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1 
Av("!1·to: 1\.fanuskriplojn la redakcio ne redonas. La rajton, fari en ciu ensendita manuskripto 1 

.:;tilajn korektojn la redakcio rezervas por si, se la vePkinto aií tradukinto anticipe ne protestas. 
La redakcio akceptas nur unuflankc mas~nskribitajn artikolojn kun sufice largaj margeno kaj liniaj 

interspaeoj. EsceptP tamen estas akceptataj manuskriptoj knn desegnilaj au tre klare skrihitaj litP•·oi. 

A 

NIAJ ELDONAJOJ 
Verkoj de JULIO BAGHY a 

Daucn Marionetoj, 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. - -
Pilp,rimo, poemaro tolb. 3.-, bros. - - -

Verkoj .de KOLOMANO KALOCSAYa 

3.40 
2.70 
5.-
7.40 
2.-
1.80 

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 pa~a. 

Duonlede bindita - - - 11.30 
Maclách: Tragedio de 1' Horno luksa 5.50, simpla 4.
Pet6fi: Johano la brava 

Iuksa bind. 7.-, simpla bind. 5.20, bros 1.50 
Goethe: Romaj elegioj; La Taglibro, silkebind. - 5.

bind. 3.-, bros. 2.
Hungara Antologio bind 14.-, bros. - - - 12.
- G. Waringhien: Kiel farigl poeto au Parnasa 

Gvldlibro bind. 5.-, bros. - - - - 3.60 
Dante: Infero bind. 11.-, bros. - - - - 8.80 
Hekler: Arthistorio l. bind. 15.-, bros. - - - - 13.
Dekdu Poetoj. Poemantologio. Redaldis: Kalocsay 

bind. 4.-, bros. 2.50; luksa bind. 5.-, bros. 3.20 
B. Mussolini: Vivo de Arnaldo, bind. 3.30, bros. 1.80 

luksa bind. 4.-, bros. - - ( - 2.20 

ALIAJ VERKISTOJ 1 

Bleier-K6kény-Sir)aev: Enciklopedlo de Esper-
anto vol. l. A-J bind. 15.-, bros. - - - - 13.

S. Ascb-1. Lejzerowlcz: La Sorclstino el Kastilio 
romano bind. 5.-, bros. - - 3.50 

Gren·kamp - Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto 
bind. 9.-, bros. 7.

J. Forge: Mr Tot acetas mil okulojn - Romano 
bind. 5.80, bros. 4.

Francisko Szilágyi: Poemaro el Hungarlando hin d. 2.50 
bros. 1.50 

Frandsko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelaro 
bind. 4.50, bros - 3.

Szilágyi: La Simpla Esperanto (gram. por hung.) bro§. 1.35 
Teodoro Scbwartz: Modernaj Robinzonoj bros. - 1.50 
La Pentroarto en la malnov~ Hungarujo, kun 95 

ilustrajoj duonlede bindita - - - - - 15.50 
L. Totsche: De Pago al 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 Robinson: Homarlsma Laboro bros. - - 0.60 
l. Sirjaev: Peko de Kain bros. - - - - - t.
H. Weinhengst: Turstrato 4. romano bind. 5.50, bro§ 4.
E. Alsberg: Fine mi komprenas la rad:on! bind. - 6.-

bros. 4.50 
K. Karinthy-L. Totsche: Vo)ago en Faremidon bros 1.20 
K. R. C. Sturmer: El Notlibro de Praktika Esperan-

tisto. bind. 4.-, bro§. - - - - - 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 

li 

Jelusic- Rotkvic: Cezaro bind. 11.-, bros - 9.
R. M. Rilke-Münz: Leteroj al Juna Poeto bind. 1.35 
Adamson: Auli bind. 3.-, bros. - - - 1.60 

Prezoj en svisaj frankoj 1 
Aldonu 10% por sendkostoj 

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, 21, 

Willemstraat. Postkonto nro 1689.58. 
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Magdalenastraat 29. 
postkonto nro 3268.51. 

BRITU JO: Brita Esperantista 
Asocio London W. C. 1. 142. High Holborn 

BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto« 
Sofia str. Maria Luiza 3~. 

CEAOSLOV AKIO : Ceóoslovaka Esperanto Asocio 
Praha XIX 447. Uralské nám. Postkonto: Praha 9.602. 

DANUjO: Isosek, sro L. Friis Aabyhoj, Frodesvej 21. 
Postkonto nro: 16295. 

ESTONIO: Helmi Ores en, TaUinn, Postkest 6. 
FRANCUJO: Centra Esr:eranto Librejo 

Paris 6e, 11 rue de Sévres 
Postkonto: Libraire Central e Esp.-iste, Paris nro 19601. 
S. Grenkamp-Kornfeld, Paris XIV-e 117 Bd. Jourdan. 

GERMANUJO: Postcekkonto de Vilmos Bleier, 
Berlin 138084 

HISPANUJO: Ferdinand Montserrat, 
Barcelona, str. Pro venza 75, 2-3a 

IT ALU JO: Ita la Esperanto Centro Milano, Oalleria 
Vittorio Emmanuele 11 . 92 

Postkonto: Milano, efe postale 3118715. 
JUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo 

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

NEDERLANDO: Internada Cseh Instituto H~a 
Riouwstraat 172. Postkonto Nr. 162.626. 

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: ForlagsfO:-eningen Esperanto, 
Stockholm, 1. Fack 698 Postgirokonto nro 578. 

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

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

USONO: Amerika Esperanto-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. 1 svisa franko egalas 
1.72 zloty. lnternaciajn postajn respond-kuponojn ni 
akceptas en la valoro de 0.30 sv. fr. por un u. 



.. 
-:- ~100, ótÍ"Vi ~ria'B' kun ilú?- deníandis;'Khrnél ·tieaj ne k'I-edas absol{tte v~ra, kion ili ··iüda8 "'1l~ 'iegas~ 

Esti. . .· ~ . : • " \• .. ; ''nltutsame kiel ·Vi, hejme. In ter vi ékaj .ili .estas :{tUl' ti u 
' " ·: ::_ Kup ~jo · -;- mi .ktüs .. - Gisg~rge m~ : diferenco,,,ke re Vi, eLla asertoj , cte la homoj oni óiam 

naüzas Ci ,tiú multa malhonesto. dévas "deprenj ion, tre multon, kaj ~ ~ie 6uú:n oni qevas 
; Mi ~psaltis . en. Ja aerop1anon. Ni muA-is, ron d..: al'<ton(ioli, tre. nialrr.uilton. Viaj varof ka:) ll.omoj· ne 

flugis. ·• ·~ 1 " eStás tiom' eminentaj. kiel oni asertas. La ci tieaj varoj 
Ni :.;ondflugis kuri tie' abisma rapido, ke apud kaj hop1oj ne estas tiom aeaj~ ··kiel .oni aserf4s; .La du 

ni ' káptlll'nigis la rokaj agloj kaj la hirundojn · trafís aferoj propre egalas. Laü 1Ui, tamen la lasta me,todo 
ápopleksio. ·,, •· ,. .·.. ~tás la pli honesta, la pü s~ncerá, la __ pli modestá. · 

Baldau ni déscendis. , En la montrofenestro ae libróvéndejo la 'pov,ajoj 
.....: ¡}'en' gi- estas .·- · díri8 Esn: \<:olo.rpape~:e banderolite ta.mb~s .la scügol).: . , ' · 

· - ·.Otr tiu ci? Ja ankau gi estas guste la ·sama ?>Nelegebla balaajo. :.« · »La ·lasta 'verlco de la, 
kieJ tiu. ·' · i; · parulizita m&jww verkisto, el kiu. gis nun verUligis e.c 
. , ~ l'tur. de .e4stere. Interne, gi . estas alia.· ... ne una ehzemplero .. . « »La pl13j n()ií.zaj, ;:p'úJj~ afcktaj · 

'Piedé ni paAadis en· la urbon, por ke ni povu poemoj de Erv.in Stertor. « · · · , 
cion det~le pririgardf. •. ' . . - ·- Nekredeble - mi .k9ns~rnigadis. ..:..,, Kaj cu 
- PJej un1,1e miri suryrizj$, ke la , preterpasantoj oni a.Petas · Ci tiujn? . . 

apenaií salutis unu 1a alían. . ·. . · · - Kial oni ne acetus ilin?' 
.:..' _:_ ,qi tie nur tiu- salutás la alían/ ~· klarigis ·"· ·· '--;" Kaj cu oni ankau: Iegi!ls 'ilfu? . . " . > . 

Es ti - kiu efektil'e ~s kaj re.s~ktas la kencernulon. - Cu eble ce vi oni ne leg~s si¡qilaj~ ~~j.9? 
. , . A.hnozulo Iom ~~~aj · Q.kuJv_itroj kaüri_s sur la -'- Ví pravas. Sed tie orii aJmeriaii aliínaniere 
.asfalto. Ladtelero es,bs en h~ smo.. Sl.lr lia bru¡;to p~ezeptas i)in: " . "' · , 

• kartonfofio': ""'" ' "' '' · . · · · ' . , . - Mi ripetas: ti u ci es fas la urbo dé 1a sin14>9~: 
$e' iu· konscias bone, ke li hav~s malQ<lnan. ~ · 
k;lj 8atas )a , tondroso~jn f~~jn1, ~, tio,i}, kio e~lfi 
IDJllplena, )llalkar,a ka) afekhta; - li aeetas la ~m
oj.U ~ ,l':~tvin .Stertor kaj li ne povas .per · ili .trompigi', 
ili ja konveuas: al lía . gusto. J..a tuto .estas nur afero 

la komer-

trcinkajoj. 
."'- -1' 

"' 

dé taktiko: . · · · .: ·{ · 
.· ~apturnigé mi sopiris en kafejon, ·kf .~, tié ,,ll!in · 

re:CreSigu. · • 
Esti portis min antau vulgargustru1 .ordekoraci-

itan kafejon, kiu estis · sig1~it~: . · , ·~. , 
, ' ·· »la favoralá, renli:on'tejo dé &lruitanoj"kaj .9en.tai1- ' 
l)!_lloj.« ,. ' · · 

Koménoe mi ne voiis enpasi tien. ~fía all1iko 
enpt1sis QÚn. · 

- .Bonl!n tagon mi deziras -;:- nú sal u lis. • 
· - Kial v:i · rnénsogas? ...,.... ripro6is min Esti. 
Vi deziras Ci tie ne bonan tagon, sed vi dezirus benan 
kafm1: . sed ti.ou vi M povas . ricevi, tiái la kafon oni 
falsigiÍ'! pe¡· cikorio . en ci tiu. loko .kaj gi havas ·gusto o. 
lriel la duara:nga ciro. Mi nur volas monl,ri al vj; ]a 
3urnalojn. . :< • · r · ·· • '1 · 

. Íe~E! niultaj jurna:loj estis . ~i tie. Nun mi men
ciJ:s ttur fll »Me1Wagon «, la )> Egoismon«; la Mlllku,.. 
"-f«'J.. .u,ojriJ.,bisto~ .•. « kafl~ · »Dungiton.-<< , . . .• . 

·. ' La »Dungtto« súr sur unua pL~Ao per dika) hteroJ 
kgmunikas al. la ptiblikt> kiel konstantru:l ' p.r.t/gr.ar.n
dé.vízon: 
. . ».CiÚ Ul.l'UO[Ja litÍJro de e{ tíu jurnalo estas pr:tg¡ta. 

