sokenfs Kriston, gloris Astgrt~ Ir; . re:spel~tplena, 

B~dhon Jwj Mahometon estim~.- (i h.pnoris , 

Sed · li bataJis 1wn la satano aborrWfi~.. · 

Por la amas' avida ne sparis li tale{tton, 

Donis li pagojn plerlajn de Jar.,;j,' Ttlff gal' sentime, 

·Sed tiu, por ei eio, nur mokon Tcaj S!'tenton 

.Al li en memortemplo ja kzSis d.ankesprime. 

Meta~jud' , super-polo, Ú lo~is en ~~rúo· 
Surkraeis naiíze porlcojn [Jntoga.jndt_u¡;¡ protesto, 

-Kaj la. azenojn, lupojn., marear¡:dan.fajn. kmi 'Dio, · 

Pacu.Zo jn,_ leí u j kaBa$ · la glavon ;úb' la ·v~sto: 
La sola z.orif - Patrujol Vipis per i.ronio 

Falsisto]n de la vera, vendistojn de honesto. 

El la polá: E. Wiesenfe.ld . 

*) Unu el la plej famaj polaj poetÓj, kiu sendis la 
supran soneton spontanee . por publikigo cen la lasta ( ·wo-a) 
numero d.e la »>Libera Vorto« (21. IV. :Igi3). 

' . . :~ 

el tiu .ci enua turnigeto in ter vivo k;j : motto,. · C>kazas 
tia metamprfozo'. J una verkisto sori~as ; pri gloro in ter . 
vivantoj. Kiam li · ~in ha vas; lí ' tr<J~as sen·~alotaj la 
aplaiídoju kaj ravojn. Li vidas, kíel . ofte~ o:ni laiíd,as 
ankaü reklamitajn nulojn; kaj li estas jam ' preskaií. 
kontenta, se oni piedbatas lían · bonan ngmon. Poste, 
kiam.la a:iítoro matriri.A-as : li songás uur pri gloro in ter 
la posteuloj ... tiel pasie, kiel antaií.e~ plíjuná, li son!is 
pri gloro ínter samtempnloj. Sed lizlJllaturi~as ankoraií. · 
pli,' li malclolcigas; li peroas kredoñ en hieraií, hodiau 
kaj morgaií kaj uhu.~ge li, diras ·8l:.:si, llreskaií. sar!te 
kiel la .Qourbonoj kun Ml)dame · ;P*mpadour : »Ap[es 
moi le déluge .. ; « O u .. vi scias,' kar,aj. legantoj, lee· mi 
trastudis dekses ' volumojn de Engiklqpedio (de Olge
brand) kaj ·mi ,scias bone, kio estas la gloro: pura 
hazlU'do. Kiom da grandaj bomoj estas tute forgesitaj : 
kiom da · aJiaj grandaj homoj estas ankoraií. laií.dataj, 
sed - ,ne-legataj, kaj kiom· da verkÓJ . . estas tute perd
itaj, detruitaj kun la tempo: , res ti~ . nur pecetój aü 
titoloj ..::._ .. eble ne ciuj titoloj ! ,, . . . 

Tio. tameu sonas tre~ maidol~. N e, mi. ue diras: 
niqrga\í, :post ·mi la diluvÓ! S~d m1 ?iras: mi faru nur 
ml¡¡n deVOJ:!. -;;- la tempo·, faru· pri rm~ ·,]aooro, .kion· ~i . 

· volas ;fári ·;·~. Sed dumvive mifams tnian devou.laü mia 
plej botia .-eblo! Tameú; énsunie" nii • faris .' jani'· mult0i1 · 
kaj . mi ha-vas rajton ripqzi. Pripensq, ~i(')n mi: faris, 
mi postvi'(is tri imperatorojn rusajnr.::..: ne ~ieeJ -, 
mi posmris reginon, Viktorian kaj F'rlmciskon Josefon: 
ci ambaü 8ajnis iam al mi la enible1Dó de eterneco! 

N u, vi ridas; ke · oni ne povas kldkuli je mi. Vol
ante .siñb1 . Qenion, mi skribis tte; .' kaj $kiibinte tro 
multe~~Jni skribi~? .nenion, kio ~po~& doni . al .;ví ee cron 
de miaj , grandaj voja~oj 1ra fu landoj, de. p~S9, 
de s~n de fantaZio, de satiro; ktp: Ble mi ·sk~ihis · 
neniqn": resan po.r :vi, ,samideanqj~ le, mia d~v~ ' 
-tlstls 'bi nur~ mian. vojan ' h'a pePantujo. J(aj . 

s l\1• mi tempo k~Jj ·P@ci,enco por tuAi · tiun 
.n9r la· ~per!l-tÚistaro ' t~~n. · Nor kelk:,ajn, 



vortojn pú miaj _rilatbj kun la 'Majstro, kies amiko ' mi 
. es lis gis Lia morto. , 

',.: En la ~jaro 1887 - kiaÍn unue áperis la lerno
, ,libro de Li_ngvo Interna cía .en 'líbrejaj f.enestroj· -~ -mi 
. ace1Í& 'hazarde ·.brosuron, tiam ankoraií fresa studénto 
de juro, ·· Jen . »curiosum << · - mí pensis kaj voJis· ·nur 

,. iont lui1i per· tiu fantazia ,ideó: lingvo, kreita de miu 
horlió,- revulo-VJesl mi 'ne ktedis, ke lingvo artefarita 

· povas espri~i ~iujn dt')likatajn sentojn kaj ideojn de l' 
homa koro kaj cerbo. 'Mi lude pro-vis. Post kvin tagoj 
de studade - · ho; 1llir;aklo! ~ mi sukcesis -traduki 

, kelkajn versojn de Byron kaj Heine. (Post jaroj. ci tiuj 
. tradukoj, kiel klasikaj, trovigis en. Fundamenta Kres
. tomatio.) Tiel mi farigis ~sperantisto kaj unua post 
-Zamenhof poetO esperanta. . · 

, ~qtuiiasmigita, mi skribis al la tiam ankoráií ne
.konata al mi Zamenhof: »Vi venkos, Sinjoro, Vi 1.1en~ 