Gí (lependas >egaj,é ~. eiu registaro, -neniam gi sliribo.s 
súm o}Jini/Jn, .nq.r tíam, .' se tíon ppstulas :yia malpur,.1 
p1'ofjlauitl,o. G!i:S(f1; tia~· ni averÚJS ~jit,.legantojn, lüujn 
apa.r.li /saj km1,e .prq.funde . ni miile3timas kaj matres
pekta$, /¡:e~íli ne. lto~ider.u serio{e niC,jn artiliOlojn kój 
allkaii ai!}; , üi , male.~timu tj.om, ;kiom .ni merita.<;, se tí(! 
enl~te el!I48 ,per: hpmaj Wr¡xibloj. <t . ' • 

T ~ J:ttanPioze ,;::- DV· eatuziasD).Ül. """"' Je!l, vj(fu, 
.gi ·)'ere pla~s al mi. · . "· .. . . · . .·· , 

' ~ .Ci tie: la v~rdiro ~sojiét 't~titla, -:- ·danrigis . 
11Jia .Jmikf?' rr ~ ke c.iu egale ~;; ofkf,ercas. .¡\Mkut..tu . 
ékzemp"' ij $Ubajn anoncetojn;·:- kaj li koínef~S legi 
~~ . !8te~Ju,.tQalój.: ·. ~ .. ·. . . , , , 
~' ·~ »Plurfoje pumta, 'pilñdome •idírit4, ~itto :~"" 



En la ~ova horkapel' 
ee X katedr.íUó, -kie 

1 ~· .''' .... . ,::'·. .-' 

tili~. ~l'l ;só:mermeza b~l' ,. 
· · lilm1ll';s , fl~rfolie , · 

ni · ktiAa~"éri 'skulptita griz', 
mi kun la solil kara, 
ee J<Or' ]¡¡. kor': en ~tona ciz' -

_ dormet~. jam. centjara. 

Ni amis, 'ludis, §i kaj mi, 
rikoltis : gr~non paoe, 
gis"iam; i narte, , sidis ni 
kaj ~~tis agón l aCe . 
Elfiui~ el'· la. vitra , kav' 
la sáblo de montrilo ; 

el mi a mano falis glav', 
el Aia la kudrilo. 

'· - os·car Ceüertin -

Ankoraü floras eíl kastel' 
' -'- hó' n~stis "ni sek~re - . 

fenestfe p~lz~miu'. Pruriel', 
-- ·~~ ~ 

· •sambuko eistermur;e • . ; 
· Ce nia vojo de amsol" 
purpuras la diantoj., 
kaj sonas i9ter la lupol' 
ankoraü junaj_ kantoj. 

'De ·l' vivolíruo, guo for, 
ci tie, kar-ii:Ítime, 
dormelas ni . Ce mia · kor' 
4a g1a,•o tr~ proksime. · ' ' 
Sin klinas al kirasmanik' 
~ompita sildblazono. 
Si - kun la Skribo sur tunik'J 
lilio ce . la zono.. . 

cas postenon ... ·.« »Nervmalsana edukistino "rekomeru 
ilas sin pót e.taj infan:oj .. . « »LingtJOp1'ofesoro, k'iu. . 
parolas· la franc«n lingvon laií ra prl.zs..a di·ul'eltto, kp;j¡ 
f.ciu , deziru$ alpr'opriqi la gustan pronónoaiion de siiJj. 

· lernantoj, ardiorai1 disponas pri kelkafliberaj hotoj.« 
- Kaj eu ili ricevas postenon? - mi demandis 

konsternite. 
- . Memkompreneble - respondis Esti. 
- Kial? ·" 
- 'Tial, ~ 1i diris sultro-tirante ::__ óar tia estas 

la vivo. · 
Li fingrqpusis dikan kajeron, sur kies malhel

griz~ kovrilpag9 per malhelgrizaj literoj estis presi-
ta io: , · · -

' --;-- (ji ~stas la plej eminentá beletris~ika revuo. · 
Oni •tre legas ~in. · 

~ Ee_ ~ian titolon mi ne povas legi. 
- Enuo -· decifris Esti. -:-- Jen ~ia titolo. 
- Kio estas en gi interesa? · , . ._, ' 
- Tio, ke Enuo estas gia t!..tolo. 
- Kaj cu efektive enuiga gi estas? · 
- Mi ne volas vin influí. Trafoliuir}u. 
Mi legis kelkajn artikolojn el gi. 
:_ .. Nn, . - mi diris kurblipe ._._, gi ec ne estas 

.. tiom enuiga. · . . "' . 
- ~ver,~ .·. estas - riprocis iiUn 'Esti. ' ...-! V~ne, 

llenia~ · pr.eteJl~oh. oni povas komple:te ,:konténtig:i .. Vian 
pretendan la tit?lo tro malgrandigis. Mi: 001·tigas 'in; 
se hejme vi. ltlgOS gin, vi trovos gin sufí~: eúuiga. Cío .. 
dependas de tio, d kia vidpunkto tú rigárdas la_aferojn. 

Sur lá , plílCo, anta u la parlamento iu oratoris al 
k;elkmilno:JRbra amaSe> : · 1 1 

.:-. Súficas, . se vi jetas solan rigardon al mi 11 

malvasta frunto,' al mi.a viz.ago defotmita: pro hesta 
monavido, kaj tuj vi povas vidi , lrun ::kiu vi .ha1"M 
aferon. Mi scias nenian profesion, sCiencon, por ne.tio 
.ll\i taiígas en la mondo, .ehJe nur por tio, 'ke mi klarigq. •l 
al vi 1a se:noonde l ;vivp ,káj kondlilru >vm .,¡¡ la celo. 
Ki:o ast4s. ii{i '(;é,o;· án:bií tion mi :konfesa~. ~ide ·mi · 
volas rit~i, alfil:pari mo'non, por ke · rÍri havu tiam pli. 
:kaj vi malpli; Ytp tio mi devas vin ppste(¡~ pli, mál-

Sed in ter oncioj ·la radik ' 

de Jisaj verdas , gl9re, . ~·, 
terglobon gia · brancírriplik' 

· p~;iombtas t~é 'favore .. · 
Folioj oraj,)edtjstim' : ·, 
homsortoj ¡;; gra'riit'o,· '" 
kaj ciam álten s,in la . kron' . 

etendas, al zenito: 

El la sveda: ,!fagd!J Car'lsson. 

eble vi kredas, ke Yi jam estas sÚfi~ 



- Jank,o AJeXi -

:StéletQj, -vi ,Q~JJ}~j servistlnoj de la regno éie1l, steiJ' oni aÍ)enaÜ trovus okupon~ -.se. si el ~ryolibrefun 
yin mi '§atus iam sekrete . vi:ziti. lam vespere, kiam mi,, ,.n~~ .,~~'U~: _ . _ . .. . 
poms mi:n :apogi al · lá ne&úla3oj, al tiuj lankusenetoj · · "' Já ankaií Emmy, nia malgranila pozistino en ~ 

. viaj, kaj ni .bab"Uus mal~aií.te. Vi .informus mirt, kiel oni · pentrista ·akademio, .ne povas rioovi okupon pli bonan, 
¡vin traktás tie super la'· nuhoj ; :kaj ~ mi .r.akontus al vi, pli profitan. Nú ·vere, ~i éstas ·germanino, de. apud 
kio nova oakazis •ci~.malsupre inte:F ni: . _ · Dresdenó, kaj ni ha vas en nia lando sufiC.e . da niaj 

. Kaj ~e iam ne es_tus hi:lj'me viaj gemastroj, vi pomoj kaj sufice .. da zorgoj, kiel ilinokupig_i. . ._ . 
. 'kondukÚ.S min lill la oelegajn cambrojn cielajn, ~r Tamen ne koleru . kontrau Emmy. Si ne restos 
ka8e montri 1H .

7
wL.cion, kion jli tie havas. Vi él8ovus tie''oí longe, si lernasJa anglan ·4j. intencas voj~g-i en 

la ti-rkestojn de 1' grandaj . sr~koj, fa9rikitaj el bon- Ameri~1;1n. Suficas, .ke sin koleras aliaj pozistinoj, ki'IJ.j 
odora ligno de .rozarbetoj, kiaj sole .en la ciel~ kreskas, vane atendas en la koridoro de t· akademio, por ke 
kaj vi .monlrus _.al mi la perlobroditán tolajon de 1{1. oni '.akceptu ilin en iu klaso. Ui ja ne havas tiel bele 
Juno, la aJÍentan niantelon de l' suno kaj la diademon, ondlioiah bu§on, tiel carme buklitajn harojn oe la 
kiun .la stelo,:.Venuso printempe metas ~pei: sian oreloj, .:tiel 8enkulpecan, naivan rig{lrdon~ kiel si. Ho, 
frunton. · kiom sin envías. la ceteraj pozistinoj l La velkint&jn 

bu§ojri (mi povus ankoraií kolorí per cinahto, ankaií 
la' harojn iJi SCÍI,lS tie} plekti ce Ja flankoj, sed ~~ dlek; . ' Ne timu, :ke· dum la ,niontrado mi stelus kelkajn 

el la perloj ; mi<scias, ke tion poste nepre rimarkus vía 
mastrino, la bla'nka 1unó, kaj f.orpelus tiun 'el1ntet• vi, 

· kiu : estus suspektáta~ '"·"'-· ·• " ·> 

-- Ho, vere ·mi ' devus bedaiíri tian steleton, kiun 
pr'o mi en la regno ciela oní maldungus, kaj, si*) devus, 
perdinte ·IIl' okulbrilen, ~un ·valizeto· en la man? migri 
tra Ja nirboj ci.:tnalsupren sur nian 'grium terori. Certe 
sí larniante elsercús- mm kaj mi devus pri si 7.0rgi . . ; 
Mi . devus · Sin trankvil~gi, konsoli kaj oortigi, ke .cion 
o ni -ordos, ke o ni trovos. poi §i ian okupon .. En komerc
ejo,· a~ pref~r~- -~ trankvila: pat~cia fami lio., k~e1 han
.kam &· ne noov:os granda o salaJron, tamen om . traktus 
Sin afable, amij{-e. Mi. oortigus sin, ke ni sendos' anon-

.. con al )ü:malo -,kaj tuj .Si trovos okupon, si ne , devo.s 
hoati> neniú ja · ekl!fcios, .ke si estas ""-stelo forpelita el la 
reg.no ciela.';. 

1 > . ' . .• 

· Sed mi scias bone, ke JlÍ - bed¡u1rinde - vane 
:"atendus ;rezu1ton . . Nuntéinpe on.i ·malfacile vivas sur la 
te~,;o, kaj §pari de.vas ciu. Kometcisto m!'m f-ermas ·y~s
pere la · ríi1kurténoií" su1; montra fenestro , sinjorinoj 

.·llHlfP !a vas, la vazar(ln en kriirejo, kaj por . tia estiJ1gita 

ok jarojn, ho, tiujn llí nenia m plu reatingos: · 
~Steletoj, belaj steletoj, vi estas vere felícaj:, ear 

vi . nerúam paligos nek maljunigos. Mi S:atus viri kaSe 
víziti. Nenion mi stelus . ce vi, se vi nur iel klar.igus 
al mi la. se'kreton, pro kio v:i estas ciam dekokjaraj, 
En· kia 'akvd vi lava~ vin, kion vi smiras sur vi.ajn ha
rojo~ per. kio vi orumas ilüt, tiel ke ili oiam june<oo 
brtlas? Da ti u orumilo de via junfreS:a aspekto se mi 
po_vú,s de ví iom rióevi! Ne por mi ; ec .sen gi mi ja 
íel. pasigos Ja vivon. Sed pr.ipensu nur, kion faros tia 
Eríúhy' ':Sen. siaj · de~ o k jaroj! Kiel si vivtenos sin, 
kialll, venos aliaj dekokj.andinoj , kaj Sia aspekto .ne 
esto~ plu ~arma? . ' 

. Krom :la juneco §i· posedas ja nenion. ~ Sía vesto, 
ha , kiel gi estas stranga; grandaj. bel:egaj floro~ sur ~i . 
sed 'kva·zaií velkintaj; kaj gi 8ajnas esti neniarn gladita 
nek laxita. TjeL :sil~ ves~s junaj, sminkítaj danci.stipoj , 
kiuj .. anta u cirko fumás Ol'\lmitan 'cigaredon, por al
logi homojn ·aL spektaklo, kiam ili piedfingre sin tur-
nos , SUI', movitaDta ._ globo. e 

. Kaj . tia norno· ~ Emmy, kun y, léiel si kutimis 
gin skpbi ~ a.uk~u ne . estas nm1~mpe tre simpatÍA. 
Ekzistas noaü~ú tíom da bclaj nomoj :· Jarmilka, Mí
la~a , aií ekzempJe . Tatjana - Emmy . es{as f'.remda 
ka) eksq¡oda, . tute malmoderna. , 

K~j sekve mi ne scias, kio estos pri Emmy. La 



Se patríhori mi ne havus, 
'fra, l~ la , la, tra la J.¡¡., 

' 'St1 · p~tnp~n ~i ne hav\lS, 
. Tnj. P~.í:if mi iéus 'j ~: ·.~ 

. :· - . . ~ 

Sur veJsipó kla~e flirtus 
Nigra flag' e~ l' alta ~as.t', 
l(aj el ti u -Aip' konsistos · 

Mi~ Í<'~? · k~j · pala?': . ~-
' ~li veolgus la &ipanojn . 

El la lando de Babel', 
Kaj pa~iojn; korLeganQjn , , 
:f:l karotíro aii hor!iél' . 

'f11a vehl~$o~ . Sll,l" Jtiatm~zo, 
Al a tal.;" mi jetos' for, 
Por konkeroj, eJl frenezo , 
.Mj_an ~ipo~i' kqn la kor' .. 

$e .pat;fiqo~ ~¡ ·Qe ~ayu~, 
Tra· 'la 11\ la, fra la la;\ ' 
Se ~~trinón mi ne l'!,avus , 
'~'uª .·J!~rai' mi i~us . ja. 

• Jen elit.us \r¡,i e.l fjQ:rdo · · 
: • · Pil:r, s~~Í~íl ~kaper', . . · : 

Ue trQ_pik;' ·.al f r1>sia nordo, 
De baíalo al · kaper'. · 

E~ franqling¡Í)a poemaro •. ))Aventure«.. , 

. Pendtís tuj la komandaiito · 
Ce la supriY de 1' oofmast', 
Ce velstang; ._ la. leut.enanto, · 
'K aj ceteraf 'sen p_rokrasf. 

•• ,.-! • ~ 

Se paÚin'ón mi ne havos, 
Tra la la la , tra la la, 
Se patrinón mi ne hav.us; 
Tuj pirat'~ mi igus ja. 

: -~-;' 
'l'.remll ~ Ra'l4j · timaj rotcsj 
Anta u la krani-blazou', · 
La capelo, ' l' altaj botoj , 1. 

La ponard',_en mia zon'. · 

'Mía vQco tivazau ra,<;loj 
.,. Rulbruegus'~en blasfen,· 

Por ke sci11 kamaradoj: 
Mi ne timas Dion mem. 

~· 
1 

-Kaj Ce .ton:~roj ekko1e~;af :: 
TreJ)lUS ·la!'' altan' eq Plai' ;, < 

~ Ec · hrav'uloj' plej fie~aj .· 
Grimpus fór, en rigilar'. 

_'l ,. 

''\t· ... ~ - - ., 

Por kaperitinbj belaj 
8tarus su.r 'iñsula bord' . 
1~'ortikaji :lcun caJIIlir()j he1aj·. 

·' :Kaj kun péza• i era porii' .. 

,;. . , .. : 

Sqr 1a plá~. J.est;otag~ •. 
:Pl~ vellnadq&" rrlii, "'~n J'la&', 
Ar~k.lsoj_n, ja, M1Phl~~~ 
. ..tl S9hiato kaj b~C.'. 

'f:r.ad,ttkiS: 



- o~u_po~~:~ ieiFJdu: ~~8, · ~ ·- tlb-~utiÍÚ&; tí ia~s .ja tiel 
tuté ~e. ' · : , · 

:·"·Cfo.t • • 1 ·• e¡' •' ' • . • . . ' "'1 . ' , 
;_;"~, :.t~~~e c:lt,U YQ a~ . ém nproct.• La . w:~ano .ae .1 

viro . j~~g~~ Ain en .·dattt(lraJ~ hllisinQjr_r .~.' ~nesperaJ. · 
noktoJ,".:*IlJ 4}m~,mtihdumt¡¡ge volas · tia vtmJ.O en Ja 
ak!ldetnio• .8enti 8Ín :hohiá"krea)6, kif:m ·Onl· ne rigarélas 
m!lléahi.;':·sen kunfratá ~fablec» kaj ¡qiroba ~ésti$o . 

. l.(ilra) . onklinetoj , mi' ~ne 8atqs niAn int6rparo.: 
Ion , ttmig1 . pri la poiistihoj, mi ne ,volus, ke vi ek:
sciu; •ke. Jlór •Ja .bildo. en\vi1t ~mhréto, kie. gardpn~elo , 
ak~n,tpánas .. ~nkulplljn infMojn · ~pud abismó, . a:ü 
atilmda· .knabmeto portas florbukedon, aií ·bmna etul., 
ino turnas si~n' infanan · ~igard~ · aí1i ~lfllo, . ~¡~~ante 
aru.d la~~·.-:~ n~ vol~ al .. ~ ~tfidi~ ;ké lá ~~~oj , 
kli!J por tl'!;lJ e1 bddoJ • p<>ZIS, esij:S VIZ&~J tia, malvtr~l
inoj, de, pérsonoj , kiuj ,ne havas por · ni plu valoron .. 
Vi ekde~ vía 'j.úneoo rigardadis . ~iujn ' bildojn, .la bl~kan 

· hautkoloron de . iliaj figuroj, iliajrt liumilajn ókclojn, 
s~ · ili?. ~n:aJ.esteco :vi . ~aturi~is, -~~is.: ~ d~ 
m~ka.At a:l n:.la malgoJeoon ,de 1' vtvo, mo~tn, ke la 
ldara , belega srenejo de l mondo . estas dorsoflanke 
kunmenta et mizeraj, ne. rabotitaj Jignot;ábuloj? ~j 
tiál, .se _mi vi!l ~am '.viti~s,: .. rnal~Ulte n'i va-rolo~, 
maksun~e pn .E~my. _!11~ :~vus ~ !O!! rakon~ al . w.. 

Prt At m estis konvtiildtáJ ; ke Ai ·estas bóna, nruva, 
ke ~ Si ankorau neniam vízitis 'amuiéjon: Si M venis 
en :Ja ai!:ademion memvole. Si vagis tra Wtanarba 
stráto supre 'én la praga Montma.rlfe, r.igardis 4;t sil
kecan, defalantan foliaron ' aiíttinan, '' kiam ' ni sin tie 
a:l paro lis ka j ve ni gis en la· ,Jernejon kiel JlOzistin:dn. ,: 

. . . Oni interesigas pri Ja sorto ,de al si .. ~m, ~asitaj 
, · hoinoj, ,sed de tia Jrnabióo oni ekscias nenion 'eertan. 

Si rakontas kvazau durí.1 fehro, si meníori'8'llls urb
ojlh .. nomoju, okazirttajojn, ciutag'e mia:jn, . tiél ·le oni 
pe4Sas: hie:raii mi sin nc kompreQis, aií si.. hodi~u. era
ris. , Lastf.:ine 'OJti havas pri si t~ . impreso¡;¡, ke si 
inmÚ ne scias, de .kic si deyenas, ki:u si estas, kiOll 
si~icas Ci ti e. . . . . ' .· .· .• . . . . . 

· ·. Eílli.ny eslis obeema pozistino: '·:Matene je. Ia o ka . 
si es.tis jam en. Ja lernejo. Si devis cerre jam je duono 
post la ~s~s* elliü~i, por .el la kontraii'a ~o pid 
veni al la akacleJ:nio.,. vespere Fee piede hejmen. Tag
me.ie ;si jlÓCtis' bul~on' ve~ re¡~ mi. ;kredis;. si mángis 
tleiíion~- ' · . ' 

f, 1 · Kaj· tameJ'¡, ~él sin ;enviis la aliaj potistinoj ! Ec 
· butlron ili niJ póVis at.eti; ' tar ili né~haris oléupon, ta-

~ . e,~• 7-

. ' 

De ~· :var~~ tr~ la koi'idoroj , w r ekphlei al 'la pen
t'tlist.ij 'Itmtintoj., • , . . ·:·: ~ . . · ' 

· ''E'Dlll'ly ne :<' h'8vis.' tief. belegan veston, '~ kiel ali4j.,,. 
pózistinój, sed ili n~ povis konkuri kun .éi pri 1a rozo.:. 
ko,loraj .va~goj; , pri ~- earmaj . vi~otraj~h P,~st~ ni ' 
tawett hmarki~, ke st 1gas ciatíí p.li pala, kaJ m aten-
~gis ~in : >l gatdü viáñ ~~Ont vi dev~ · pi~ hJ>fl:C nutri 
vm, an~l')rdkQn ma.p!t J6· lun~ kaJ tnnkl wm d{l 
ruga vinO. «· . , · .·• 

Foje; kíani ~¡ ins hejmen, mi akompanis Ain. Si 
estis gaja,' ridi~ pri eio kiel ~fano. Ni iris kune tra 
la, ,J;ri~zef'(tkilj' stffAteléJ 'de 1a ·.Malfrova K va.rtalo. Ni ri.gru·~ ' 
dis la pl~ajn mon-trajn fenestrojn en la str ato de 
Hus< N,i admiris la , miksko)Qrajn frimda.1ejQjn. Tie 

. nÍJl ..Ín\'Ítís ' sukaj, 'vinhéraroj1 :shl:eritaj daktiloj·, oran~
oj , .plaeaj · koñfitlijoj en malsamaj belaj · koloroj kaj 
diversaj likvoroj, eoko1ado kun nuksoj ka)' sprite aran.
gitaj ló:i'fój, Tiél póvlls én :~a alia mondo esti kovrita 
tabla,, ~ kiu eksidos savita animo, . rekompen~ta ·por 
la .sufnado · l.ln t;. tiu valo ~e Jarmoj. · 

Kian ·. pleruron oni farus al tia knabino, aeet
ante ' por :g¡. ion .el tiuj ajój ! En. apuda fenestro estas 
belegaj silkaj stofoj. Kia estus Emmy en v.esto el ci 
tía carma >'.silko, &i aspektus kv-azau re~idino sur . te
atra scenejo r Ni 'iris de ubu fenestro al alia, olrupis 
nin pri la_, objektoj kvazaií, aee~re ilin, ~is kiam ni 
fine . venís · zU · nialnova', iniilheta pr~ejo gotíka, k~:j' 
Cal.: la pardo .Efstis ma1:ferrl:úta, ni .eniris. ' 

Estis ~duotrldme. · Ha, <lria silento ! ·.La strata foi- ·> 
reca bruo malaudi~is subite. Malhelaj gotikaj kolonoj 
lev,i~ supren .al Ola fjrmamenoo, . kvazaií nigraj pekoj 
homaJ penteme rampus en .ia c~elon. Sur la altaroJ 
frotdifektitaj , malhelaj stonoj elstaris kiel ,soolaktitoj1 ~ 
en sübtera grotó. · Ni <!ks'idis étl: lignoskulptita benko. 
Ciu brueto en la ega s:ikinto tra:59nis la tuta.Iíl templan, 
ce nian ~pi:r.adon · ni ~udts;· nm·, . .antaue apud granda al
taro -g~u:is \lllll malhela , staturo kun klinita kapo. 
Ett ]á aerd . estis , ~ntebÍá frosta spiro de malvarrriaj' 
stmimurój: :Efektive ; -kv ata u en antaiíCainbro de alía, . 
kontrasta mondo. 