'"kosj « kaj mi montrigis 'profetó, ki6 · devas neniun IDir
igi;' -ear mija estas parenco de Jesaja · kaj, krom tio, 

~~~:~~ ~rove~ho ,,dir~~- : ' qiu . malaagoulo estas d~~~-: 
; sea mi volis es ti ne nnr profeto (plena)' sed ankaií 

iús:truista batalanto Fro ~sperapto. Mi vizitís la Majst
ron_ tuj post mía letero kaj prenis- ~e Li xpultajn líbr

"etojil, ;pritraktantajn la antaií-:-Zamenholajn ' provojn 
de artélaritaj lingvoj, mi kónatigis kun Vo~ük, poste 

'mi studis diligente la oksfordaj.n lekciojn de !'granda 
C.:lingvisto Mar'' Müller, 'mi unua trovis lian tezon pri 

ebl"co de lingvo artefaí:1ta kaj post ke~ke da sexpajnoj 
da --stndádo, ' mi_''Vjl'rlris ~aao kaj 'Ullwln teorian !abo
ron pri, »Lingvoj artefaritajJcaj natgraj:c. En, ;¡nialabor
a)o mi,antaiívidúda . venkon de Es~ranto, ankora.ií: ne

~"'· kenata :alla mondo. súper ia eniranta ioinete en vivon 
"YOlapUk kU!l ties harbAra_ vortaro. <v;ere, potü tri mona-

' 
!a prof.~daj<> estas, nur kelktempa, bj .la v~ao de el ~i 
nur okaza. 

úu.' G. 'Verda ~~entis la · fakton, -ke -~i trbvi~as en 
. profun~~jo? ,, .. · . , .. 

La homara evoluo tendenca_s al Unueco. Unueco en la 
Sf)nco d~ g~ll,era.la reJcono d~ .la FUNDAMENTAJ egaleco, 
egalrajtigiteco kaj egalvaloro, de ~iuj homoj. Unueco an

-~aií - materie, -en la senco ' de : ~enera\a ekonomia kunde· 
pendeco de ciuj homoj . 

• (Ni' dh:is .. >;fundamentaj:: Cert~' ciam ekzi~tis, ekzis
tas, . ekz~stos Ci~specaj üifi1lr<mcoj -.ínter la homoj , sed nur 
tiuj d~ferencoj fine restos, kiujn l~ hom_o mero logtke 
kaüzas, •per siaj na~uro kaj agoj; ne tiuj, kiujn kreas 

· la malmodesteco, , la antaüj~go kaj _la potencmisuzo de 
'aliaj IÍomoj~) _' "' , ,' ' 

N.u, d~?sf la. temR9 kiam malgranda gento estis la 
plej g~:anda unuajo da homoj , kiam juro kaj mbtalo val
idis ekskluzive por la samgent~o, la homaro daiíre, 

' kvankam 1\C ~ninterromp~. ne, sen r-efal<>.j, marsa;!! al la 
finfosto · de tia Unueco. 

L_a, historio .. ¡)aJ,'olas, klaran. lingvon ci rilate. Oni 
aüskultq: , , · 

--r' La .malgrandaj g.entoj , pro kunigo farigis grand
aj, el ci tiuj kreskis. pop,oloj, kji,J.j unui~is en Ligon, kaj 
jam pensas pri Unu~gita Europa Stato. _ . 

. - Venís_ la. rekono de. la crajto de rnemdispono . p¡:i 
la homa korpo, la aholicio de la Sklaveco; .unue por la 

.J3lap.kulo (Servuteco) · kaj 6oo jarojn poste, per li, ankaii 
• por la Kolorulo. , ,, 

toj la Nürnberga Kluho defalis de Voll:tpük at Esper
anto, la unúa n'ldaktoro de · esperanta gázeto, Trompeter 
presis miaD teorian laboron ·en esperartta traduko). Kun 
CÍ tÍU J:nÍa laboro - granda nÍailUSkripto en la lingvo 
pola - mi iris al la ~atata redaktoro de mon~ta el
donajo » Ateneum << ;1· CM:nielews'kj. Ti u :rigardis elsupre 
la junan studenton kaj mutis, turnante .mían adikolon : 
»Hml al mi ne plaeas ·la vorto kaj ... Gi estas tro 
antikva ... En novaj lingvoj ni ',havas nur malla:t~ajn: 
.k:iel france »et<<; pola » i « - núr liD u, aií dulitérajn. « 
Mi .demand~s pres~aú. ar?ge: ~e~ la germana' _ »~d« 
ne h.avas tri li_teroJn «. ·L1 sulk¡g1s _la frunton kaJ de
mandis : »Vi estas lingvisto? « Mi diris : » Tion vi vidas 
el mia artikolo «. , 

_ · , KaJ Ji pre~is púan artikol9n .. , preskaú. po~t unu . 
jaro, Li e'stis progresulo. Aliaj redaktoroj, post kvru:dek 

. sep jaroj, álikoraií mm ne scias pri Esperanto. Sed en 
"IDÍa traktajo mi antaiívidis ankaií. ion alían: ·nQme, 
Ciujn malsagajojn; kíujn . oni ' 'povU.s . elAovi Jrontraií 

. Esperanton kaj ko11tr-aií ,<,lrtef¡n,i.tajn lin_gvojn kaj einjn 
:,mi dis6atis p~r'ling:Xístaj argwrlentoj. Tío tute ne· mal
help~s, Jce. ~J!t:1DÍI\J m!Jltjaraj ;~ataladoj po,resperantaj 
en V arsono kaJ Peterbu,r.go --;- , ankp.rau post la m orto 
de. ñia .ka.J;"il Majstro, ~ 'kies -toirlbo mi havis qonoron 
knne -.IQm mia'•'ami:kl), la . kar~ Najtinga,lo·· esperanta, 

é Grabowski, espriini M :funebran doloron de 1' tutmonda 
' esp~r11ntistáro, pro , nia . nees_P.rimebla " perdo . - · ja, 
· ~koraií hodiau~.~US? tiuj ~~aJ.oj, kontt.al,í?sperantaj 
, nva.s en• la b~J • kaJ gazetó¡ de; maJ obstina) kontraií-
' hloJ• úar la. gemo · estas ver~ ¡wmnorla, sed la _ lwma 
~' matsato estas aDkañ~ - '' pedéktee' senmottal IGn 'trium-
, ios'?! - mine sciaS •. : . - · "' 

~ t'"..,'' 



- Poste l'enis. la rekono de k sama rajto por ola spir· ~·· "' 
ito ; la devigado rilate · religian kted'on nialapéris. ' ' · ' .'! 

- Antaii 35o jaroj , Grotius, trovinte la !)ktist
adon de la »Rajto de la Popoloj «, ne es!is tute certa, 
e u la trovita de li regularo · devos~ validl. ankaii por ne
kristanaj nacioj. Pri tiu dubo de la eminenta, tre etika 
holanda juris~o : 'la nunaj etikuloj kompateme ridetas . . 

. - La granda franca revolucio alportis egaleeón·· de 
éiÚj rilate la Le~on ; -Ioo jarojn poste la amerika pro
feto Bellamy, en sia , verko »Looking .Backward «,' pri
skribis la egaiecon de Huj rila te »·Laboron« , kaj 'nun
tage ni proksimi~as al ~ia reali~o per novaj societformoj . 

- La , viríno emancipi~is, kaj •jaro preskaii egal-
l'ajtigis kun la yiro. · · ' 

- La Oriento veki~s, kaj la koloraj rasoj prok
lamas kaj parte jam montras sian ·egalvaloi'on en la ok-
cidenta mondaran~o. · · . 

- Antaii trioent jaroj, la mezklasulo trovis tute 
noqnala la arogan malhumilecon de la altklasuloj , imiaü 
cen t j aroj li apkoraií kolere · toleris 'gin, en 'ni a j tagoj ili 
ne plu kuragas gin montri, kaj la limoj inter la klasoj 

malklarigas pli :kaj pli. ' ' 
V ere, bone kompieneblan Jingvon la historio · pa

rolasl 
Kiu mense 'vidas' tiun evoluon tra la jarcentoj , ne 

povas ne vidi, ke ni vivas . dum profunda refalo. · · 
Certe, la monstre kreski~inta Egoísmo, la multflanka 

.ennacia Malunueco, sooiale kaj ekonoínie same kiel religie 
kaj politike, plue la generala sovinismo kaj internada 
Malfido signifas, ke ni trovi~as en profundajo de la ho-
mara evolua linio 1 · · 

Nu, ni oerte ne povas ~uste priju~i la efikan valoron 
de Esperanto, .destinita por esti ilo ' ce ·evolua irado, lau 

""Áia ·eñko tiama, kiám la oevoliló kelktempe haltis; ec Aan
gitis en malon, 

Ne, la Majstro ne eraris. 
Zamenho(, ja ne fi~sis la daton kaj horon por la 

detruo de la uiuroj inter la popoloj? Nu do! 
Ceje~, ni jam . Yidas la homaran irantar~n pre~ri 

.la . reprenon de gia: evolua antai'íenmarAa.do ; jaro J!lmas 
tagigo · de pli bon:aj . tempoj. , , · 

Por k~~preni tion, ni devas pli p.recize difini J a 
.!}Unan, • re~alon kaj gíajn ka~zojn : · . . . · 

Kio okazis en la · pasinta duonjaroento? La naciaj 
unqajoj pe~~is! . : 

· _ L;a 11ocial,ekonomiaj eraroj, faritaj , ;en tiu periodo, 
forigis iijn.. . . · , · . , 

En la nova . mehanikigita, akoeljta , produktado-pYí>
oedq, kiun inaiíguris la praktika utillgo de la vapo.rmasi
no cirkau r86o, la ·ciopova Kapitalo, konserv.ante por si 
siajn · profitojn, kaj · la mti~beatig~ lndivi~rialismo~ · iaií 
Ht ·devizo ' »CÍU . por si ~ mem «. , ' kreante monsti'an egoismon, 
perdigis la naciajn wiuájojn. ' ·. . 

, Pro nekontentigaj a1ateriaj vivko~dicoj ,' kaj pro forta 
'sóciala 'lnalj &'stiiob/ .tro ' mÚlt~ dá Z''h.tn;noj · havis "~;énian 
kauzon sentí kundepende.con kun siaj samlandanoj ; nek 
amon · al sia Jando, nek embn:~in sC!lri aií. def~ndi. i 

Er tio ·na!\,ki~is ~!h:i unaj .akraj s<>cia}.aj'kaj' ·politikaj 
· disigoj kaj ' malúnuecdj; kittj-perdigis la• naciájn unuajojn. 
' · . Sed, . feli~~~ · la 'jhlzero-p8:b!ino;. \a.iri!JiYid~alism~ ka
pitalis~ó, naSkante ~a :mizerojn per ;.esufi'caj' r.'ékonÓ, kaj 
rekompenco de- la ,1fBlct(lrO '»Lahol'ci«,. en Ja produ,ktad

' ;ProCed?, ·~a~t~~pe ~ ,f~is .. · si~; :nroRrali toi~,bo'n . ~ ·;"' , . 
(?h · nesuf1ce kresktgJS la, ..a6e.tpbv!JD. de la amaso, kaJ 

tiel. pljparis la. nuna¡j 'krizo~ , . ki'u :'{~de . nur estas la 
nekap~lo de 18.' h&'maró , i:~Íl!Jlmigi, ,¡~ kap)tal()n:, .~ la 
amaso ne povas · en sufiea grado : :a&lti · giajó prodúk'tojn ' 
kaj ser'vojn. 

6 

La priskribita prooezo kaiízis la nuntempari plivigli
~on :ae la naciohilJismo ;qa nacieca 1n~tiñkto d~ slnktÍ~ - ' 
servo vekis gin , kaj ' car instinktoj ciam, troigas, akrigis 
gin gis §ovinismo. 

'La· naciajn unuajojn ripari kaj , fÓ}:tike ,l'tfbazi, ''jcr1 
nun la ta¡¡ko de la naciaj fortoj, · •; 

N u, qi povas fidi. ke .gi en tiu aii alia fo~~10 hali:láú 
sakeesos, úzante' la helpon de la sek'vantoj de la andiyid~) · 
alisma kápitalismo, la novajn kolektivemajn, egaligelr).q,jn 
regim-kaj soci~tformojn, · kiuj forigas kun la malsano 
ankaii giajn kaiizojn. · . ' , · , ·' ,;·¡. 

Tiam la homara evoluo de~o,•e. marsos ántauen:, i aj 
Esperanto .. es tos vere nema'lhat)ebla,· pli mu.lt.e, ol, iam 
an úiiíe gi .estls. .:· "" 

Ja, n.ur la psika evoluado haltis :.kaj regresis, tute 
ne la materia. ,. .,, · -;'; 

En ' materia· kaj ekonomia 5enoo, male, la 'evoluo iU 
unueco progresis pli rapide ol iam antaiíe okazis. Tion 
kaiizis la -bona flanko oe la Individ~?alisma Kapitll
ismó. La , mirakle rapidaj progresoj lnateriaj · dum r1ii' 
pasinta duonjaroenoo, la sennombraj eltrovoj de la fiziko , 
helÍ\ÍO kaj " mehan'iko, ' kaj la admi~indaj elti:ovajoj · de 
la téknikci, forigarite distancon l.aü tempo kaj loko1 fakte 
jaro ·efektivigis la materian unuecon kaj ekonomian kun-
~J>endecomde ciuj tetlogantoj , 'O P ·~. ilJ' 

· ' Vere, ni ne '' male8perti .car Esperanto ne .· kapablas 
lumigi la nigran 'profunda.jon, en .kiun ''la 'homaro kelk- · 
tem.pe de,voji~is. · . · ' · : , ~"' ~ T 

~ Cu estas racikonforme, postUli ke '.nia ~una 1m&% 
pov!l tion · f:ari , Jl:ion la maljunegaj Religio káj Eti,ko .ne 
kapa\llis "fekt~vigi? " ', , ~;, . ,, ·' 

' . - ;0/· • "' . -\ • . ' ,-~ ' -'t" -· . 
. La hom¡¡,ro haldau · sopuos man oolan · » pacan . árttu~ 

Ion ~ po~ rapide .• oripari '',la gustan, p.r.oporcio~ in ter l.a . 
psika kaj .la matey.ia partej de sia, evol~o. · .... '!,· , · i,., ... 

Ni ~mple 1)9ntenu kaj po,lur.u tin, por ke ·g.i tJSt.IÍ 
preta "kiam hez~: "· 



-•·a -veturlglsio 
- -Ha,ns 'Welnhengst .... ~,, · 

Tridek ses el siaj kvindek kvar · Vivjaroj Ferdin'an.:. -okuloj kaj prud~nto. Se foje la homaj sensoj nebone 
. do · Nerapido _pasigis kiel vetur.igisto. Dum. la lastaj funkcias, ' tiam la sanaj instinktoj de la eevalo evitas 
· dud~k úriu li vartis kaj kondukis la eevalojn ·de la akcideriton. Sed motorveturilo? Kiom da kunpu§~oj, 