'Emmy konmelis la manójn kaj • ma:J}é.Vis ' super ·. 
ili la . kapon. La eks teJ·e subiranl;a suno ek~tiletis an:. ·, 
ko:rafi;~ lastafóje; . p6ste .k1~puskigi~; 'Uiel gi!e,nte esti$', 
ke ni pres'kau. ektimís, kaj en.., tia si{cnreoo kaptas 
homon ~tía mal~pero,· k~ )i pre-skau .ekpl.oJ¡uS prj. si 
mem~: .. · ' · 



' 

Poe·mo; .. de Georges 
~ , . ~ ·e /~r"'· 

SU~ CA PC'AGO d 

ánta.a la'freAa,. nwrmura ~a{ -~ 

· . sur la . sablo ni sidis .. 

kaj vian 7wrpon al mía rnano 

silente vi konfidis ... 

1 

· S ve. lis la ondo j kd.j via brwsto . 

per .sama milda· movo; 

venis la tajdo de la . volupto 

kan tr(lnkvíliga pavo. . '"'' 

Gi lonte flusis, potence kreskis, 

· ektaumis pr,eter sento . .. . 

'kaj n1an·' vastan aman at·estiiJ · 

lo sunó kaj la ·vento. 

ECVAGONO 

Trans la éielplena river' 

kun apertaj fenestroj 

rondside mangas familioj 

·ce la krepuska vesper' 

Laa la voj', elektraf ~stroj .; 

··:(lise brilas el folioj. 

·, · Fkwe ·grjul, horiz:ont' . 

'Kaj super tioj 
,.· kvar k;losaj kmnentubof 

.sputas falmon tra fumnuboj 

·.· '-:- niaj m:ollstraj 'a-io.j ... ·, •·. 

Blar¡.ka 

Aer', 

.,2. 

" 1ló, ld plavo''.de l' matenol 

Kiel ko,po sur kuseno: 

rideto ínter larmój.; . • . 

:·3: 
Roza lumo el la .nupoj 

tag' ilecembra' grize roza · 
málfrua· am' -en vivo .. 

4. 
Arbojn kaj .7ii ·kolojn pikas 

per mil pingloj deÜkataj, 

mC.ljuna ¡>luvo tr.ikas. 
.c·.r 

DONACO ' 

Ti,;.n so'!Clgan ~ rozon nwi.

mt donas al · ,vi pró memor' 

de l' gajo, kiun via jun' 

pottis al mÍD, kor'. • 

P'Urpura · kiel yia ·saTJ§' 
natura lar'í via humor', 
signo de mf4.~ ama 4_p.nk' 
~stu ci tiu .flor'. . < 



~ojiga rosero ~-"Jiljh1,1moro. Bonvolu Vian n_"gard_on1 
filésitan, al milia~o) da s~naj steloj, pQr 1unu malkm

. get.a momento tur¡ni Ci tien, al nía lero1 al tiu. Ci ~tona · 
·' ,, palaco; · lioústrui~ per mizera ·· houiá Íililpo p<}f: la glo~ 

:ro de Via nomo, kaj bonvolu permesi al Vi ankaii 
iom 'da ~ plezura ludetado, rigardu la malgrandan po-

. zistír10n •Emmv: " · · · · · •. · ·· . , 
7 ' ''¡',;,; ;;· .f "' {_j, '. 

' .. . &ii\•olu rigardi siajn b~lajn, line molajn harojn, 
§ian·.deko.léjaran junecon, kiu ankaií nur Vian · grandan 
dian; ka]J{Iblon Jaudas. Kaj bohvolu poste rigai"di sian 
.eluiitan; " di:,fekti\an ves ton. , Kiom . pli earma si <!S
pélrtus en nova süka vesta jo 1 Kiom da · homoj surstrate 
plezure observus sin! KiQm dá .ili ekgemus gojante, ke 
ili povas sin . vidi, car ili vivas, kion ili dankas al Vli. 
; Mi:volonte acetu~ ~r g¡ novan veston, . s~d mi es
tas studento, mi-ne kapablas2orgi ec pri m:i mem , sed 
por Vi gi ne estu.s peno. Bonvolu do al Vi permesi 
~an plaean serco11;: kaj kvankam Vi nuntempe· ne plu 
Jiom . amas . la h01rum;m, nek donaaas al gi Viajn mi- · 
raklojn, donacu al Emmy oelan nov-an' veston el silko 
-:-- neniu _tion ekscios - kaj mi garantías pri si, ke si 

. ~stas . bona," casta, ,diligenfa, kc., si ~eritas Vian ma-
Jestan, donaoonhc· "'-- · . . ','' · . 

, Ti~l mi pregis, kaj sajnis'. al mi, ke tie supte ~n 
la duonlumo super la gran'da altaro áfable jesis la af
abla kapo . de Eternu1o. Ankaií Erruny estis fininta 
sian p¡:ton, car ~i sin kr!loos.J,gnis, kaj mi sentii,, ke mi 

. faris cion por si, kion mi ' nur povis. SenVQrte ni ri
gardis unu la alían, aspergis nin per malvarma sañkt
akvo, kaj kun . malpezeta, , purigita konscienoo ni for
!asis la templOJl, kiel el purgatOrio oielén iránta .an
ImO. 

~~ .• ~lini~ kapo .!rnj kun mano . tremanta, . Temas pri 
ms tiun 01 ,stuparon? 'Maisúpren Teiris ankau kelkaj, 
l~ S()f.to qe {Ji~~ yivo .. ~ Kiom da ~omoj jam ~llp:reDr:
ktes vtzag-oll rugtg1s la :!llamo de auroolo, sed k1e est,as 
la multaj aliaj? Senposl$igne ili malaperis. Sed la unu~ 
afu'jé aivénantaj pa~s . ebriigite per espero kaj mult
promesa soBiro. De la vivo ili . cetere ja nénion f95-
tul¡¡_s,Ja artisto laboregas tage k~]-j . nokte gis plena, kon~ 
sunri~o, kaj la publiko . vidas nut liajn facilajn, kom-
fortajn gestojn. . 

800 tío ne ínt(lresas nin - aüdu ion pl~ ~ojigan! 
Iun_ tagon venís Emmy, vestita kiel regidino, kun et
aj rowj sur vesto el ametistkolora silko. Niaj koioj 
ekbatis, ¿¡ tie~ ni estis sin 1magintaj, Ci tia ni volis sin 
vidi. ~Kaj vere Jiera mi estis pri mi mem, ke almenaií 
unufoje mi sukcesis por alía · persono ion makleri. · 

Ne ekzistas pli bela sento, ol se oni helpis sian 
prok~imulon en mizero; facile helpas ti u, ki:u ha vas, 
s'ed 'el nenio ion doni estas pena afero. Kaj .mi :ta
men •' el nen.io tiel parade vestís nian malgrandan, 
carman pozistinon. Imagu nur sian gojegon, kiam si 
ricevis la veston, versajne gin nokte a1portis angeletoj., 
kiajn, . al ni · montras, fabele befujn, la. desegn_ajo.} 
de Mánes ; aü si rice vis . gin poste de nekoriata bon
farulo. Kiel Emmy sendube saltis kaj goje kriis, 
ki~m si sunnetinte gin ekrigardis sin en_ la spegulo 
kaj vidis sin kiel papílion, kiel multkoloraÍt birdidon! 

Mi kun si poste ne tro multe parolis. Si vidu, ke 
mi ec . ne pretendas pli gran dan amikecon sian pro la 
iometa bonfaro. Si ekkonu min kiel grandaniman ·· ec 
en la n;lalavat:eco. Por mi suficis"vidi ~an infanecan, 
plezuran bonhumoron. Mi gojis pro si. -

· Kaj " mia gojo estus daiírinta ankoraií longe. 
Sed iam hazarde mi sin denove akompanis tra la 
urbo. Mi parolis k'lin si serioze, nur pri realaj, la 
vivon koncernantaj aferoj. Mi konsilis al si, ke s~ aeetu 
samovaron, por povi hejme . kuiri teon por vesper
maúg{), ke en,· vilago si povus malpli multekóste aeeti 
~vojq, ke estas ,pre:ferinde suojn .elekti en ' antauurbo, 
kaj ·-tiel plu. · . 



,. ', ,v. . ' 
Merk'liw "renkoHti~is .Jr.;'n"~"!?ona '· kaj lksiono en <x ' 

la ·galerio ,kondukanta al la ·granda 'iesterta .. m<\~~o- , · 
·salono. 

· :.._ Mi . f:ús s~rtis . vin; ~' cliris - la· dio, .. ,.admone · 
skuante · la .kapoci. _ .'fup~teró koleregas. La oofmangn, 
.estitR preta Jam· de unll horo. · 

La rego de Tesalio kaj la' regino de Cielo intor- · 
~an~ ~kl'.i,ga~CJojri kaj e_niris Ja mangos~lon~ni . Jup~
ter~ v\'lS al ilt la okulOJ:P, de s:ub' brovOJ mmacantaj , ' 
kjet l~>lldi:onuboj , sod 'n(:) Índigis lUU je OC 'UIIU ek- , 
fulni ·, de kolero. ''Jup.iteto. le vis .)a rigardon, J u pilero · 
mallc~s \& ri~a~~on: ~a: t~ta . O)~~ . tr.emis,_ kaj la .. 
patro ae la dlOJ · k~) , ]lOIUOJ retUfJ.llS SIU al S la supo. 
Ciuj_ t.,as1¡0j aspPk~s. nerve kaj , malinkli~·w pa~:~Ii, , kr~m ' 
K·~p1do, kl!u 'liUJ dins al Junona; - .V1a regma mosto 
est!l!!i m.-illfruigita'? . . . . · 

...:.._ Mi e~orÍpi~i~" en·lau!ro, legante la lastan po
Otl10n de . Apolono, - respondis Jw10na. - Ta.men· 

·mi est-a~ f.eli,ca ·pro tio, ke mi trov~s kunkulpulon. Ik-
sioilO, kie. · vi éstis? · 

, -:-· Ptenu glason . da nektaro, Jrun.ona, ~ diris 
Kupi4o, kies Qlruloj petole trer,nbrilis; - kaj eble Il.i"'" 
sÍO)lO !!inkos glasón kun n,i. · · 

Tiu festeí:w ~tis h~ plej negaja gis t~am oka~nta . 
en Olimpo. Sa;jnis; k,e ciu estas en malbona . htunoro·. 
au malgaja. lupit~ro parolis rirur ·por mallongaj vortoj , # 

montrantaj . subprem~ta.n koleregon ·kaj sonantaj kid 
malpl'<)k~~;'~ndm. ~· · · 

• " ApolQUo,} flustris al Minerva. Merkuro neniam 
malfermisHa lipojn, sed ·de rom¡~ al :teinpo li inter
Atl~is; ' pleris.ignifajn .ekrig:ardojn kun Ganimcdo. M:arS\.. · 
per ·· s_iaj ~e.r;t~ajoj a~ V~ner!ll .kon;tpensis sian ,mankou · 
d~;. konve~samo, I\up1~ ?kup1~. s1~1 ~~ la iarado de .. 
erl::lbarasa)'' demandoJ· Fm~ 1á diir.loJ elim el la mahgo
salon.o., Merkuro pe1ús arilruzi Jupiteron, ~d' la Ton
diofarulo ápeliaií mdigis Iifi je~rideto por liaj -~lej bon- . 
ai, .hi~_tor~oj. Marso per · spliteto purigis la dentojn, 
Apr9lono ludis k:un si~j rmgoj; lksiono estis en. pro-
~t.Ulda tevado . .. · . · ,. 

~in, 



:.:,.._J)ti: estas ~&.? ... ~9ek:kriil · ~lllpitero. _:- • ·Ta
: mén mj povas ki·eli,i cion :?pri.Jío~()¡' Jáu devigis niin 
: longe aten~r la cefinaligon, Du kaj ~tri ~stas liv.in: 
, , _----: Junona ~':ll'a~gas .. lir:t ~ en ~ia , farado, -;:- ,diris. · 
Gaílimedo, · ., ,, · '· · 

· -:¡;-- Ou &i-' kúragigás_ linf '--, demandis J.upitilro:·' 
- Ciu rirn!lrkas '_gin1 _- ak~ente diris Ganirnedo. 

. - ~¡ já iom faras "kauzohr p<Jr dmarkoj, 
diris Merkuro. "' ·, .... · _ ' , , 

- Pp". !Qa · rajlo tiaUio -.parqla~ .al ..funona? 
ekkrü& -Jy;_pitero. -,- ' Nura rnortérnulo, :~mr núz.era 
mo.rtemnloJ 'Vi havns Ja poenton . Kiel mi wvis las~ min 

t.:-~ ~rompigi de "tiu "dlo! · kio povis snpó.ú, ke malgra1l 
mia ti-el _.~Hita l}qnfar:11do al Ji, li iam . malfrrrigos al 
mi la cefmang.wí?.:\ . . •: , ' .. 

. - · L~ pr.omeÍii$ ku11 J,¡_rnona, - ~dil·is Ganimedo, 
__::_· estis ~.K1erlsÓgo , ke ij¡ hazarde renkoniigis. Kupido 
v.idis ili11. ' ·· ' · ' { : 

_:___ Ha! - flir:is .Tu pi tero .. j)!lligante; - vi ne 
·· volas tiel diTi l" Rep1keditá, 'kiel mi estas dio. Tio estas 

mía. Kie estas_ la r-egint>?. -· ,, -4 v 

- Si parolas kun lksiono. sinjom, - diris Mer
ktiro. ·-- Ho, "•pardo:non; sirijoro, ~ mi ·ne sciis, ke v.i 
demandis · pri la karoa _regino . . , · , 

· _:__ Ho 1 · Mi estas nipikedi ta', oni devigis m in 
longe atendi· la ccfmangon. La hodialía tago estu mal
beuita! Cu efektive .Iksi,ono parolas kun Junoua? Mi 
ue ,.plu tolm·os. · . 

VIL 
- Kie estas }<uttona ;'- delnaudis Jupirer(). 
,.---- ~i tute U() scias, ~ diris MineTVa, rikanante; 
.;;- Mi tutenc .scias, -::---- .diris Vepera, kun rideto. 
- Kie estas ' Iksiouo? - di('is: KupiQo, malka9e 

ridante. , · · · - : · ' · · 
:t. ,_.,, Me1·kur<>, · Ga:nimedo, ,fuj · elsercu la reginori 

de _ Cíelo, - ·:tóndris la pablú, de)a dioj _ kaj homoj. 
L:a . ~iel~ ku:r¡p1-o . kaj la;: día'' pagio: flugis el la 

salouo _tra nesamaj , p~)l·doj: Sekvi_~ ;.terura ~ilenlo de la 
senmortuloj. Majest1,1 kol'er.ego · sidis sur Th fiuhto de · 
J~pitetl(),_ :k~l: . pl~lVplena nu~o (lur .su~ro ~e mG~lto. 
Mmerva Sitlig¡s sm al~ la kartotahlo- kaJ lud1s pacten
con. 2) ., Venera ka:j.:;: K\tpido· subf!idaeis en la fono. La 

• . ¡ '. . .. ,. . • 

. • • . . f . , - ' . 1< 
2)- Noto de la- ttadukinto: »paoien-co« . .Nomo de · ia 

k.:a~·~ludo por unu perso~~ -. ' • ' ' ' · ·~ 

senaitc>j b.a-ldait :-t'ft~enisf Mer1mro -aspeküs lre SJ)léne, 
Ganimil:do tre ó:udioo.. ~ - · t•, , . . , $ · · 

. ~ Nti? - de~andis. Jupitero, kaj la ií)tlf; Olimpo 
tremi.s Ce tiu unusilaba vorto. . .,· 

. M'lrktiro _ s~is la kapo.n: · . · · , { _: 
' •• 2 · Sia retína rrio~b .~s- antatr 'ne longe promenis 
sQt, la,3~eraso lmn . la r:ego . de Tesalio, . ___, diris. G!m-&- • 
medo. · . · ', -. 

·~ . _,__ Kie m ' nún estas, i:sin~oro? - -demaU:dis ,Ju- ". 
pit-ero. ·;. , _ · · ·· 

- Merkuro Jevétis : la Aúl-trojn. 
,, ·, Sia . l'e~ina moéto .llipozas en ]a. .paviionq de 

Kupido kun la re~o de T~salio, - respPndis .Gani-
medo. : ~ e 

~· . __,.,. K<mfuzo! •. - ékkrüs )a plftro de , la rut)j , k¡;t,f , 
hoinoj] kaj· li -Ie~is kaj ~IQ>r-en is kandelon de l~ tablu,' 
cien , dispu~ante la kartojn. Ciu ·.· ale¡:¡~, · Minerva-, 
Veoora; Marso; Apolono, M'eJ;l;uro, Garutnedo, ·la Mu
zoj, Jir , Gracioj; ka_f :Cfuj '.flugilaj Geuioj ··c.. pQ unu 
ekr.reJÚs k<_!n,del.on , .prirabante ¡a: kandelabrojll) kaj ~ill'l' 
selivis -;J~piteron. . 

---::. Oi tiun vojon, - diris Merkuro. 
---'- Oi·. tiun v~jon; - diris Ganimedó. 

"' ·....:::.. (li •tíun vojon, ~ ··.ti'un vojon! ' ef.Us 
amaso da · Cielanoj: 

r ~ Malbono! ,:.:._ al si diris Kupido, - mi 
miajn . viktimojn. ' . 

_._ ~i~j. estis s'u.r·_la :teraS?- _ L~ patro de la dioj }ca~, 
homOJ ms kuu digno malgrau ke pro kolerego lJ 
rapidis. · 

' Kiel ordilia1·e en Cielo, la nokto estis lwla, stel
plena; :secil en tin, vespero -Diana estis: au nes¡ma · au 
aliy okupita, kaj ne estis- lunlumo. Ili estis . en vidprok
siÍno de · la pav.ilono; 

' _..::_ Kio vi_ estas?• _:_ de-mandis Kupi'\lo al ' umr 
el la .Geuioj, kiú .akcideute estingis sian kaodelon. 

·" - Mi estas nubo, ~ respondis la G-enio. 
~ - . Nobo! Lá gusta ajo. · Nu, ia-ru_ aJ · I-lli bon.an _ 

se:P:vmi , .kaj Klipi~ estos vía ' -eiama suldant9. Flugu, · 
Jlugu, b{lla nubo, kaj volvu tiun · pavilonpn · per \'.Ía 
formo:. For! faro neniom da de_mal)doj; rapide _ kiel 
mia' parolo. , . · . · ·· 

· :""' Per mia vorto, estas nebulo, - diris Vene't'~. 
·•·: _____. Vespera nebulo en ' Ciefu¡! ~- di:ris Mirrerva. 

""7 Kie estas Nuks? - díris Jupítero. - .JCi'oí:Í·ü 
' ·' - ·.•· . - '· . -~ -~ 



Kaj vunde lraj humile ira& mi 
' Íaií. ~oj' malnÜva ál min,a~~ , .hr~o. 

Káj s~ ~i m in renversos Ciam ·pli, '~ 
~i fjqe iros · roo · por a·takd "'· 
al supre, kie,. ec se venk~; vent', 

~i mm muelos . por. felica ·sent' .. • · 

':} 

.Ca . mondo estas tiuto 
,, ' - ~Io/)ard .Mi¡,ne -

·.r ~- '· 

. La mondo . estas fluto - . ¡¡ estas rimltebusa. 
Kaj cju . hlo,vas kantap: nia:lgaja melodi'. 
en kiu ~e - ~t"idi~as ~ia ario tus~. ~, 
Nu , kaj la vi!J..? Eble frapetls ankaü vi, • 
liel ini mem, ce }'. ~itroj/ por riíri'zad' . 'forpuéa: . 
Kaj tamen mi' esperis, revadis, p~~tmurmuris1 ~ . · . 

, FJan~·ujon *lis, Alpoja, kaj Rejnan; dqn1 . ,· oj~~·, 
·. Mi a~Iis. Mi en mult~ procesio -t~!luris, _ 

.esplori~ lihrojí3 plenájn de pr~malno\'a s¡¡f. , 
Mi sercis férv~rege kaj mi ' éktrov"q uris. "' · 

. • ' ~-X. • 

La fino? yAl mi restis el cio ci la sam' ~ . 
. ::.konso.Y dé ,l' :propra . kanto::~ nefo11k¡t.ptebla:' pono, ."' .. 

vespeie -sur al:tajo ario sen. ornam'. · 
Ne por.la .kqsm' , eterno; ne, .por la Nun' . t;í souo .-
. r ~~ • •. m . - ' -~' .. --- -, -· -· , ' 
~ojigas mían tagon: ·Ho, éstas iníilte jam. .. 



La filo de l ruman;t servistino, ~aj gre~ patro, la 
»rumana ~trindberg«, »halkana Gorki« foriris ' por . ciam. 
Post kvar<lek m~at-jaroj káj . pliiíl .. dek jaroj, dum' k;uj 
la penege_ akiritari mangajon trosa is la saqgo ,kracata el 
malsana pJumo, 'en miiJa printempa tago metis la Sorto 

,ffiQrtptiilktbn ; .al ~'vivo; · "kiun "'~!rali i~m . ant'aiíe, · ppst' 
t~am1gro qe ma tuta modema .mfero - ·· k1el havenlaho
risto, pent-risto, migranta' fotografisto -:-; provis _ forpreni 
de . ~i mem':. La (:mernmortigo M. súkce.sis phme kaj .' dé 
sur " la malsanulejá lito ' en Nico iris letero á1 la franca 
literatur-giganto · Romain Rolland , kun ·i!-diauo al la 
mondo, de sur la sqjlo de l' mort?. Dank' al·. Rpllanq-a 
instigo . 111:. 1-etero . tran"sfor.migis en romaiiman~kriptsm. 
Kaj homa· animri'vereto, · gis nun subterigita sub 1a· mal

.mo.la grun,?o de)' [eaJ,o, spruce. eligis ,por. es,ti ~Í6Li!-~~ 
pelata de suferventoJ, . p-rematii •. m ter ' aktaJn pcilittkaJn 
xoxojil, ba:¡:áta 'de yolicaj digoj: ' . . . 

• 

~z~rpúloj pet la : ni~m:oJ~ ~·jtiJl~ .de l' ~~ ·m~i~~6j. 
·¡(['¡am :la romano estl§ malpermes1ta ~n R~MtnUJQ, t¡afí! 
Gorki) lr:.uracadis. si¡¡n )u~rnon~ per !a .s~no !lO~ · ~~l);ri¡} '} .. 
• E1;1 la »Ha¡dt~kó¡« h sukcesas sabgt eó ,rabtSt<Q'n, ~le!! 