trarisporlentreyienisto Mallanto. _ . mortpremoj kaj alispecaj akcidentoj okazadas 1 Kiom 
· Ferdinando amis sian. profesion kaj la cevalojn. ofte miaJ cevaloj jam fortiris nefunkciantan aiítomob-

Li konis siajn bestojn, kiel_patripo konas siajn infanojn. ilon de ie, kie gi malhelpis la trafikon! Kaj mi dubas, 
Li scüs iliájn kutimojn, bonecojn kaj malfortojn. Se un u cu la nutrajo por cevalo pli kostas ol benzino kaj oleo 
el ili foje ekmalsani's, li tuj rimarkis tion, veriigis kura- por tia stinkveturilo. Gi pli rapide kuras, jes: Sed ctl tio 
ciston kaf flegis la malsanulon, ofte kaj volonte ofer- por vi tiom gravas/ sin joro? Cu gravas, Apari duonan 
ante sian liberan tempon senpage . . Li préfére faris aií ec ' tutan ;horon ·en unu veturo, se oni poste devas 
superhorojn senkompense kaj veturis, . se necese, duan atendestari iuf~je ; du-tri horojn anta u fervoja aií do-
fojon kq-ste de sia ripoztempo, ol •fojt: trosargi la vetur- gima magazeno ·aií antaií negocejo? « 
ilon -:l!;aj tropenigi la eevalojn. Nenia.m' li uzis vi pon. La Kaj viaj i cevaloj, sin joro! Ili estas kvazaií kanto! 
plej fiera . tago en lia vivo es ti~, · kiam foje ' la .gazeto En la tuta urbo oni envías vin pro· ili. « 
enhavis lian bildon kun artikoleto .titolita: Modela vetu- La sin joro ja tusate kaj flatate aiískultis .. Li su-
rigisto, en, kiu oni laúdis lin kiel »bestamikon '< kaj fice estis hoino por kompreni la afliktigon de la vetur-
mériciis lian tridekjaran dejó~adon eli la . profesio. - igisto, kiu kun ; tia amo krocigis al la cevaloj kaj nun 

. ,»Siajn « cevalojn . li kutimis bapti per belsonaj devos disigi de ili. Cevaloj nun entute malmultigas kaj 
riomoj. La lasta paro, kun .kiri li labbris,: ekátenti,s al la estas tre dubinde, ·cu Ferdinando, ne plu juna, refoje 
nomoj )> Pegazo« (Ferdinan_do estis .al)dinta de iu, ke trovos postenon kun eevaloj. Do li adiaiíos de la bestoj 
tiel nomigis fabela poezia ceva.l?) k.l!j »'Mé:J;kuro« (laií ver§ajne por ciam. Tialla sinjoro tre kompatis lin. 
fama cevalo venkinta en pluraj gravaj vetkuradoj). Tamen negoco nuntempe ne permesas sentimen-

Kun Pegazo kaj Merlap-o lj. speciale amikigis. talajn konsiderojn. .Li ja faras, kion li . povas, por 1a 
lli estis - laií li :_ .la plej bóriaj ·tireevaloj en la tuta maljunulo: li proponas al · li postenon de kunveturanto 
lando. Ce ili sercis kaj trovis konsolon, kiam li perdis sur la acetota Aar~aiíto. -A~ceptante tion Ferdinando 
sian edzinon póst du'dektrijara harmonía kunvivo. Kun evitos maldungit(>n. ' . 
ili li pasigis multajn dimaileajn kaj festotagajn horojn, Sed ci tiu nee skuis sian kapon. Tiam la 1·una 
de kiam li estis vidvo. Car li estis unu el la tre malmul- sinjoro bedaiíre levetis la Aultrojn kaj diris: taj v'eturigistoj, kiuj ne Aatis sidi ·en gastejo kaj drinki. 

Li estis trankvila, flegma viro. Tamen li povis »Nu, pripensu la aferon gis lundo, Ferdinando! 
surprize kolerigi vidante, ke iu hrutalis kontraií bestoj , Ni tre bedaiírus, se vi, kiu tiom longe kaj bone servís 
speciale se iu kolego batís cevalojn j-hngitajn antaií tro- al nia firmo, kaj ankoraií longe kaj bone povus serví, 
• t.' "1 Ci . a . forirlll$ de . ni. « sar5 1ta · vetun o.. )> · on necesan om evas ating¡ per 
bona · trakto kaj pacienco«· li kutime diris en diskutoj Ordono, ke li por la tago de la vendo metu la 
kun kolegoj, kiuj asertis, ke ili ne ·povus malhavi vipon. 

· 'Pro cio ci lia maljuna sinjoro tre §atis Ferdinan
don Nerapido kaj sciis taksi liajn servojn. Lia filo, la 
juna ·Mallanto jam kiel knabo ofte · veturis kun Fer
dinando sur la veturigista sidloko. Tial ili iom mal
facile · decidigis sekvi .al la konsilo de boná amiko kaj 
vendí ceva1ojil kaj veturilojn por anstataiíigi ilin., per 
pli moderna traf~o, per aiíto1pobilo. Sed uegoco ja 
estas negoco káj profito por entreprenisto finfine plí 

. grávas ol felioo · aií malfelioo ec de 'plej bo~a ser-visto. 
La hona amiko .demonsh:is al du sin)oroj Mallanto, ke 
la konservad- kaj alíaj kostoj por -aiíto estas malpli 
altaj ol tiuj por cevaloj; ci tiuj po,vá~ malsanigi, bezo
nas varton kaj nutron, ec ~'se dum tuta monato oni ne 
laboriga~ ilin, ktp., ktp. Cetere oni povas per aiítomo
'bilo transporti _pli dum un u . tago o1 per eeva1tirata. ve

. turilo dum tuta semajno. Cevaloj · en tute elmodigas kaj 
o ni ja de vas pasa di kun la progreso! · ' 

Malagrahle · esiis al la sinjoroj komuniki sian de
cidol,l al la longjara . f~aela _ servinto Ferdinando, ·· kva~,.. 
k~ni ili havis konsoJon por li: li ne estos maldungata, 
oni liavos alian ?kupon por li. Kia~ fine la~juna Mal
bn,J.ló · per · &illgárdaj · vortoj informis la · veturigiston, li 
mem. esti.S Mita pro ·ta efiko: -Nerapido aspektis dum 

~ ?lo.níentoj kvazaií li estus trafita <de apoplebio; li' pal: 
_ 1~s, rigidlgis kaj devis firmteni sin por ne fali Kiam 
li iomete retortigis, li klopqdis persvadi la sinjoron lasi 
alníenaií ·liaD. eevalparon; P~gazon kaj MerkU.ron, ne 

. anstata:iíigi ilin per auto, ~j li parolís mirinde ~lok-
ven;te~ . ~- ;. é " •· 

· »Cevaloj talnen vivaj ~~j ·· kun 
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- BentamJD DJart~eU. Grato de BeaconstJeld -
. (1804-1881) .; . . 

El la angla ·Hngvo tradukfs Oeorge Oó;don 

PARTO UNUA. 

l. 

. La toildro ~emis, la vento mu~egis, la pluvo .sible 
falis en toren'toj, nepenetrebla mallumo kovris la teron. 

Blua, forta ekbrilo de fulmo jetis momentan 
lumon sur la pejza~on. Dora templo staris en la mezo 
rte malgranda, verda ebenajo, ciuflanke cirkaiíita de 
montoj kovritaj de verdaj arbaroj. 

- Jupitero estas mia sola amiko, - diris vag
ulo, CirkaúvolvantA s;n per sia mantelo, - kaj mi 
pensas, ke se ne estus la ¡:oriiko de lia templo, 'la nup.a 
nokto kompletigus la. faron de miaj amanta edzino kaj 
lojalaj regatoj. 

La tondrado iom post iom malfortigis kaj ~ine 
cesis, la vento silentigis, la pluvo ne plu falis, kaj tra 
la disi~antaj. nuboj aperis la brila, kreskanta, · juna 
luno. Sonora, maje,sta voeo aúdigis sin el la cielo: 

- Kiu estas vi, kiu ne havas amikon krom 
Jupitero? · 

- Iu, kiun la tuta homaro unuanime nomas 
monstro. . . 

- Cu vi estas filozofo? 
- Se la filozofio 'estas suferado. Sed cetere; iam 

mi estis re~o, sed. ~am estas vagulo. 
- Kiel 0ni· vin nomas? 
- lksiono el . Tesalio: 
- Iksilono . el Tesalio I Mi pensis, ke li estas 

feübl horno. Oni sciigis mio, ke li jus edzigis. 
- Patro de la dioj kaj homoj! ear mi kredas, 

ke tío vi estas, Tesalio rre estas Olimpó. Edzeca felico 
estas la loto de ]_p serrmortuloj solaj! · 

...,:: Hm! Kie.ti Cu Dia estis jaluza, .kio estas 
ordinara; aú malfidela, ,kio estas pli . ordinara; a u ne 

eevalojn en speoiale bonajn staton kaj aspekton, super
fluís. Ferdinando · ja · ciam zorgis, ke la bestoj kaj. Ja 
veturiloj brilu. Klare do, ké li prizorgos ilin e.kster
ordj•iare por la lasta elmontro. 

· La nq_kton de dimaneo al lun~o li pasigis nQ en 
sia hejma üro, sed · surJa primitiV:á ku§ejo en la stalo. La 
tutan dimaneon li apenáií foje disigis .de siaj zorgatoj. 
Multe li ··sidis .sur kesto apud ili kaj dl'Qn~dis eu wál-
gajaj meditoj. . · . · 

)) Neniam · plu mi estos ee. ce_valoj I «. Ferdinando 
re- kaj refoje diris al si. »Kiu j~ dungos tiel agan 
vetUrigistou? Cevaloj ciam pli ·malmúltigas. lli ' d,evas 
-ceai al la malbenitaj stipkveturiloj. ·N u, mi ne 'scias, 
cu mi tion. trQ.ns~vos.« . . · ~ 

Dume liaj. :CCfoj, patro kaj filo, mareandis km1 
a~tomobilnegQc!s1pj k~j ree ~aj :ee p_tiparolis _la de-

. culan . pa~n. Ili 1hllkulls, kons1dens, kaJ de,mand,•~ ~r
sone 'kaj teJefmié konátl,llojn pri ties op.inioj kaj SPertoj 
kaj }ine venis al la · konldudo : iú ·· ne vendu la eevalojn 
de , Ferdinando ~era pido, sed nur la alian . pa.ron. Ans
tatañ tiu ni aéetós triradan automobilon por speciala 
r!ipidekspei:lo de ~aj liverajoj. , ' .· 

. ,Pri tiu decido 1ª juna Mallanto .vo}is informi Fer
dinandón ·ankorau samvespere, kiam li hazarde preter
iris ·Jian lotejon. Sed la veturigisto ne estis bejme,.. car 

8 

nur. jaluza, sed ankaií malfidela, 
nara? , 

_ - Eble nek jaluza, ~ék malfidela. Ni malpacis 
pri nenio. Kie estas añ malmulte aú tro ' mulf:e da 
simpatio, tie Ja plej sensignifa bagatelo suficas· wr 
kañzi fami1ian tragedion. Mi estis nekon&iderema, §iaj 
amikoj nomis mio senkora. Si estis indifeFenta, siaj 
amikoj nomis §in grandanima. La opinio de la tuta 
publiko favoris sin, ~ur pro tío, ke mi volis, k e la mondo 
ne enmik;u sin en la · aferojn de mi kaj mia edzino. 
Dia akceptis la konsilon de la mondo I)D ciu afero, kaj 
la mondo decidís, ke si ciam agis prave. Tamen tia 
s'ama e'stas la vivo en palaco kaj en ka,verno. Mi estas 
.kontenta, ke vi ordenis, ke ne plu tondru. 

. - Jen horno de neperdebla sereno. K~j . Dia 
forlasis vio? 

~ N e; mi forlasis sin: 
~ Kiel, senkura~al 
- Ne tute. La vero estas . . . la historio estas 

longa. Mi estis en §uldo(gis super la ureloj. . . 
- Ha.! tío kla:rigas Cion. Nenio ·tiel tupnenta:s, 

kiel manko de mono. Sed kiel vi, , morfemuloj, estas 
feli,caj pro viaj biloj ne pagendaj gis ricevo de hereda 
bieno! Ni senmorluloj ne posedas tian rimedq:n. Mi · 
devis arangi ribelon kontraií la patro pro tio, k{J .lia ~Oil
donado al mi ne estis sufica, . kaj li ne povas motti. 

- 'Vi poYus edzigi pro , mpno. Mi faris tion. 
-:- Ti<> ne estis ebla ce mi, ear -en tiu tempo 

estis tre ma]multaj konindaj d~inoj. Kiam .mi eniris · 
la societon, tute .ne estis heredantinoj krom la trl Pár 
coj por ciam de~tinitaj ,res!i maljunaj fraúl~noj ;; kaj 
.ne estis riooguünoj kro¡:n m~a avino, la maljuna Tero. 

- La gusta persono·; ju pli malj.una des pli 
bona. Nu, mi,, edzigis kun . .f)ii,\'" Ja jilino de Deione~s , 
k un grandega doto; sed. post la edziga· cere~~o~io sia 

li ja itttencis pasigi la nolúon ce 'la ce~alo'j. . 
Lunde matene la juna sin joro pli Jrae ol 'kutip1e 

'iris al la negocéjo . . Li estis gaja. Fajfante. li trápasis 
la grandan korton rekte al Ia stalo. I:.i 'gojis p:ri ti<>; ke 
li povas alporti la bonan' inf-<?rmmi al la veturlgisto. 
Káj li antañguis ties kortusan gojon pri gi. · . 1 

Anko'rau: ne'niu · estis sur ·la korto,': sed Ma!lant? 
ne dubis, ke Ferdinando, kiu eiam estis la unua 'en la 