· figurojn. J! leg'jl_ndigas; ,li k?mpre~~gas. ~~ la Jl~$atJ.to,_ ~-e~ . 
~tnkau;.: ttu.J. ~s.tas _.homoJ,." mm~rt;Il~J ; . J..luJn , pe~l!.J "'Clr~~m- -~ 

· stancoJ socia J. pe}.ts $Ur rnalesperan vtvrandon. . . 
~a verkisto Istrati reprezentas izolitan, uqikan · e\·en

t~n ~~ .la ·~i.~erat~rhi~torio. Parte j~n l)>er l¡t • ljn~~?· · .er . · 
liUu li . verk1s ple] multe: rumano - en franc~Jmg,·o. · 
Foj~ mt volis lin viziti ' en P.arizo, ' sed tiatu li 1 rt~ ·· esl:i6 

, » h~Jme« . . , .. .,. . 
·,: : · · Nia konaiigo · okazis en . .s_:eaa Jingvo. · >)Mot - ~J{¡¡ar-

ran eld_en.« (l{ontraii la fora .fajro.) estis la unua: romano 
, .¡kiun m.i legis . de li1 svede, d.e mia nÍ,tn(lna saml~~:nd'!lnO .. ~ : 
,¡j, Istrat,i · es~~ invitata é? 1927 . .al la. ~ó-~ara: ~u1íil~~ ·";1_ 
.:festo _d~ 1 SovJeta Respubhko. ~m akcep.trs lm ,kllJ1 e~a} < 

~onor?J ~D: Mo~k_vo .. Sed la akraJn . oku~OJll . de l v,_~>lhsw 
. ne ;blmdig.ls ~11: Jl~b1le~ pompo. Lt ' es_hs, eterna _ri~Y~t~, 
'·sed kun fírmaJ p1edoJ sur la tero. Malnován, elprov¡tan 
're-voluciulon, ~ rusan lahoriston B:ussakow, la_.sbvjetaj -aüte- . 
··ritatoj koodamnis je mortp~o , óar, li. ne . ;s~bi,gis ._sin . al ,,., 
·:'skandala hejmkontrol_o. Istrati. ·ehavis_la kaz?n ~e ti u · pro: 
let? ~~---.·la . ruga suf~rm~o kaJ postuhs au )ushg~~ ;por ~ 
•kaJ ha] sams()rtuloJ , . a u :egalan kondamnon -al li ; 1?af1:ait . 

•i IstratJ merh. Oni stampis lin pel' la ~ kaina_ signo ·n-ene- 11'· 
gato«. 

' . '~"};' 

Dum ce.rta tempo la gf'.:Wdanima Fr~ítcujo, patrino 
: d~ ci~.j politikaj i.~. anoj .(ri!ug~ntoj) adoptis lib.·._ .kie\ 
~.¡s1~ i~lon. Sed la fi!<? enm1~S ~lq' en la , ~~patran, vwnw 

kaJ rompante la legtlJn de l ·· gastamo, ekkr.ils: ne-ne-ne, 
ne kredu, ke vi , Jekstraflanke, estas pli honaj , ol t~e 

·' 'maldel!;stre. ))Ek iu -leulturo kons·truás por•, m.ilifJnoj mal-
Oá<Jtefojn, dum 'karnparano¡~ freneiigitaj' 'ae t la m(:ero; 
morthakas swjn infanojn, gi perdi,~ sian ekzistorafton, 
ec se giaj verkistoj apartenq:s al lá lcatolika kret/..o . ko,j 

· ·¡¡, giaj · adiJok~ioj estas '· ipis¡l¿o ¡fu]. ' Se . ~i kuliuro , káíúéf.vis 
n~r ero? .d~ l!o~ttsen.to, _ gi dev~ ent~rig_i siajn_ bibljot-ek~ 
o¡n, 7'Utntgt · sw¡rt m.onum~nto¡n ka¡ gta p~J 11mtnen{.a 
episkop'i<ldvok..ato, devas· eksonigi .· ü( IJ.randan ' Sór~o,.iürn ."dé 
l' ..Notre-Dame- . ... « " · · • · ' 



lió · ·· levu min· eJ. la: deloil, 1 . . . 
. (Al lo memoto.de . mdt1itií~ill.Aalo) ~. 

. - F. Szllágyi ~ ~, 

j L 
J 

Sur trema lip' rsov~e dancu 
)a \'c;;tt' ; la vort' , &enmastra vort' . 

f. . . . ~ . .' ' 
.L,¡p ka.j .min hlanka. lit' halancas. 
Li gestas jam al fr.emda bord'. 
l )á \'Ottdj perlas kaj ní:i tremas 

~é l' petkrieg' d~ fr.emda .kor'; 
,. ·r la m¡moo pretan pqgne premas. 

~leiucmt pri la lasta hor ' ! 

Patrino mia tiam mottis 
, ~aj kriis Aia/ lasta plor', 
la p1or' so.vata laste vortis: 

·' '»Ho,',Jevu .min e.l 1~ .dolor'! 
· Ho, l~vu uun el la dolor~! ~ ' 

H. , .• ;1• 

Senpova vort' 1 Senpova kor' ! 

' ,Vi1 tic, .vi, Senmova, Bhmka, 
. ho' savn lin en tiu sanga. 

· ':teTllr' ! Kompaton ,al la juno, 
~ párdonÚn al l~ j lUla flor'! 

TeJ•m•' l Kompabm al la juno, 
• i: ltd ~sou al konsuma J>lor'! 

\,... r ' 

, .t~~~, kl·eskas la proftllldaj ombroj, 

• l 

kaj r-usaj (nt~ai) !lmikoj . Jes, ru kowprenis, de kie 
f(_/nt,as ,,l~ . ÚJ?rocoj. La _gr<mda foto~rafi.sto d~ .1' vi;o . 
Zograf1-ls~rab tro konscHmce plenum1s s1ao mtswn. 'l ro 
fidele. li redpnis la hajtojn de nia hipokrita' socio. La 
homoJ. nc aóetas .rort~t~jn k un tro fidele a~raj linioj: 
~ulta¡ pl'f;fe.t~s ~·1gndt s~n .en·: akvospegulo , · k1e la ondoJ 
el!lcm ~ovas sm 10rnete, aií onJ preieras, ke la akvo estu 
ankaü lOiil · malklara pr"o kqto, .kaj ne respegulu nin tro 
15iú~-fid?Íé. Kat la: .fotog~afistoj uio?erna.J .. ne estas. ~al~ 
bona1 ps1k"ologoJ¡ .. , lb ra¡nde perfekti~<l;S en la arh:fl.koJ 
kiom cble mis_tif~ki la onginalon, beligi, belegigi la Jdion
Fn., Lil bon~rario ja kreskas ·. propo.rcie . . ls'trati. , cifuzis 
!IE>f!Oroj.EJ ,':.rifuzis postfln~jn gr~ajn. Li 1estis llro si!1ce~:a. 
Li , dévrs, a.má:re · spert;, ke nek la ·sincero nek la ~indono 
e~~as válidaj bifetoj su~¡ la vivos~o. Jen . lia tragedio. : Ctl 
~~~ •. ef~ltas: . i¡;<mie,, ke apenaU. la,t eleg.rafaj . .fadenoj di~>.vas-
1-igis la .funeb,l·ru1 S<-'Ügqn p:ri lia morto , tuj poste ili d:is
:(Jugig.is ankau la staL.on' pri :q.ova politika . ko~;~stelaeio: la 
~~~n¡;a-rllsa . poJitika {ederació, .al ,kiu surpriw aligi~ la 
ruul;anoj._ .Ciujn · tci land.ojn (kaj. arqn da álffi.. •j) kútikis 
J>anait J~trati. Ciuj. tri. l¡¡ndoj, kaj .anka:u áliaj_.-( ekzemp.M: 
en la land,Qll de ,ha patrO',, ~,rékl,an~o.; , la poli€'0 ne voli~ 
enlas.i lin,; , rnult;i:j «eri..,Tuf.k.Qjó; kol~ri~ pro . Iiaj ~rO' sin
.c.naj VQJTlo.j) -:- · · stwere "kritikas. Ji01. Eble la . plej · m~~a . 
estas la kritiko el_ la ru:puna, ~ódo, kiu pardoñ:e>. reprenas 
~11 sian si non la terajn ~ resta-Jújn. de :1: petdita:. ka; .·re_ve-
ninta filo , . .. - · . 

, . . ' TatM~ la horno , lciu »pe;.fitiis sian hejmlaádon l< : Ci~ 
sereis uriu' Jandoh: la landl>Ii !» 1' 'homo, lá lwjmlanP,~Iit • 
·ck· · l' timnciro. Li fird kredis je .~. Lí kredis Ciain. 
Li ha<Vis · un,u k:redon- !Raj bihlion. Li · amis . la limnon. 
Ekstm. lt ~j:i ele l' ~- ka,j s.upeñ la, lim:oj;. de; l'· ~~. , 
Li.' ~yiS!' ·'po'r . la: bomo, "qlteeiP!!. ~. la ' hw:riiligit.aj> La 
v~abondó . ~ eivlit .kosm~pblita mondo de F ~
b!!,J ilta.11e11o]. elmlturis J~¡QJ' -ser~la hotn"On, .8()Dtoo, idea.- , 
ló,lJ. I..iwJ luan~}· siil:~ ..kiülnnni lm swt Ji¡,: Júl~de 

' • ((< 

v1l , kiom da longungaj' .om~toj 1 

alfJuga~ por sangser~a bor !. 

Ho, kies ~i helpkria plQr': · .. 
cu mía plor'? cu via plor'? 

Amikoj , homoj, ci!-lj F~j. 
vin citas ci . síngultaj vortoj • . 

vio ciuja, ven u, ' v.énu . por 
<éllevi ~in, lin , kaj ci nigran m?ndon -:-
-elieVM llin el la dolo~·, · , 1 

ellevu o in el la dolor'! 

m. 
La. cerbon v1lan jam ekmordas 
avidaj u,ngoj de 1' vam¡:;iro. 
La korp' surlite, séd la sanga 
oerb' supre, en .dez~rto blan'ka, 
sub ]a buela uug' sin tordas, 

ll'lfraktas jam sen sav~~~o. 

El ]a ~nsenta, hlanka alto 
faJadas jam la sa~g' sen halto. 
En apatia kus ' li mutas ; 
tlmn faj~-fr01Ste .gulas, gutas 
la peza .~enr' , la hrul'a sirngo 
al lia pala, ellshoma vango. . . 

1-

t· idt!al<Jj. Plurfoje. Sé li scníluziigis en un·u tendáro', 
p·rovis kredi la id-ealoj.n efe Iá alj~: Li ciam estis s~uvoje al 
no,,aj pintoj, seréarife la Sll}1ot)ll de r l vero. · Sút' fra: tombti 
vuvos starl wrtoj ei un u. el Iiaj v.erk.oj: :HO, 1UE1- .MI 
DEZIRUS ES'l'I TIO:M FORTA, KE Ml 'POVU I(j[ LA · 
HOMO,JN ESTI JUSTAJ r <'-

. Suprc, én altnorda Svedland'o, sidas espua 1tista filo 
efe hungara patrino kaj rumana pa(ro, naakiginfa . «m 
Ceboslovakio .. .. kaj: r.igard~s-rigardas. : fa .. p,a~kaj? b~ldoj,rí 
t•n 1~ rumanaj gazetoJ, ~a:J!ma "Vual? c1.am P.¡1 kaf ph .mat~ 
klangas, songvuale kumgas du · biidoJn , bun de la plcJ 
homa Homo, deveninta el lá gento de Dav~do kaj pelita 
;il jugéjo de·. samrasanej, .kóndamnita je mq&to de romaj _ 
jll~toj , kaj tion de la roman--grek-franca-l'USa ' ctenta 
migrant0 , péi· kiu ooi mm nomas stratojn kaj. Ül(bójw, . 
_al 'ki·(tÍ .oHr' svarigas stattroo eblc :sur ·t;., satn'! l~o, l(iC' ,:..;. •. 
kiam li vi vis - c~ni JRtis ee · slonom1s 1in . Sjs sattgo ... 
aro da sen I){JÍnttlo)., la famegan. S"ed' pro-~· ftiztll l!ell f.o~ 
sol'uloo:.,. $ted l~1.1 8piriton de li' Iiom0 n~' Slt~~is stdolcíi , 
la haladzo die r 8i:tb'teraj kl$'lt:um~j: +l~ kt plej ,krudan 
vintrofr.oston vtmkas Ja: milda F'ri»fernpu. · 

' , ;· ' · . ; · ' '· · Ti'bcrit~ Mora~<iu. 