oovalej?, j~~.tr~p.gas ~~. la ~tálo. ~a~!ermante la p<{r-
dou, la SlllJOro 1am krns: . · ~ · , _ 

»He, F~rdinando, bona sciigo! « 
., Nen4t · respondo. Nu?- Cu la viro ankorañ ne ee-

es.~_s? ., Cu _li ie!1 _iris?. Añ ec pialsa!ligis, pro ptalg?jó? 
T1aJ .aferOJ laudue okazas. Sed }lleraií vespere 1t ne 
e~tis hejme :· eble k en sia . malgojo drin.kis Siir .ebria, 
,tute . .kqntraúe al sia kutimo. T,re afli~ta11 li. j~ .~jW#I 
sabate. Nun '1i eble kti§a~ .. h.ejme, fordormante , :sian 
.ebrion .. Aií eble ec ci tie en la stalo.« · '"' ··· 

< \_ ~ "'- ~C \. r 

; Mallánto opinüs ekoaiídi, roni(on. Li ,. íló ~ tUte., en
pasis la stalon kaj .kutiíni:gipte iomete al la malhelo 
.kaj la ·a~t'a od<,>ro, ,li crr.káu.rigardjs:. Sub}te li~. reSaltis 
kun. ekkno~ .. , . · . • "" - ~ . ·, ... ' /-f, 

· .. . D,es~ plafona tral}o, . -en ·miilhela, angul,o, ' peodis 
Ferdi:óandó. :·. ·'~ . ·. •- ·-· ·' :;; "'" · " 



patro ne volis pl~'itumi sian parton de _. la kontra~to, 
escepte se mi konsentos ne plu teni kor~valaron. Cu 
vi povas imagi ion pli senracian? En la kom.enco mi 
regis mian irrdignon; car, por diri lá veron~ la komerc
istoj, kioj min. provizadis, pro la edzito donis al .mi 
pluan krediton, kaj tial en la daiíro de unu jaro cio 
iris bone al mi; sed' fine la. komercistoj komencis flari 
raton kaj" farigis. . preme postulemaj. Mi petegis Dian, 
ke si sip inteimeto; sed §i estis modelo . de bqpaj fil
inoj kaj ciaúl"' estis partiano de sia patro. Se nur si 
estos lojala al sia edzo, si estos perfekta virino. Fine 
mi invitis Deioneiís'on al la cevalkuroj ce La:riso, cel
ante lin pacigi. La malvirta maljunulo acetis la cevalon, 
sur kio mi metis _miau monon, kaj per kio mi esperis 
regajni miajn perdojn, kaj li ne permesis, ke gi kuru. 
Tio ruinigis mian vetlibron. Mi kasis miau koleron. 
Mi fosis kavon , en mia gardeno kaj plenigi<s gin per 
ardanta karbo. Post la cefmango, dom mía bopatro kaj 
nii promenis, la inda Deioneiís falis en la kávon, nor 
akcidente. Dia 'akuzis . min, ke mi estas murdinto de 
§ia .patro,; :kaj petegis siajn regB;tojn, ke, por kontentigi 
sian vunditan sentoÍl,, ili senkapigo §ian eqz9n. Certe si 
estis bonega filino. Tute ne esti~ eble, ke mí samtempe 
staru kontrau ~a opinio de la publiko, forioza popolaco 
~aj grandanima edzino. Ili cirkaiíigis mian palacon per 
solda taro; per imia glavo mi trahakis al mi vojon tra la 
amaso da ·inalpureapeluloj kaj sokcesis atingi la kor
tegon ,de proksima regno, kie mi petis, ke miaj kun
princoj senkulpigu min pri la supozata murdo; Se mi 

· '.lstus murdinta nur regaton, ili helpus min kontrall 
la popo lo; sed p:fo tio, ke Deioneiís estis kronita same 
kiel ili, ili anoncis, ke ili ne volas subteni tian malvirt
olon, kia ·estas lia . bofilo. Tial, Jupitero, mi, I~alakcep
tite de la tuta homaro, post ínulta vagado trovas miu ci 
tie en societo tiel alta, ke neniam mi esperis miksiti en 
gin. 

- Nu, vi parolas malka8e, kaj estas en sufiee 
malbona situacio. La dioj devas kompati tiujn, kiujn 
kompati la homoj ne volas. Estas evidente,. ke la tero 
nuntempe estas tro varmega por vi, tial mi pensas,' k e 
prefere vizitu nin en la Cielo kaj restu ce ni kelke da 
semajnoj. 

-- Grantla Jupitero, akceptu mian dankon an-
.. stataií hekatombo;. Vi ja estas dio! . 

, • · --4 Mi iom dubas, co plaoos al vi nía maniero de 
.vivo. N~ eefmangas')~e la sonsubiro, ear ApoloiJ,O estas 
tiel multe okupita, ke· li ne povas aliti al ni pli Jrue, 
kaj la cefmango neniam iras bone en lia foresto. Ma
tene vi estos via propra estro kaj devos amuzi vin laú 
via bontrovo ... Diana provizos al vi i,om bonan spor-
ton. Cu vi pafas? ' 

- Neniu pafas pli trafcertan sagon. Ne genu vin 
pri mi, Ajgiohos; Mi cie sentas min hejme, Sed kiel iri 
.al vi? . . . . · 

. . ¡ ¡ í 
· -;- Mi se11dos. Mérkuron; li estas la _plei bona 

kunvojAganto én la"inon:ao. He, vi, ho! mía aglo~ 
La nuboj ""loll:ijgis, kaj malluino farigis sur ·· la 

tuta tero. ' ' · 

II. 

pasu kviete. Ne estu nerva. Ou vi estas 
-~· .. ~ 

. - Mi j"a vidis la mondon. 
-:- Ha! .mirinda spektaklo. Mi sopiras vojagi. 
- Gi nor estas sama afero ofte kaj_ múltfoje ri-

petaúi., Malmulte da noveco , kaj multe da ' aango. La 
energio lacigas min, kaj se oni pensiumu~ min, mi eks
igus. 

-. 'Tamen la vojagado naskas sagon. 
- Gi liber:igas nin de zorgoj. Vidarite 'plulte, ni 

sentas malmulte kaj soügas, ~iel bagat~~j .estas óiuj 
grandaj aferoj, .kostantaj al ni tiel multe ·q.a zorgado. 

- Mi mero jaro sentas tion. Dum mi nagas en 
ói tiu blua etero, kio, al la diablo, estas por mi mia ed
zino .kaj §ia roalpura tero! Miaj persekutantaj malam
ikoj estas kvazaü samnombro da malbonodoraj form
ikoj; kaj rila te al miaj suldoj, kiuj okazigis al mi tiel 
multajn rnalfelicajn momentojn, sajnas al mi, ke egale 
ridindaj estas la honoro kaj malhonoro,'" kredito kaj 
senmoneco. 

- Via menso malvolvigas, lksiono, baldaií v( far
igos mondulo. Maldekstren, kaj ne kolizit;t kun tiú stelo. 

- Kiu logas tie? . · · 
- · La Fatoj scias, mi ne. luj de . malalta deveno, 

penantaj per brilado altiri al si atenton. Gi estas nova 
planedo kaj jetigis en la spacon ankoraií en la nuna 
jarcento. Ni Olimpanoj ne vizitas ilin. 

_.:... Kompatinduloj! Mi sentas min malsata. 
- Nu, ni eniros la Oielon antaií ol SOllOS la cef

manga tondro. Ne estas eble alveni nepropran domon 



en pli bona mop1ento. Ni havas ne pli ol sufiee da ten1-
po por nin vestis Mi konsilus, ke v~ ne di:fekt1:da· ape
ti,ton. p,or hl!'lóq •. ?J'upite1·p· lía:yas"bonegan kuhiS:iop,. ·. 

, ~- Mi aóais.':paroli pri la'' nektaro kaj ambroiiQ. 
-:- Pu! neJ)iu tÚ§as ilin. Ili estas · trc malnovrnoda 

Cicla qutroJ ka'j oni jam nur metas ·ilin sur .la Jlank
tahlo . ~unlentpe lnfúaj kuirajoj solaj placas en Cielo. 
Ni pro)Jis 1:JÍ~1rct;lfkuit)ston de: Prózetpina. · 

:::... Cu ia:tri""vi vlzitis ]a .Infelon? · "' '· ' .-; '!" 

. . . . "_:_ Kelkfpje~ Nuntempe · la'1 Olimpa1~oj ~ ha vas la 
modon pasigi tie; la vintron. '. . · 

Cii la -!íU:Da 'estas la ~e-ZOilO vor Joga~o en la 

:En 
atentón en la 



Jo!a: Dl!?D~ri~ SUtS~ltas la ~iferón 5! eksopas la .:f,¡:umpetoj 
de du :svedaj maristoj , kaj ·la éeesta:ntoj per levigo saluta$ 

" .- ' ~e~on Gust¡¡:}"on:illia 5~an; }áci. , per la fr-cseco de áo-69 · 
Jarulo ·pasas al, sia luko; oni nevole revidas lian bildon, 

" ,kiam; li per<:elastaj raketm<,)V<>'"j fu.lme re.sendas la 'pilkon 
de 1' p;n:tnj)ro.:. Maldeks~~ de »Mr. G. « (lia 'kulima 
>ti.qk.o_gWta~ .. nomo , en , Svedlanoo) -sidas la póeta" "prinoo 
Vilhelmo kaj pentiartista p.rinéo Eugeno, princino Inge
b01·g, : dekstre la . germandevena; carma ~ prin:ciho S,ibylla · 
en helblua" vesto. ·kun sia edzo, princo -Gustavo Adolfo, 
princo¡;l(a:d.o, la p~iidanto de Ru~a Kr.rico ·(multaj ali
landaj ·princoj ~vus lern~ de siaj »kolegoj « eQ. Svedlan
do). La ]5ronprinca ::fa1nilio.•. mankas, ~Í· fo!:estas enda 
malpr.oksima Persujo. · · 

Post ia festa 'rnl:lzika ~'prologo dé Eindoerg; la ·prezi
danto de :la Nobelfondajó Hatnm~~skjold, faris enkoo
dukan'"'parola:don. J\1é1 ~urnalisto ; ~ mi · riceYis bonegán 
lokon, tute' antaiíe, . im la tuja apudeco de .)' est~ado, 
tamen estis iofu máltacilü 'kapti' ciu.jll vortojn de ' la tnal
forte parolañtaj . akademi;moj. ta kerr¡.o de la enkond~1ka 

· parol.ado ~:stis, ke progre§o . postulas ~oferojn. La aiíta:uen
~ro de l' hoD;laro estas alÍetata pcr la sino'fero de l' indi
viduo]. Kaj 5e i~f{)je premio t~afas séienéulÓn au ·~tistnÓ ; . 
ti o vo!as simbo'ü kronon · p.or la .l¡¡.boradu de , ~ulfa;j aliaj 
samoelaj · Klopód.aÍJtoJ. Ta..men ,la hómaió n~ruam pov.os 
plene preíri~:i siajn progr~igantojn , kiuj :aum la perfe!t
tigo . d~ iu "' specjaJ:ajo dev'kS rerigni . evolúigon ''dé >mtiltaj 
:Jiaj flánkoj Jl,e· sia'. · talrn.t-o ~ kon~~ntigon ~~ . alidú:e~a 
.mtereso. Sed la ' unuopalo] volónte donas s¡an gra:ndan 
ofer-ott por la gomuu.a ~ono~ · .. , , , . · ,~ , , ·. , 

P'os~ du.~pártoj él D~o:í_óla ' koncérto de Viv~ldi,- profé
soro Pf!Imaer 4'a;!is senfin~ ~, scienc,an .~~j senfin~)nte¡:_esan .,.. 
paro~'<l,dbn por' la ke:mia N olielpremiito pro f. U rey, kies 
reprezentanto, Steinhardt, la ministro de Ameriko; t,l'ans
pí:,er¡.is 1ª pren:iíoii (b.onor.dipion'Ion Iéaj ·~ekon"pri 1ib .oóo 
sv, k:r~moü el ll ;ma~oj 4~ Ia ,.reso. J>~st •. ¡~.n:taií.luda ., kanto 
de · Stenh:a{llmar" parolis p.rofesoro Holnigrcn, kiu, ' ko!l
traste , al 'siaj ,k()l~oj , pruvis, ;,~e oni povas esti ,oxatoro 

. kaj ec rajtas paroli- simple kaj k'omprenehle, riíalgx¡¡,ii 
akad~1pianéoo. T,i l<!ciídis, .la -el~rovojn de l' amepkap.oj 
Minot, ·Murpby' kaj Wbipple ' kiuj _:.multe progresigis )a 

, kvraco,n Q,~ anemio ,per !;tepata n,l\.trajo, ,De- tiotQ, P.ro~a 
temo la uverturo de , l' Beethaven-a Egmo.nto founis la 

al rl,~ p~r<Jlado , de"' prof. Hall~tri;im, la pr.~~id~to -



EN 1887. 
(Plena teksto de 1' profet-letero, skrfbita de Leo Belmont, -al la Aiítór(r de ~sp,eranto. " 

~~ lasas la tutan tekston senAanee .:... .E. w. 
Estimegata Sinjoro, 

Mi devas elidiri mían penson, m1 rie povas malli
herigi mían skribilon, mi :liezonas nun, en plej prok
simaj vortoj, ekvo~i al vi: »Vi venkos, sinjoro; vi -venkos~« 
Kvankam · blinda móndo ridetas kaj ridegas, per fingroj 
montras la »lingvofaristojn, la gramatikajn ekvilibrist
ojn, la le~donantojn de tutmonda parolegajo«, kvankam 
Volapükanoj kaj Esperantanoj hodiaíí ne unufoje ru~igas 
je vangoj en . praktika societo , ka§as en anguloj de l' 
animo ·sian »spn~eraron « aií e~ {aras sin »ridindaj « ; 
kvankam iaj kritikuloj, genui~antaj nur antau propra 
sageco au antaií e tinto , ne komprenantaj la estonton, san
oeligas, la »sagaj kapoj «; - kvankam, fine , multaj homoj 
ekbaros vian iradon kontraíí Vqlapük, malgrau mil aliaj 
kauzoj kaj b"ai.'Oj, vi venkos, Sinjoro, vi yenkos! 

Mi nun, kun. ciu tago, pli kredas, ke post mallonga 
tempo vía lingvo eksonos eu milaj bu~oj de 1' unua fino 
~s dua fino .de Eüropo. Tiel facila gi estas, ke la plej 
granda parto de · bomoj ne korriprenos vian .laboron; jam 
hodiaií mi aiídis: oni diris, ke vi donis nenion, ke vi nur 
§an~etis la vo;rtqjn de. lingvoj romanaj ... kaj sciu Sin
joro - ha, . vi mem tion scias - ke gi estas la plej 
granda laudo por vi , la homaro tion poste komprenos! 

Kaj mi , mi estas feli~a, ke j¡¡.m hodiau mi konas 
vian lingvon. Kiom da plezuro havas mi .per gi! Mi pli 
ka,j pli miras·, ke per via vortareto oni povas cldiri ti,elan 
rióecon da pen}l;oj bj pensonuancoj 1 · 

Mi ne kredis ankoraü b:ieraií, ke mi trovos tion , 
kion mi h!lvas hodiaü. Qi ne estos superlaudo, se mi 

de la literatura · fako en la Nohelkomitato, kiu djrektis 
siajn v~rtojn al · Pirandello. . 

Apud siaj scienculaj najbaroj malvarme senornannj, 
_sidas Piranqello plenornamit:a per ordenoj kaj ~enoj. ,Lia 
mieno jen similas al · ti u 'de · pia episkopo, aií malvarma 
diplomato , jen al tiu de petola knabo (se la rigardanto 
~ukoesa~ forgesi la sulkojn plugitajn de l' Vivo). Li enue 
fra~tádas la scenejóu dum b long~ga sveda parolado. 
Miaj · s'toí(holmaj kolegoj akre kritil<is la troecon de svéd
lingvaj paroladoj kaj p1·oponis uzi estontece~ »iun el . la 
mondlingvoj «. Jes, sinjoroj, sed kiun? Cu vi salutos 
franoe la germanan p1'emiiton aií angle la italon? Aü cu 
vi . uzos anglan, francan, germanan, italan kaj-kaj-kaj 
kian? Ho, se vi estus bonvolintaj viziti unu el niaj so-
meraj kunsidoj . esperantaj! . 

Mi 1·igardas la interesan vizagon ' de Pirandello kaj 
repensas pri la · 2 8-a de junio 1 86 7, kiam en vilagetc 
Gitgenti, apud l~ Adria míJ.ro, ekvidis la mondan lumon 
tiu, kiu 67 jarojn poste riceva.s la Nobelpremion, la plej 
altan rekomp~ncon , · kiun literaturisto povas ri<_Jevi hodiau. 
Ido de antaüuloj jen aventuraj , .jen revoluéiaj, jen fajraj 
patriotoj , li héredis :de siaj -gepatroj pasiansangon. -
·Liaj pasioj trapasis la· suferfiltrilon de l' vivo kaj forte 
respeguligas en liaj verkoj. - Kiel x4-jara knabeto, 
Pirandcllo enamigis v'idvinan Qnlclinon; ' kun ,.kiú dum
longe kunvi1<adis mem )ia, paf,I:o,. km::aga Garibaldiano, 
S~tano Pirandello. En ti~ ci . mal~gala vet_bl!talo la juna 
Luigi venkis siaq pa~on kaj la o1;1klinon oni deYis rápide 
edzinigi al ia pajlofiguro. Sekve de l' ~atni.Íia .skandalo, 
Luigi .estis sendata al ~nternnlejo en Palerri:to. Sed la 
fajra 'sango dé) ' ~irandeloj ardís ~onstante ;en Luigi. 
Kiel x5-jarulo .li enami~as io~járan "k:nabi~on kaj la 
gej unuloj fianOi~as oficiále. -La · indignita . 'l~ilio de 

diros, ke en vía lingvo oni povas ekkrei per · facilaj rim
edoj fortajon · kaj malfortajon ( egecon ~aj etecon), kti
ra~econ kaj ironion, fajrejojn kaj omorejojn, de Ren~oj, 
de senJoj , pli videble , pli kompreneble, . pli se~teb1e 
ol en la lingvoj naturaj; . stilo tie ~i estos k un temp:O pli 
originala , pli nova, pli lakoníka kaj pensoplena, brila, 
harmonía kaj sprital . 

Mi ne povus al vi Cion diri antaiL okuloj , seq . vi 
povas kredi al mi per via tuta koro" Kiop, :qti skribas, mi . 
skribas kun kredo kaj espero, kaj. mi ne povas alíe skribi, 
kiam mi vidas, ke mia plumo flugas, ~uras kaj fluas sri.r 
papero kaj ankau bone aüdas miajn pensojn kaj ne 
trompas min! · · 

Kaj cu mi tre svitis au tre enuis, eklernante . ,¡an 
l. ?. N ' . ' . , mgvon . " " e. . . . nemom ... . 

Ho! se la instruistoj de l' amaso, la geniaj homoj , 
la poetoj konus vian lingvon!! Mi , kiu hodiau iom konas 
kelkajn aliajn lingvojn, mi jam havas multe pli lar~an 
horizonton! 

La kreinto de bona lingvo internacia estas· preskaú 
dua Gutenliergo: tiu .~i donis 'flugilojn al homa penso, 
tiu detruas' la lingvajn murójn, kiuj b"ar:idis la pimsojn 
de la diversaj popoloj! 

Kaj vi estas ·tia kreinto! Kvankam rríi estas nek antau
vidanto , nek estontparolisto (profeto), nii, mal timas tion 
ekvoCi: 

Vi venkos , Sinjoro, vi venkosl 
'Leo Belmont. 

(El »Pola Esperantista « N-ro 8, Augusto 1912.) 
1 

Pirandello decidas ~esigi la monatan suhtenon, . sed , III}.tau 
la efektivigo de tiu ~¡ decid-o , lia fiancipo fotlasas lin. La 
an1ariginta Pitandello sercás konsolon én sttid'ado; ·.a.kiráS 
k un speciala laudo dÍplom-on de literatura ' kaj filozofia 
doktoro, ded i~as sin al verkado, kunlaborante - senpage, 
pro nura plezuro - en gravaj italaj revuoj. Lia ' patro 

· proponas, ke Luigi edzi~u kun Antonietta Vartalano,, kiu 
havas doton de 6oo,ooo liroj . La knabino estas unu''e] 
la belegulinoj d~ Italujo kaj Pirandello . enainigas · sin 
freneze: Fatale, kelkajn monatojn post lá geedzi~o, Piran
dello perdas sian havajon per .minej~ ·spekulado. Antoni
etta grave malsanigas kaj Pi:randello ekkonas la malfacilan 
batalon pro mopo. Lia sukc,esa verko Mathias Pascal ~avas 

· lin de ekonomiaj . humiligoj. ,Sed la ·suferGj pluga,s plia3n < 

·sulkojn· en lían málfacil~ s-Or.ton. Lia eazino frenezigas. 
· La familio volas sin sendi <al ;frenezulejo; sed Pirandello . 
protestas; li volas vivi sian ·sorton. La mondmilito plektis 
dornok;ronon Cirkaií 1a kapo · de · l' hodiaua Nobelpremi
ato. Lia plej aga filo i~is :militkaptito, la dua filo \;UU

digis grave ~ ,liá filmo pt<1vis mortigi sin, ' ~ailda fr~néza t 
- 'jaluze~o del' patrino komencis pe:rsekuti ' ankau Ain> Sed 
en sia hejma »infereto<c kiel Pirandello mem nomas gm; 
la granda ·verkisto laboris t senlaée. Forlasis la· novelon 
kaj romanon por la teatro _.-.. :: 

Mi rigatdas la trajtojn· de , Pirandello:, je lciuj respe• 
guligas la ' laoec? .de r án:tauvesper¡¡. '• b!ÍfikedQ: kiatii . ,la,· 

.. Ekste.rlanda :Jurnal1staro en Stokbolnlo honons la·,-verk
.iston . Tiam ·deklaris Pirandello, ke 

»la ~el'lUsto estas inoiala produktü de sia tempo , li 
devas repreze~ti ~i!l, s~ li ,ne faras tion pro eksteraj 
spertoj , sea pm interna ,forto. t.a ~t?' vivas kun Sia 

•rompo,, sed rie lau ekstero: Li :vivas la mtémán. vivon laú: · 
ekstrema intenseoo. La politikaj eventaj tQr~as al?sol~~ 



kon~raston a11a mo~l<ÍO de 1¡ póe{o. La arto 1a ekiras el 
la . momento, o¡ b.azarUó; kaj kre~s el ; tiu la universal'a.I). 
tuton. La politikisto agas' kontraiíe: li iras el la unive1·sala 
al .}a . . 4et.aloj·.« · ·i 

La okuloj de 'Pirandello ekbrilas kiam prof. Hill
strom itale provas fini sian paroladon, la bonvola rideto 
de .. l' ítala gasto afable signalas pardonon al la lingvaj 
er"aroj de 1· sveda k<>lego. Hallstrom laudas la interesajn 
novelejn de Pirandello kaj liajn romanojn, tamen devas. 
kdrifesi; k e li atingis la plej · altajn pintojo · de l' arto per 
sia teatra dramatismo. Li estas iom skeptika verkisto, · sed 
lia ·amara skeptikeco ne sufokis la idealecori ... 

Nun Pirandello iras al la rego por transpreni la 
artan diplonion, kiun orriamas bele pentritaj motivoj el 
lía teatrajo: »Ses roloj sercas aiítoron «, dum tondra 
apladdo de dumil ceestantpj. 

Eksonas »Du gamla, Du fria «. (Vi maljuna, libera), 
jen mi rimarkas, ke mi kantas kune kun la svedoj, mi 
ne plu · sentas min.« reprezentanto de fremda preso«. For
mortas la lastaj ak{)rdoj, la rego levigas kaj riverencas al 
la· Nobélpremiitoj, klinas sin al la pUbliko, kaj forlasas 
la' salonop, kune kun sia akompanantaro. Kiam ni eliras, 
tPi rÍcevas atablan 10anpremon de Selma Lagerlof, kiu 
transseñdas salutojn al sia baptofilino Dorica-Selma en 
OJ:.ebro. Mi ne .povas, sekvi sin al la bankedo en la Urba 
domo, óar min atendas ja laboro ; la lasta leciono de 
mia esperanta kurso en la Stokholma universitato. La 
festo firiigis por mi, sed ne la festa humoro: sur la placo 
antaií la Koncerta domo hrilas ·elektre lumigita kristnaska 
arhego, ·kaj ec kiam mi rerigardas · malproksime de la 
konoerta domo, mi vidas flagradi sur la kolonoj mister
ajn torcflam.ojn. Ili estas malfortaj, sed suficaj por doni 
esperon •pti pli lumaj tagoj. Kiam en Eiíropo plejparte 
regas . nokto. Sed en Skandinavio lumas la eterna fairo 
de l· arto, scieQco, homara progresó. ,: • 

Kaj mi demandas: kiam ricevos esperantisto la No-
bélpremioni) · 

:· Stokholmo, en decembro I g34. · 
Tiberio Morariu. 

(LB) CHOROMANSKI: KURACISTOJ KAJ MALSA
NlJLOJ.. La preskau nekonata verkist.Q per tiu ci interesa 
romano riceVIs la grandan premion de la pola Akademio. 
Sajnas, kvazaii en deliro li estus verkinta tiun ci sufok
atn~osferán, strangan sktibajon, J)um terure tempesta 
aütuna semajño okazas la historio, en kiu la malsane 
jaluza fábrik-posedanto volas ekscii, je ciu kosto, cu lin 
trompas liá ed:zino, ci tiu eksdta . eturba dem0no. La 
v~rino . ..:...:.. ki,u jan1 a11taü la edzinigo havis plurajn amat
?Jn - vere trompas la t;iizon kun 1~ kinirgo-eefkurac-. 
1sto,. sed la edzo ne kredas .al la pruvoj mem, kiel ankaii 
la kirurgon mistifikas la majstre a~tvranta virino. Aero 
<!e realo k_aj .malre~ló miksigas en ci tiu' febro-odora, 
strang_a sknbajo, kiel · ankaií la normalaj ,kaj nenormalaj 
h,O,~OJ al,ternas en gj. Kelkaj majstre desegnitaj figuroj: 
!a kad_avro-odora mál_granda tajloro kun siaj epilepsiaj 
m'fanOJ, la aer5veh~ . germana scienculo, la furiozanta 
·f~pk~posedanto kaj, la virino, plena de seks.a haladzo 
CIUJ C1 estas fantome vivaj. Spirsufoka estas la ekscita 
prij;kr~Q de .la,;. operacioj , ~aj estas hoí;tega la sentigo de 
·la llosp1tala atmosfero. · · 

· . ·. (LB) DETIWO DE ;EUROPO .de ILJA EHREN-
Bl!RG. De la komenco gis la fípo gi estas. ·plej morda 

• ka¡ :plej .trafa socia kaj politika . satiro. Gin komencas la 
~atenm~o de s-r.o . Twiot, po8edanto ~ iie la plej granda 

. VJan~onservaj-~a?r.tk? en . Chic~go.. Liaj fabrikoj .. ]c.onsu.
mas Jar~ S~ mi,llODOJD k~ 627 ,m~ :JlOrkojq kaj oovoj~, 
sed ko~cerne la propran persorron .Ji .estas severa vegetart-· 
ano, ltm. -»laii la ordono de Dio« indulgas la bestojn k:aj 
m~~ .~ur ·· huktojn kaj • .laJc:tajojn. •· ~teie, ., li ~ldonis 
ílugfohon kun la titolo: »'Nía morala .devo, áu: De nuÍl 

ni genllru hur raJ:~.cPer tío li komptenas, ke sUl> severa 
kontr{)}o,,,,dum . cent .,'jaroj oni :povas prodl!,kti certajn 
specojn áé laborhomo: la sargportiston-homon, la veturil-'" 
gvidantan ho.nion, la serv,iston-homon. La sargportisto 
k un dek cevalpQYOj. A,koe¡¡or.ajoj: malgr<J.Dda k~po, kr.et~n
CCO, senkondica oheemo. Ce la servisto: hone evoluintaj 
manoj, la. lango .tute paralizita, sekse indjferenta. ée Ciuj 
specoj la plej esenca estas la humilo. Sin joro Twiot . 
malamas Euro pon, car gi ne volis racie generi, nek man~i 
el liaj viandkonservajoj. 

Jens Boot, eltrovjnto, fondinto kaj cefdirektoro de 
la D. E. Trust - (Trusto por la Detruo de Eüropo) - 
naskigis sur la holanda insulo Te:x:el, kiel frukto de kvar