JOSEF ~fAIUA ' FR~NK: DIE LE'fnE- VFf:'R 1tm 
!ilT . . PAUL. (~.a 1asiaL Í;~';;r de ·. S f. . Paul.) . 1ta'ienanta. 

, 119-ro &: _ave«tmoj. tfe nut. al~ la ,,:lleroajo d'e m~gral!da, 
. aro da kurag,.j, homoj la, ;~rkisto ltl!Btis "ci' tie mon~- :· 
. mentim. La . romap.o ae·. F'rank ,· ankau . ' disputa&. ~ri 

» aventuroj.«. en malboria :j¡(ipco. Jen estas· aro ·aa &e~
skmpulaj spekuliStoj, kiuj ·pnr· si a ~~~o vi"Vigas áb~ ' 
,ftmdaj.on , Rl'~' td() kmetas:1 to.tan J.:ímdGR. "'i!n s~ .de';; 
o~rm·, MJ.>!~risa81 .ál si , 1~ &p&mooerojn ~· .. la! ~ 
nell] ·hOJI!oJ~» ·!r.Mió .bliftde obea& al la reklam~ .. t!i 
la ~~t(ua.jO! ;fiae ®•eft: per:eas, ,.iltér~té soll 

·.si 1a vn.l iíl1 11~m~ de 'muk.rj dioliiiD'j: 



lut~ - 1a historio .okaZ48 «J_n · Franc;;u)o ---:-. venu ia 
.i<!eo, éstabli _ sur -~a: m~~r~da ' ~ulo S~. if:>~lil, én- _la 
hmda orean o, pabnarof¡AuiteJon: nskema proJekto, kiu, 
lerte ,kome~~ita,. kaj propagandita kun spe. rta publikokono, 

· ~uras la monon preska'ti magnete ·el Ja poAo ·· de amaso 
da facilkreduloj. l'ub la gvid? de la honega kapitano 
Pie~er Stre1,1vel oni ·dungas ~ipistojn .. dum la voja~o, pli
multigas ilian !JOn;lbrori el la logantoj de la sudmaro kaj 
entute veturigas ilin al ,St. Paul. Tie. la palinur-kaptado 
komenctl bjnas s~f<cpesi' lauespéré. Post k~lka tempo ta
men, moritrtga~, fk! la afei:o ne estas - súfu:e· profltdona. 
t .. a r~za kompanió' malsukces¡¡s kaj , la g~iqanta viro pafas 
al si liuslOO' en la . kapon. Post la .likvido kaj la vendo 
dtl la-~-. v~turad'antaj -in ter Le .Havre kaj S t. Paul, ne
d1ri ~~ zor,gas·, p:vi , la m~lproksima iqsulo , kaj {>~'~ la tien· 
~(i' areto da homo¡. De tago a\ tago tlUJ sopíre 
atenda~ ' la }toátflll'? Jf)u devus, l;lií interko~sento, illn hej
men-por\~~ · · · ' ajoj . Ciam pli niálsuficas, malsañoj, 
an~ií ci'O , ,,, . . fó', .ko,{Ilen~igas , la plej :m·ultaj mor~as, 
sur la s , , •káJ forgesata msulo, mt~an morton. Fme 
r@Stas it"Cl~ á-6Itotáu"kvar homoj: Stre"u~"t lía brava edzino 
kaj du k:¡uáatadoj , iFlandano kaj danlandano. Fakte, en 
lá lasta uitfUJto,. olazas la mirindajo .de sa~CÍ~, la .brav
ajn tiomojn !(unp:renas v.apod~po de la White Star Line 
(!re: l~e~ , oka.~as, es~!.' ree mj'l')~daj.o por .si. mem),_ kaj 
por.tas llm ep ~~::~ft~Jf'ándon. Sed la ICÍvo apenaü baltas 
ec· unu sekutiOop:; ·'kvazafl neriio eksterordinara estus oka
iinta;, .Lll"· sortkf!llHineco de la kva'tl malÍ'igi~as, ciu el la 

· ~~~ kó~·as a_ljl?ke postenon sur 'sipo. Anta•1 la elvoja~o 
1h las:tfo¡e kunSidas en Café de la Paix, sur la bulvarao 
de·. la Ca-puc\nes; adiaiJt:rinko - es.tas tlir,ataj. 'DUT m~l
mult_aj vortoj; Dio scias, cu kaj kiam oni denove ren-
konll~,Qs. ; .. · _ , 

!0sef Maria Frank pruvigas boooga rakoatisto de',la 
· bu~~movaj hj . incitaj okazajoj, in ter kiuj preciee 1~ pnli: ' 
sk~1bo ·ile , 1~- i'e~tado s~; S t. l;'aul, la kres~antaj · mlz'ero~ 
kaJ malf.aeJlaj'oJ., la t~atempe ~ai~aAe Sld montrántaJ 
karakterOJ ve~as 4t_ pl~J for-tan· mteresqn! Por la ekkt>il:l'l ' 
.de- }a carma 'pingven~paro:, -~Ja . v.iooto baptitá -»Harold « 
pro .l<t simileeo: al Ll.oy.d kaj lia kunulino n-omata >Miki
n;U.\1!0.{< pro l~ sa01acj ~oti~oj> ni. l'esta( ,pretipe da~J¡.ema.j 01l 
la verkmto. _. La hcií,noJ , klUJll. lí prez:entas, ne 8aJ'nas kon
struitaj ce~ohj,ektoi, sed, pro la malka!a montro de sia 
k,a¡;aktero en 'l>onfi~ ~j.. inalbona, ili ~fikas ciam vere·, 
p.to kio Já. · inreffi!d I'IJS'tas datíre ·viva: pri ·ili kaj pri ilia 
!lérto. F. W . . V. 

l;H.~sg.ftO V. SCHEF'FER: DIE KYPRIEN. (l .. a 
»Kyprien «). Helena eposQ _én dekd'u :ll:ant~j. _ 

. . l'~a kona~a Homer-tradukanto faris al si la treege n:lal'
fa~ilj.n _kaj . samtt~mpe carn¡plenan taskon, :re.konstrui el }a 

nlálthultaj,n:stajojk:aj ma-lrf~aj .raportoj, tiuQ antlkvan·'cpo
son,_ en 'kiu .est:is prezentita la ántaühistorio 'de la Tra.jana 
"?jtito,,Jlaj '!to~~:kooshul aniaií '~,¡. kiei 1 tp.~l!n) viváritan --f'oc
zian verkop. La ·époso,, kiun lac- ~nti-lv'uloj atribu'is pkje al 

- ~roero . mem, aü· al ties bo.filo Stasi'nos de Kyp.ros 
. ...:. .pro ·ti~ - la .nomo »X:yprien«· tré· dailie.· influís 
la lirikon , ka} · dramon de la greltoj Itaj ·romanoj hj 
Jipete inspi~ir- ahkaü la artail de ta·postaj · te'mpoj .~is·· 1-a 
nQ.WI. te~. Eo. éi est¡¡,s ja pr~traJ.¡titaj, tie)¡ f~ kaj 
grandiozaj okaza¡oj, kiel la. edr.ú~festo. de Tb~.\ÍS:,,, 
la fllilis-Mq,_ la· ~al.o de .Helena. };¡,. QfeJra<iP · de 
I~ k, .a. 'Se;leffer divKI:as ).¡ impleksan Áto~ eil 
t\t~.Ja~~ ·.k~ ~vu, . liaj¡ N.DW ~(pti~- al la 
antik'tlaJ fcMIAiitt au. quxWoJ; ae k~te-tam~n la ri'ontempo! 

~t:SZ:~~~t~~!U~~;¡:na;~~~~r;.·· ~~ ~;.t;~ 
tro ·s~a} :pslkol.w¡aJ ~ m~tw~ aü eri la tro detiala] · 

'~j ' La v~ -~"'~ i!Qi ·lía ~duke 
ftaj ~en ~ l;t: .. fíftv•i6f siao,-..pr~n li'IU.eOOD al la: ~a j 
~j~ ·k•j ·al t!ies. i»gw:aeoc, . 1kio:,,'e~rFt& ;,impresas- mal!!mee"re 
ktf~se;.,~ 'en' 1~ . ~Q, :ll!la !if,ro ... pfezentált reltin-
~811:: ~ lUB ,kfl!rll !JCÍ& k.-j- -~ poY&, indiJ;¡ 
1m-' elh- ·~- áplltt•,,.~, p,J,8Ro.:tie .~&,' 

. 1' •• ,· ,. .. J '. .,; Uf'• ., y ' 
•• -\- ... • • ··: ... :"" ..!;. .. F;:. -.f" • .,. ~!"" ,...,., .. "T"'• 

·· (V.) i. Mrtósz.: MÍPUEL 'MAÑARÁ'. L. Miloli 
estas' granda-· poeto nunrempa, . kiun~ .laú sia •kutiíno, :la' 
oficiala kritiko ignoras. Ne gravas. La vera p<JeZio .ciam 
sukoesas , trovi la vojon al la elito de ti u am-aso kim) oni, 
tiom ofte insultas kaj kalumnias: ' ,. ' · · · 

: ~ilosz naskitis ~!1 malo x877 en 1a !tis~oria Parto ~ 
I~JtOVIO .' . Krom Sta nmarkinda: eef,•erko -Mtguel JManara; 
Ji. publikigis plej diversajn verkojn, _kies temori 'h ofte 
cerpis ,el la Bihlio. · - . 

' Sed li estas ehle •la sola. •poeto,· kiu malkovris 1a 
·veran animon <1. Dtm Juan, Mriltaj vidis nur la · ~kster
on de la figuró, sed._ne penetris tian intiman e5encon. Es~ 
cepton ni tamen faru pri Mozart, kies genio diveois la 
spiritan potencon de la heroo. 

On~ katiníe .aséttas, -ke Don Juan devenas. el His; 
panlando, kaj '' Don Juan Teperio, :favorato de · Petro 
la Kruela, r~to •-de_ Kastilio, estáS laudire tiu, kiun; fam
igis. la le~e!ld~ . . Li estis, efe_k~i~e vulgara. bandito! ' kiu 
rablS '_la vu~r'lOJ?• mu~d:ru;tte llia3n am~tOJn, edz?ln a~.1 
patrOJII. KaJ Qlll :¡,nkau drras, ke pro etela Plll\0 tm barr; 
ala krinüllo)'arigis heroo. Tirso de Molina, én ·sia• kurioza 
:Burladoí.' gloras la malvarman krueleruon de la Eterna 
Delo~li'nto - k~j · pris~ribas, kun tr~ ;aiinita ' art;o,. lll -di:: 
verSllJn f.azoJn de ha puno. La ahaJ Don Juan-o] de la 
_mondHteratu.ro ne multe diferencas d~ . tiu prototipá, 
kval)kani · om ~enerale, post la puno, alvokas sür 'la. Pe-
kulon· -la:efikon de la dia pardono. · '· ' 
, ' Tatnen, · la vera donjuanismo evidenti~f\S, bu Mi
lós'z·; en tute llJia sfero. La regemo radiki~int¡t el'\· la homa 
animo iclentas kun la plej arda deziro al la s11pera amo. 
óia logiká· reznlto kondukas al la sanktMo.' Miguet ·'Ma,na,m 
apaitena,s al tiu tipo de Don Juan-oj . La a.utoro konceptis 
sian heroon antaü ol li ekkonis la vivon de lá bma his
pano, ·kaj oni povas rimarki, ke tiu Don Jizán jam kón
cipí~is en liaj antaüaj libroj, {lOme La Sep Solejoj kaj 
Lo Ama · lnicado. · ' 

La kutiqla donjuan-ismo estas erará . ~aj !*)nbrida 
ri~edo satigi la. <iefan ~zoHon _de la ~stato~ Mttltob.li~¡mte 

• pl~J altgrade la elektivan .altrrpovon, kmn · kond1cas la 
gener~i~stinkto, la .h~roo po~anta ~·eord~nar¡rjp. spirit-· 
foHoJn , .sercas de vu:mo al v1rmo ' la fu~an · fantomon, la: 
senlimlm amon. Post ciu nova venko, nova_ elrevi~o for
pelas la Deloganton -kaj lin grade kondukas a~ .senesperó. 
»Mi traktis Venuson unue kun furiozá pMlO, kaj posre 
kun malieo. kaj. naüzo« diras lá protagomsj:p. 