minu.ta distrigo de la studvojaganta princo de Monaco 
kaj de arQ.ikigema insulanino. De ,Jia patro li heredis la 
noblan pasion al hazardludo. 

Sian· junecon Jens Boot pasigas en infanhejmoj kaj 
migrantaj cirkoj. Kiel siplernant~ li venas unue en Ame
rikon. Lí estas deksepjara, kiam en Cannes li konatigas 
kun la kvindekokjara fraulino Jozl, talenta pentristino, 
kiu dungas lin kiel modelon. Post unu jaro Jens rapid
igas la morton de la fraiílino per helpo de certaj hemi
ajoj kaj la grandegan heredajon forludas per ruleto rlum 
sola nokto. Poste li dancas tangon kaj bostonon kun virinoj 
super la kvara X. La korpopezo de ci tiuj virinoj . alter
nas Ínter 80 kaj lOO kilogramoj kaj , Car li estas J;íonega 
dancisto, dekunu el ili fondas sindikaton, kiu disponas 
pri la piedoj de · J ·éns. Estas malpermesite al li danci k un 
junaj virinoj . 

Ne estas fakto, ke la detru~n de Eüropo kaiízis tiu 
rif uzo , kiun en la amuzejo Tea-Star fraülino Lu<:y .Fla
mingo donis al Jens, kiu - blindigite . de la rugaj har
bukloj · de Lucy _,- spitis la sindikaton, la propran . inte
reson kaj la tradicion kaj, pagata dancist9, petis al danco 
la r¡can, fieran knabinon. Kvankam estas vere, ke ;en sia 
ma~es_p~rigo li juris vengon al Eüropo, se~ p~r tío li sole 
rap1dJg1s 1a :faton de la mondparto ~en t10 Janl kuranta 
en pereon. ,. , , 
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VenÍnte en Amedkon J ens 13oot fondas 1a írusto11 
po1· la pel'eigo de Europo~ La rilembroj de la . asocio; -k~u. 
dispoilas pri dudek miüartloj da dolaro, estas la jenaJ;· 
sinJoro Twiot, kies motivojn ni jam konas, sinjoro Joos, 
la lltalreAo, kiun fliriozigis la ma!multekosteco de la éúro~ 
paj ranl-klingoj kaj William Harday1e, la filo de la 
na:tto-re~o. Li ali'Aas tial, ke sian nuptovojaton, kun la 
rav.a Cate, li volas pasigi en vera dezerto, K.Íe ne . estas 
oazoj, nek Cook-hoteloj. Kiam Boot promesas al li, ke 
tiun ci centprocentan dezerton li liveros al li en kvin, 
jaroj , por tiu tempo li ptokrastas sian edziton kaj donas 
éekon pri la ankorall mankantaj sep miliardoj. • 

La D. E. Trusto konstruas en Ameriko, deksep orga
nizajojn, kiuj direktas 3x4 filiojn en .Europo. l:iuj ci• 
havas pli ol x8.76o dungitojn, ínter ili »retojn, respubl
ikajn prezidantojn, ministrojn, bankdirektorojn, milit-, 
estrojn, gvidantojn de ciuj politikaj partioj, kardinalojn, 
CC krimu.lojn.« (;lÍuj CÍ ne llavail CC 1deon pri la ekzisto 
de la trusto kaj ec malpli konjektas, kiajn celojn ili 
servas per siaj agoj. Ciuj el iliaj organizajoj portas alían 
nomon, Boot konservis nur la du literojn. Ekzemple: 
»Ligo de Demokrata Emancipo «, Akcisocieto Dcutsch
land-England «, »Decapitazione degli Ebrei« ktp. Neniu , 
vidas la fonon de la afer<;>j. La filozofoj balbutas nur 
pri la »fatala blindeco de la rcgantaj rondoj «. 

La cksplodigaj fadénoj de la detruo de Eiíropo kun
kuras en la mano de la prezidanto de la franca respub
Jiko, do estas nur kompreneble, ke Berlino kaj Germanio 
okupas la unuan lokon sur la listo. Grandegaj tankoj 
traruli~as sur ili. Poste la romano kondukas tra la tuta 
Europo, kie stato post ~tat? oferfalas de la bomboj de 
flugmaAinoj, de venenaj gasoj, de epidemi-baciloj, de 
venenita pluvo, de kontrabandita dormmalsano, de eksplo
digoj direktitaj el malproksimo. Britlandon finas mal
satmorto kaj ~uste la plej altajn rondojn devigas la tur
rnento al hom-mantado, dum la diverspartiaj popolanoj 
volupte masinpafas unu la alían. Laiídmdan rolon ludas 
ankaü la revolucioj kaj enlandaj militoj. Estas brav.aj , 
~eutilaj landoj , kiuj ne aten das fremda0; intervepon: gen~ 
Lile ili man~as sin mem. . . _, • -~ • 

Franc~j~n ¿kstermas ' la sekreta rimedo Aphro.' Jj3. 
prezidanto jam importa~ 2.ooo :qegrojn, por ke ili ~nsta
tauu la :hl!ncajn virojn senutiligitajn . de la Aphro. N1da 
6.na pereo . helpas revolucio; . en ,kiu _la ribelap.tojn ld)n
dukas la pli juna frato de la prezidanto. Tiuj <du entuzi
asmaj viroj . fine . tramordas la gorgon un u de la: alia. 
La resta~ta . logantaro de Parizo rifuAas en Ja koridorojn 
de la subtera tramo. Tie ili tremas por sia vivo, dum 
super ili ~a ' fluginasmoj nun -jam. ,utiligas siajn_ mo~·to~ 
portantajn bombojn up.u kon.traií la,alia. Jens Boot vestas 
sin subakvigiste kaj, armita per bona' bórilo, li ·descendás 
sub la á.kv9 Mgukm , de la Sejno . . ~allóngan ~mpon post 
tio, silento kovras la subterajn .korid.órojn: nur la ondoj 
de l' Sejno murmura~ en · Ai mornan nior!Okanton .. 

Eiíropo estas dezerto. Kiu. restís vi.va •'el . ti á 1ogant
aro, tiu elnligris a). :la .aliaj ,kvar ·monqQ,¡>{Irtqj. F!ili~, 
k.uu beatiginta rideto ili ,laboras en la plumbominejoj de 
Siberio, a¡¡ pa~tas -~ilf'()jn sur la s'tepoj de ~üstralio. 

Jens , Boot . anko~;auloje trairas !a malamatan-adora
tan mondpartQn. Sw: la roinoj dé gotika · konsiruajo , 
kiu ia_m estis la ]?alaco de Justeco , lupino nestas kíin siaj 
idoj, ~lir la stt~paro del' 'iama . borso, potenca ~ urso· lekas 
siajn r¡:ianplatojn: ~d :ili ne malamikas al la paéehnl, 
boointimca . horno . . · ,, . . .~ " ·. . . 

C~ .f.antastalo, _neeblo,· tf:oigo?. ~: Ne:· Hj~ ~~?~
burg ;ec . 11.e ·s.trec1s' s1an, f.antazion, ···Nur ·celkonscu~ li · l1g1s 
en »hukedol.l«, kion. ni legas (le tago '¡\} tago en la' jm
naloj pri. da progresttj , de la teknike«., ,pri ~la perfek
tigo de .la armilQj «, pri »imenta]~i de 'geniaj séiericulpj'~' , 
k<J;i pr~ la ,e~andaj ev,er,ttoj tle lliCelk-aj,,;fliír.opaj. ~án'd~f ' . 

Lta sabro estas , hrila, la t~t/i Í'iQro . esta11 mfé.re sprtta 
k;aj érist-e pro iio, ' ec spite hla kruelan si.ncéré:m> gi ~stas 
tre ~uebla. Kaj ci ti u verkisto, láes sarka$iho estas ' rázlle 
akra, .kapabla.S .. an~a~ ·je. sen?Jma ~ildo, ~e t~as ~r! , 
trompitOJ, semgllOJ JC TRJlo, mfanoJ ; he,stoJ, planto.LiaJ 
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'A.' ' ¡ l - l 't '' 'li' 'dl peJza15ptipentroJ estas 001egaJ. a vumoJn ne m u gas, 
~ame 'kruele li starigas ilin sur pilorion kiel la ·'virojn, 
kaj , krome, li ec ne . konsideras ilin serioze. Sed li tamen 
fkvidas .en ili ankaií la noblajn trajtojn: la fid'deoori, la • 
altruismon. 

BIOGRAFIO DE GABRIELE D' ANNUNZIO . .. Ho-
. diaií · ege malfacile estas verki biografion pri Gahriele d' . 
Annunzio, ne falante all .en :hagiografion aií.-en pamfleton, : 
kiuj ambaü montrigas san'le bedaiírind;¡.j ekstremoj. Aií 
ni rioardas kvazaií speco de dia ekzistado la »oran v1von<< , 
kiun °la poeto de la Laudi pasigis en tiu ·' ci J?Ond{), . res
pektante ciun el la núl elementoj vicigintaj en 6i . . . ' 
aií ni senrezerve krilika.> la vagirojn de lia tumulta spir
ito survoje al la gloro, nin helpante per la malicaj kron
ikoj kaj parazitaj anekdotoj. 

S-ro Traversi sage evitis ambaií metodojn. Li pri
skribas en sia » Vita di Gabriele d' Annunzio« la ne
imit.eblan vivoflank.on, kiun oni ne povas neglekti; sed 
ne tro li atentas pri la akcesora rolo, kiun la virinoj kaj ·· 
la h_und?j lú?is ,en la vivo de la _granda r,oetp . . Kel:k;L~ 
amaJ epiZodoJ tamen tre alloge sp1cas la hbron, ·.sed , m 
konsideru ilin nur tiom, kiom ili ut~las al pli "' ~Unda. 
kompreno. Tiamaniere :Pi komprenas la . biograf~on de 
artisto. Cio, kio rilatas la skandalan kronikon. kaj et
mensan klacadon, apenaü povas nin interesi. Sed · la~ pléj 
eta detalo povanta ron instruí pii la preparo, .inspiro· kaj 
prilaboro de verko estas senlime valora. Dum nuntelllJ>é 
gazetaj informoj kaj dubaj famoj kovr~s kvazaií pe! mas
ko la personecon de la granda poeto, m dev~ laud1 s-1;on 
Traversi, ke li sukcesis montri kaj klari,gi la . luman gra
vecon de tiu genio, ·ankoraü tiom fremda .al la tenerala· 
publiko. 

VERS LA TERRE PROMISE. (Al la Promesita' 
Lando). Cu Georges Duhamel -entute pensis, ke ' la tl·ia 
volumo .de la »Chronique des Pasquier« !lStós plej ·' ak. ra 
rebato al la » 1900« de Paul Morand? Ne est~ ved-· 
ajne. Kaj tiorn pli bone, car la kompa~o montn~os des 
pli signifoplena, Jes vere, supraje, la JarO ~ goo ¡ovas 
sajni, kiel diris Morand, »hrila, ec ora epoko <C Se yor 
Laurent Pasquier ~i moritritas kriza !emp?, plen~ ?e pas: 
iaj diskutoj pri la. ater~ .Drey~us,_ pn _la JUda _spmto, p~·1 
la burga SOCIO, pn la rmpeta,J nbelOJ kóntrau la mecha. 
materialismo. . · ; 

Ekde lia infanago oni ripetadis al li, ke la familio 
Pasquier pli _prosperos, kiam la patro. akiro~ la. d?ktoran 
diplomon kaJ la · heredajon de la onklmo. C10 C., Jai? es
tas efektiviginta, kiam komenci~as la capitro kul} la btolo: 
»Rigardo sur la :promesitan landon «. Tamen, Láu~nt ne
niam sentis sin tiom malfelica. La patro, kun <gaJa sen
konscio, arigas .cirkaií sin .. skándalojn kaj dramojn. Ppr 
lukti kontraü liaj frenezajoj, la ~_n.f~oj un~i~, k~~k
am profitemo kaJ la divers.eco de 1haJ naturOJ 11~ d1.s1gas 
profunde. La Pasquier-oj ne plu formas fam1~10n, se? 
tribon, en !-iu sin reciproke persekutas sova~a:J bestOJ. 
N ura solvo: di sito . · . · . . . 

1 
• • 

Ekstere, Laurent retrovas du am1k0Jn: J ustin .'\\ e1ll 
kaj la dolcan Hélene Strohl, kies anion li malaterita-s. La 
aliaj {)Stas pentritaj kun ti~t .sama kl~vida kruelo, kun ~kiá 
la mangosceno ce la farmlio Pasqmer_. Dllhamel ne!:n!lm 
''erkis ion pli akran ol la scenon, en km Joseph, la cinika · 
voluptemul{), antaiídiras al -la ideologo Schleite!; ke ankau 
li vendos siajn humanajn konvinkojn .por porc10 da »Lan;-: 
gouS.te .a la mongole«. 1 . . • . , • · ' 

Kia subteno restas por Laurent? L•a patrmo 
eh sia k1opodo pacigi siajn infanojn; si estas »SaD~tulino 
de la etajoj « , kaj Laurent konfesas,, ke .li .o~e sop~as al 
pli I:rrgani~a s~nkteco. ,Evide-!lte testas. al h ~u amo al la 
muz1ko, pn km la , Cbromque des Pasqwer« enhavas 
tiom da emociivaj pruvoj-. . Tamen, de nun li ne kredas plu 
ke la mondon <>avos ' la muziko aií scienco. La .muziko lin 
korisolos,- la scienco lin helpos .iom kompreniiiun ekster
norman mondon.¡ Sed ' la < :fonto_, de lia kur~ .trov.~u en 
1a konscio, ke tia, memo libei:i!is de la .:famUiaj, ~nój . . La .• 



Hhro finJtas per tíu ' ~ojkrio venanta e1 profunda ~ates
pero: »MI sav.os min meml «. 

Tiu Laurent mUlte similas al la Duhamel de la 
»Compagnons«; 'kiu f~gis en la )) fortan kaj malvarman 
aeron· de sia soleco«. _ Tiu Duhamel estas seniluzia, so vaga. 
Lía optimismo, tiom laiídata de kelkaj kritikistoj, estas 
ehle nur metoda konkero . Ni ne povas kredi, ke senintence 
li donis• al ni, guste kiam li kandidatigis por la Akademio, 
unu el la plej signifoplenaj verkoj, per kiu li plej forte 
montras sian. nesubpremeblan individuismon. 

JONE NOGUCI: PRI HIROSIGE. La bela libro, 
kiun s-ro Jone Noguci -jus dedicis al la japana pentrartisto 
Hirosige, ebligas al ni pliafoje admiri la talenton de la 
granda japana estetiktdo. Oni konas s-ron Noguci cefe 
kiel grandan specialiston pri Hirosige, kaj l a admirinda 
volumo, abunde kaj bonege ilustrita, kiun li nun donas 
al ni, konsistigas la sumon kaj definitivan staton de niaj 
konoj pri la pentristo de la rivero Sumida. La maniero, 
en kiu la arto de Hirosige vicigas en la historio de la ja
pana pentroarto, kaj la.tiom verva, tiom spontanea origi
naleco, kun kiu li reproduktas la pejzagon aü animstat
cm, ést¡s rimarkinde ekzamenataj de s-ro Noguci. 

Plejunue, ne sajnas senutile klarigi al la eiíropa le
ganto, en kio la orienta pejzago diferencas de la okcidcnta. 
Ni ne -povas ci tie disvolvi la traían komparon, kiun 
faras s-ro Noguci tiurilate, sed ni nur akcentu, ke la cefa 
elemento de tiu diferenco kusas en . .la fakto , ke la eiíropa 
pentri~to celas pli aií malpli la reprodukton aií reprezenton 
deJa naturo, durn la aziano ·emas al io tute alia, nome al 
la unuigo kun la naturo per la malaperigo de la: memo, 
au, kiel tion pli bone esprimas s-ro Noguci: ))Nía koncep
to pri la l'taturo bazi~ sur adoradó kaj ne sur kritilw. « 
K e la · tuta okcidenta pentroarto reprezímtas pli a u malpli , 
lau lando kaj epoko, kritikan senton pri la naturo, tio evi
denti'gas kiel unu el tiuj esencaj ver'oj, kiuj subtcnas la 
argumentadon de la fama japana estetikulo kaj. donas al 
lia libro konsiderindan generalan va!oron. Ni efektive 
trovas en lia »Hirosige« ne nur la plej kompletan kaj plej 
subtilan kornentarion pri la genio kaj verko de tiu pent
risto, sed ankau generalan superrigardon pri la japana 
arto; en gi la leganto malkovros valorajn Ariadnajn faden
ojn, l{iuj lin gvidos'·lra la labirinto de la azia estetiko. 
Kaj fine komentarion pri la diferencoj inter 13. orienta 
arto kaj la okcidenta; diferencoj, kiuj evidentigas, rnal
graií ke en la xg-a jaroento niaj impresistoj forte influ
igis de la japanaj gravurajoj, kaj en la 18-a jarcento la 
importado de holandaj pentrajoj iugrade efikis, kaj eble 
pli ol oni generale -kredas, sur la teknikon kaj spiriton 
de la artistoj de Azio. 

Ti u libro estos .utila slosilo J?Or ciuj' kiuj ankorau ne 
konas la sekretajn vojetojn de bu arto, esotera multrilate, 
sed f~cile komprenebla, kiam oni scias, ke la unuigo kun 
la na,turo, baz1ta sur .la ideo, ke la horno konsistas el la 
samaj elementoj 'kiel.Ia akvo, la :ino_Q'to, la vento, la nub
oj, estas gia plej subtila kaj plej · pótenca risorto. 

BÉLA BLAU (BÁN), juna hungara pentroartisto, 
ofte ilustras nian gazeton aií la verkojn de nia eldonejo. 
Tial . gojigas. nin, ·ke lí komencas esti konata en la artista 
mondo. Jen ni donaS malgrandan karakterizon pri lia 
arto, ·okaze de la bíldoj de li publ:ikigitaj, el. lac plumo 
dé únu el la konátaj hungaraj artkritikistoj. . ' 

·.' La juna Béla Blau (Bán) ekiras el la ob'seryo de la 
strukti:u:o de socio kaj tirante la l(ónsekvenoojn de tío, li 
klopodas doni -eri síaj, verkoj tiun socian enhavon, kiu 
estas, 1aií la evoluo-legoj, nerezignébla .premiso de la. vere 
laiíepoK.á :u:tkreado. Tio · klarigas, )cial la hildoj, de Béla 
Blau ~Bán) prezentas la laborantan homon, montrante tiun 

. e~ ties efektiva vivo; en ties realeca' medio .. Tián ni vidas 
4jur' lia. bildo 'montrlinta sidantan lal)oriston, lací~tan en 

laboro, kun grandegaj, ellabOrítaj: manoj , en eluzítaj Aud.f, 
en cerp:izo malpilriginta dum• la laboro , kUil vizag6 
ner~zita, sed kies rigardo kaj gia profundo estas preskaií 
maltrankviliga .' . . La tuta bildo .estas unneca, grand
stila. Blau satas ' la ruge-brunajn profundajn kolor
ojn, -en kiu la argente brilanta bluo donas tre agrablao 
impreson. 

· Li ne sekvas en ·sia pentromaniero la skolojn de la 
moderna pentroarto, sed ankaú ne estas konservativa. 
Bone-li uzas la elementojn elminitajn de · la moderna a.rll,'l 
kiel realajn valo~ojn, sed ilia ·apliko celas ce li ne nuran 
formalismon, sed la pli fortefektan esprirnon de la tema 
enhavo. 

Ni vidas ankau sur la bildo prezentanta la sidantan 
laboriston, ke' lia pentrista tem-.enhavo estas tute alía, ol 
tiu de la pentristoj erarantaj en la labirintoj de diversoj 
ismoj, kaj, ne rekonante aü ne volante rekoni la realon, 
trankvile remacantaj siajn formproblemojn en la ebura 
turo de la arto. Li apartenas al tiuj junaj artistoj, kiuj 
ne koi,I.tentigis pri la rezulto de la artaj ismoj, sed, tiun 
transirinte, klopodas §angi la veran signifon, esprimon de 
la arto ankaií en la kadroj de la nuoa sociordo kaj en 
sia arto esprirnas la homon de la laboro. Tiujn klopod
ojn ni rimarkas ankaií. en liaj 'grafikaj laboroj , kic la 
grafikan bildigon, reduktitan al la nigra-blanka koloroj , 
bonege li .sentigas al ni per trafe ekvilibrita simpleco. 

Ni povas konstati, ke t:iu Ci juna artisto, tenante sin 
for de ciuj lai'lmódaj artofluoj, apartenas al tiuj mal
multaj al kiuj ·estas klara la vera signifo kaj rolo de la 
arto kaj kiuj, sciante tion, laboradas por vivigi arton, tute 
alían kaj novan. 

Se en liaj verkoj tie kaj tie estas formaj kaj kolor
igaj mankoj, se · liaj temoj ankoraií ne estas tute »pleni-
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gítaj (( •en • ília :ap~r6 .s~t¡_ Í¡¡. toló, ti~ .est,asi kompr~nehta: ·'ja: 
t~mas pri·juria pen:tfisto\ ~íes ' pehtrista cktiltu:to' nun ,esta's ' 
matuii~anta: . Sed >trail$ . éle~ ci, ,Ji .. t;ímen ma'l'Sas sur. v.Ojo, . 
kies . ~ezul~o,, ' est.il:s .··zy,epr.id.t~ebl¡¡:. Estas ,{to kompl'eneb1ej' 
ke m % observas · kun , gr~da :intéresigo la evoluon . k¡¡j 
plenan attan. d~svo~viton 'dé tií.I ·ci juna .artisto. . . ~~- ' 

''' . F .• k If?,. 

la 

. ADAMO (al Lucifefo) :; 
Ho,. las u vi di, ec s.e dum momen.,to: 
- Vi ~cias, mia brust~ ~stas fo~ta , ~ .r 
Tiun funkcion, kiu :min 'i~rl~a(' ; · · 
Min, kiu· estas, sola en 'mi m'em, · 
Tiel áparta er' k~j tia tuto: 



Atentn! La lasta dato por plej 
favorpreza aligo al AELA estas 31. • Januaro 

Mussolini-verko en Esperanto 

Benito Mussolini: LA VIVO DE ARNALDO 
Tradukis K. Kalocsay 

La verko aperis Jau la lniciato de U. V. Pacini perla 
financaj rimedoj de s-ro Gino Catarzi kaj lau la afabla 
permeso de la itallinga eldonejo. 

Antauparolon verkis: Gino Catarzi. 
La verko prezentas al ni la fraton de la Duce, unu el 

la modestaj, sed tamen tre aktive partoprenantaj gvid
antoj de la fa~ista revolucio. 

llustrita, kun bela kli~ita kovrilo. 

PLANO DE LA DEFINITIVA ITALLINGVA ELDONO 
PRI LA VERKOJ KAJ PAROLADOJ DE 

BENITO MUSSOLINI 
Vol. I - DALL' INTERVENTO AL F ASCISYIO (DE 

LA INTEl\VENO AL FASISMO) 15 no
vembro 19I4-23 marto 1919. Kun la mi
lita taglibro. 

Vol. II -- LA RIVOLUZIONE FASCISTA (LA FAS-
ISTA REVOLUCIO) 23 marto 1919-28 
oktobro 192 2. K un la paroladoj de la Revo
lucio kaj la paroladoj el la Deputita Benko. 

Vol. III - INIZIO DELLA NUOVA POLITICA (KO
MENCO DE LA NOVA POLITIKO). 

Vol. IV - IL 1924. - Inkluzive de la »Preludo al 
Machiavelli«. 

Vol. V - SCRITTI E DlSCORSI dal 1925 al 19 '¿ 0 
(VERKOJ KAJ PAROLADOJ de 1925 gis 
1926). 

Vol. VI - SCRITTI E DJSCORSl dal 1927 al 1928 
(VERKOJ KAJ PAROLADO~ de 1927 gis 
1928). 

Vol. VII - SCRITTI E DISCORSI dal 1929 al 193 r 
(VERKOJ KAJ PAROLADOJ de 1929 gis 
193 1). Inkluzive la paroladojn pri la »La
terana Konvencio«. 

Vol. VIII - SCRITTJ E DISCORSl dal 1932 al 1933 
(VERK OJ KAJ P AROLADOJ de 1932 gis 
1933). Inkluzive de »Doktrino pri Fas
ismo «, »Korporacia Stato « ktp. 

Vol. IX - Daürigo. 
La Vol. 1 kaj VII 

jam aperis la 28-an de oktobro 1933-XII0• 

La Vol. 11 kaj VIII 
jam aperis je la fino de marto 1 934-XII0• 

La Vol. 111 kaj IV 
jam aperis je la fino de junio 193!1-XII0• 

La Vol. V kaj VI 
aperos dum oktobro 1934 k un akcela sinsekvo. 

Eldonis Literatura Mondo, Budapest. 

Prezo: bro~urita svfr. 1.80, bindita 3.30, sur luksa 
papero: bro~urita 2.20, tole bindita 4.-, 

Al ciuj prezoj aldonu lOO/o por sendkostoj. 
Por AELA· anoj : bro~urita 0.90, bindita 1.80 svfr. plus 

15 centimoj por sendlcostoj. La luksa eldono por AELA
membroj 1.30, bind. 2.50 kun sendkostoj. 

Ciu vol. ~e 3oo gis 4oo pag. en »sparta«-papero, en
havanta en la filigrano la »Liktoran Faskon « kaj la aiíto
arafan subskribon de Mus olini, ko tas italajn lirojn 15.-. 
En belega laiístila tolbindajo, kun oraj titoloj kaj bordoj 

it. lir. 25.-. 

Eldonis Ulrico HOEPLI - MILANO. 

PLANO DE LA DEFINITIVA ITALLINGVA ELDONO 
PRI LA VERKOJ KAJ PAROLADOJ DE 

ARNALDO MUSSOLINI 
Vol. 1- VITA DI SANDRO E DI ARNALDO (VIVO 

DE SANDRO KAJ ARNALDO). Verko de 
Arnaldo kaj Benito Mussolini. Vol. en form. 
16, pag. 220 kun 2 portretoj it. lir. 10.-

Vol. JI - DISCORSI (PAROLADOJ) inter kiuj, parol
ado al la junuloj de »Fa§ista Mistiko '< sub 
titolo: Kredo kaj Konscienco; parolado: »Al 
nova stzpereco « kaj tiuj por la arbara kaj 
agrikultura revekigo. 

VoL 111 - SCRITTl dal 1923 al 1925 (VERKOJ de 1923 
gis 1925). Pri la unua periodo de aktiveco de 
la aiítoro kiel Direktoro de »ll Popolo d' Ita
lia« dum la starigo de la FaSista Stato kaj 
polemikoj pro la »Aventino«. 

Vol. IV - SCRITTI dal 1926 al 1928 (VERKOJ de 1026 
gis 1928). Kun la artikoloj pro la renovigo 
de agrikulturo kaj industrio. 

Vol. V - SCRITTI dal 1929 al 1931 (VERKOJ de 19~9 
gis 1931). Kun la artikoloj pri la lnterkon
sento kun Vatikano. 

La Vol. I aperis la 2 1-an de decembro lg33-XII, unua 
datreveno de la morto de Arnaldo Mussolini. Vol. 11 .. 
111, IV kaj V aperos en la jaro XII. Ciu vol. kostos, 
laü la amplekso , ekde it. lir. 10.- gis it. lir. 15.-. 

Eldonis UJ_rico HOEPLI - MILANO. 

La ~otizo por AfLA ¡e la ¡aro 11~5 estas nur sv. 1r.1o·-
••••• Oetalan prospekton sendas al vi la eldonejo de ,Literatura Mondo" 
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UNU EL LD PLEJ BELDJ DONICOJ 
por esperanta junularo estas sendube 

la unua kooperativa junular-romano de 

JAN WOLSKI sub la titolo 

,éU lil ESTAS NUR FDBELO?" 
~~~~--~~~~~ 

176 pagoj, 11 originalaj ilustrajoj, muzik
notoj de kooperativa him •10, originale 
ilustrita kovrilo, bona senligna papero. 
Ampleksa antdt1parolo kaj detalaj klar
igoj faci ligas al ciuj la plenan komprenon 
de tiu un ika, rava junular-romano, 
bazita sur la vivo de gelernantaro en la 

polaj Iernejkooperativoj . 

• 
Prezo: 3. - svfr. ekster Polujo inkl. 
sendkostoj. E 1dono de nEsperanta Eldon
Kooperativo" en Var§ovio (Warszava). 
Al. jerozolimskie 101. Ricevebla en ciuj 

Esperanto-librejoj. 

ENCIKLOPEDIO 
DE 

ESPERANTO 
dua parto 

K-Z 

estas presata. 
La literoj K-R estas jam presitaj. 

• 
Detalojn legu en nía februara numero 

( 

lnternacia Katolika lnformejo's Hertogenbosck 
Nederlando, senpage donas informojn pri religio 

INTER.NACIA 
PEDAGOGIA REVUO 

jam aperas de pli ol 1 o jaroj, raportas pri la internacia 
scienca pedagogio, pri kongresoj kaj laboroj de la in
ternaciaj instruistaj asocioj, pri leinejo kaj instruistaro 
diverslanda, pri Esperanto en la lernejo kaj ínter in
struistoj. 

IPR pe radas interkorespondon k un instruistoj ka j 
lernanloj , estas 01·gano de TUTMONDA ASOCIO DE 
ESPERANTISTAJ GEINSTRUISTOJ (TAGE) 

Jarabono kun membrokotizo al TAGE kostas 2.5o 
nederlandajn guldenojn aú egalvaloron. 

Heprezentantoj en Ciuj landoj. 

Por provnumero kaj kunlaboro skribu al la ad
ministranto: P. Korte, VEENDAM, Schoolstraat 13 
Nederlando. 

Abonu tuj la popularsciencan dumonatan gazeton 

SCIENCA GAZETO 
Nun pligrandigita gi aperas sur 20 dense presitaj J:agoj 
kaj kovrilo. Pluan pligrandigon ni projektas. Enhavas 
multeROn da informoj sciencaj en facile legebla lingvo. 

Jarabono; Unu dolaro usona (3 sv. fr.) 

Specimeno kontrau respondkupono 

Amerika Esperanto-1 nstituto 
556 State Sr., Madison, Wis .• Usono 

Pollandanoi ••• Aten tu 1 
La dua eldono de 

»Ddreslibro de Pollandaj Esperantistojcc 
preparigas. 

Ciuj esperantistoj de Pollando sen diferenco de 
nacio, religio, socia situo aii mondrigardo bonvolu 
T U J sendi sian adreson kaj profesiindi)(on al: 

Aedakcio de la Adresllbro 
de Pollandai Esperantisloi 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 101 • 

• 
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Feleloa nel'kea:ato és kiadó: Bleier Vilmoa. - Peatviciéki Nyomda Vácon. - A uyomdáért Béuik Gyul1 feleloa. 