-Ner: la mistika forto, transpabs • tiaj~ ,-~sp~ctojn ; caí: 





. VuaH~~~· 1dulí~jlt. · e e~. ,. lctaL.~i;sfunde p10~tras laj10ma~ 
k~ "'c~.F~~óro'o ·' f~nglS .~f.- •'Qll ':lv·!>ezona.j() ~al 
,m ·a~nd1s .la .enton"" k1~,su~1te la m11Jam1ko 
.a . · n fqfilc 10' ¡lsta ankáli, la sinteno ·de lú 
verkjsto , mem. ' K, Folie :_ Céwdon · imp;esas malpli 
ro01ano, ol stupú· verkebla . romano; Iare de tre 
sp~rta ·fakulo. . . e . ·' 

·. Kvar jarojn ' po~t; la vojaganto renk0ntas la' amikon 
de' la · grafó de M.iiblehheim, • Gaiston, kiu m1rakle sa- . 
vigls ·:etla .. katastrofo: J?1taj 'ti a m ·a~ris · alia · jdeo. de la J ihro : 
la· ro~ok~;/ 11\sta · f l:ígto .. ,Ac . tro< 'l';\finita civilizo, ·;:devas 
tragili.e. ma1aperi. \ Pram-strececo, melankolio kaj funehra 
antaü8ento. latente trovigas en . ciaspeca rokoko. Kaj e_fek
uve .!a tu(a rakoJlt.O -ke ·,Carston c-farlJ:s la prooeson de la 
rokoko. La , Céladorí-pavilono estis . konstruita .sur .insul-

. e!o. ,:t.n!l~e. ~~ •. la . ~~n~ .. .Pum inuri~o, Ja. g~afo .. k une .k un 
~s1a~. u~v~bt9J, .~ruerni,gls en la pav1~o?o, tnnkant~ _Rüde~
h:em!v_¡~on' _kaJ ludante Mozart. V-1 · pensas eble, \ ke ha 
sJtU!lClO ·neÍmdas kompaton. Nu, memoru, ke tiuj -izoluloj 
.estas senoeaj estajoj fusintaj. sian ~'· ivon . Kun amaro ili 
pás~g~s ~iajn lastajn ~~gojn . ko?fe~ante. unu . al la aliaj 
ple .. J ,m_. t~lll<. Jl• ~ekreto. ~-~. · post . k.:o .... :.:lio ~m . tec1¡:!roke . . aho
~en~ :'k.atenda,n~er1ga~ .. Orii j'a . ne -sepp~ne ~forláSas . cia~1 
~gnon,_ c1~n hon.t?,n; . om ne ppvas plu. tolen kunulon al 
k.lU ,om .malkoxr1s la- n.ekonfeseblan. ' . . · 

N_un jam kta!·e aperas la tragedia de la lastaj mo
men.tOJ: La fehra senes pero de Bernhorst, kiu sopiras ka
ta~h.sm~n ~ por .lorgesig'i ~a ~rsonajn m.~lsukoesojn; la 
~aknle.glO , ae . Hell¡;n(I:I;lll ; km prov-as parodu la genJ.OD de 

· Mo~ar_~ ;,. ~hu':~f.te,' lf· vent-fufiozo , de - ciuj . ~umiligitaj. 
Por dom 1bdan' fínon al bu generala masphismo;Ja grá~ 
fo' de Mü1Henhein1 p.retigas grandiozan regalon : raketán 
artf:ajrajon, araiigi~an tiamaniere, ke ~j ekhrriligu Ja 
paúlonon, . en kiu .pereos la malfeliculoj . · 

; Vi_ pqvas imagi_ la, Qriginale¡:on de tia verko, kiu• 
!!eme[ s1m.~las al t a;:·ordinaraj legajoj. La Folie Oéladon. 
vere apar~nas ·al la J(ulturaj ·rornanoj, speco ·plej 1 málm uite 
reprezent~ta en la fikcia literatura, k'aj indas -esti rrietita 
aj't>O Wtl71elrr· h1~1~tt r, ,~ _Rebours kaj le l'ojnge de 
Shakispeare. · 

JJi:i"fs~kspil,'· vin pli mst.ruu : 
Malgrau sia sort"malhon' 

Lav..as manojn lady Makbet, 
; Kombas harojñ Desdemon' ! .-.... 

,~~f¡El '»Rimnf lípf Ritmoj~<.r~_goo.) · 
., · ·· · El la 

El 
" 
Ovidius' " 

· ~é sur la h:ruston blanketan .malica ekfalis po\vero, 
l;stu ·gen,tÜ~ kaj tuj prenu '.rápide ~in for · . . 
Aüdu, junufo! .se tamen nenia surfalis polvero, 

.,.: Vi ja nenia?' kutJ. ~oj' vohi forigi de. l' .. brust'l 



... 
llamo; If for,Ígas de tiJJj ~ist:iltaj amanto] pred~ 1a ' 
fatalan strig<!h kaj ~enerftm cm)n tiraneínajn bestojn. 
Malmultaj alegorioj tiom turmentis la scivolon · de la 
komentistoj. N u, s-,inn LQn_gworth-Chambrun trovis slo~ · 
sjlon al la , mistero, kaj Óni devas rekoni, ke ~¡ mirinde 
konvenas .. lil la seturo. · Temas pri · du "katolikaj martirQi; 
la fatala strigo estas la re~ino Elizabéth; kiu persekutis 
iliri.: ~am per}a .Prezentado de Ri~hard JI. 'Sh~~speru:e 
montr1s tre grandan aiídacon, car k10m aJn vuahtaJ pov1s 
es~1 liaj espriq1oj, . ili turnen rekte atakis la teruran 
maljunan cre~inon. · 

. (V.) G.l(ERSCHENSTEINER: GRANDA APANTO ,t;N 
LA. PEDAGOGlA UEVOLUCIO. La revolucio? Tie ~¡ 
estas, Oni ~in ne vid;ts aií . neas. 'Aií eble oni ~in an
taiísentas kaj volas ekspluati. »De longe mi ~in profet~~ . 
kaj 'anoncis; 8ed min oni ne volis kredil « - »Sed, sin: 
joro, :via revolucio apattenas al la antikva historio: Oe 
m jam de 5o jaroj ni tion farasl«. La plej grandaj 
pnalamikoj de la nt)oesa . revolucio, bazita sur scienco. 
kaj sa~o, estas ~íaj etmensaj kaj' ~ro fervoraj amikoj . lli 
senfine penadas pm· · rilodetni~i. Mezbonaj rezultatoj. Lu 
publiko spjta,s~ »Vi ja vidas, ke tiuj novaj ;metodoj kon
dukas al nen_io l«. lnter ti.uj dan~raj »amikoj «, necesas 
mencii . unuarange. ~~ mode~u.Iojn, kiuj zórgant~. pri 
»adapto« de la teono) - laú lh. tro -eteraj - al la cmtaga 
real9 (legu: al la meza scntaugeco) jungas Pegazon ktih 
l!l bovo. Ciuj nl)vigantoj, Hamigitaj per konvin!co r-e
zultañta de genia intuicio, suféas tiun la:ugradan subva~ 
loúgon ,de sia evan~lio, . ti un . poioman sensukigon de sia 
doktii~o fare de ~roksimaj kaj foraj disciploj, kíuj sin 
kredas tiaj, kiuj sm nomas_ tia.j. : .~ 
, . M\ r· o,sas, ke tiu · malakordo estas nepra. ·Beda·u

. .rinda, , se n~vitebla; car kondicita de la mensa senpq,v
eco .. esence pl'OJ?ra al.. la 1\lezgrada horno. Tamen, apuH 
J:t geojuloj, ek.z1st;¡.s talen~uloj. . 

. Georg Ke~::schensteiner, la granda renoviganto d,e 
· la metiaj Jernejoj en München, estas unu el tiuj. talentul

oj, kiuj meritas la rekonemon de la \¡omoj. Eble pli 
ol iu 1ajn . :funkciulo de la publika instruado, li konid
,bui~ por ~i . ti un ligilon ínter la teorio kaj. praktiko,. 
&et1 .kiu _ Qni konstruas nul.' sut · s~blo. " · 
( ',lJudekdujára, G. · Ke<vschenste$er ankóraú ne .sciis, 1'\u 

li ía~i~os matematikisto, naturscien\)ulo aií profesora. Sed 
Ji e~tis ' b·e :cakti,·a horno, kun persistema kaj esplorinkli_na 
spirito. llioevinte presl¡.au I~eatendite la postenon de lern
ej;t .konsilanto en Müncben, li séiis ,dank' al sia ~re vari~ 
kono; . novígi· kaj 1aúscience · p:retigi kampon ~is ti aro 
neglektitan, tiun de la metilerncjoj . . Li enkondukis .en 

· ilin precizari kaj bone gradigitan manlabo.ron, kaj, kio 
plil~~avas , ,iniciatemon .kaj memregadon. Li .sukcesis. Li 
provt& reforrui ankau la element.an instruadon. Li baskis, 
pro n~taugeco de la instruistato. Li: klopodis plibonígi la 
pedagogian gimnazíon. Tiam, ce.la superaj .instanl)oj, {)ni 
opinii¡¡ lm verc tro antauenirema - tro fm;a de. la nun
tempo. La konformismo ven.kis. Oni lin · eksigis ... 

'L\a eksperjmento daüris a5 jarojn · (de x.goo ~is 
~9!!5~. Li mortis en . 1932. · , . · ;, · 
. famen tiu .klarvida mode•,ulo, .- tiu organi~anto kuni-. 

gita lnm scienculo kaj filozoío estis ptava; Oni tion .plí 
l!,aj ph rekonos. Lia ,doktr.ino esta.s tiu de ,la scienco mem 
- ·scienoo de la nunaj klernloj, sciénco de l¡¡. venonta 
g~ncracio. K.ij ltia estas tin J~lktri110 ? Per kio ~¡ distin-. 
S'itas. 4~ la ~~~~luna? F'acile ~$la>j tion évidentigi: . Ni · donu 
la: formúlori: la estonto distingi~os de la p~sinto, kie'l 
men11~duko distingi~as de' eduko. La kuracisto ne ' kuraeas · 
la malsanon: li helpas al -la ana eúergio de la ma,lsanylo 

, mem ' por triumfi" súper· AL · Saine por la OO.U:kisío. ·~. ,, 
. »On~_ue ¡¡ufi~e konsc.ias , - skrib'as :f-ino 'Elisabtilh 

Huglieniri · eii la , hela llbro, ' kiu insp~ras al ni. t~ujn Ci 
rimarkojn'!') ·:_ ke la kulturevoluo estas ]a reZ'~tato ~'de 
la sppntaneeco kaj libera primédito_ de la ,.kulturaj doriit~ 
ajoj. ·La plitn';íltó <fe la insttuistoj opinias,' ke estas néí::ese 

." ~ r 
.. •1 »Etf~cation• et C'lf!t(¡~~ .d' . a;pr~ J(erseheustejnen. 
Eldo~s Emest . Flahuwmon. ()" ·. • . ;; :¡. l ·' · 

rl.iii!igt :l:i 'ínfanón ·at la ¡)leti·u~o· d "a s\-o, ~~ se · ii ' ~e 
santas deziron a.l tío.« - tOni povas kpnduki ' la .. oovalbjn 
:u ·la trogo, .respondas Rerschensteiner, ·sed. 'ími 11~ · povas 
ilin 'devigi al trinkado·. Same 'oni pov'ás al illfanó J trudl 
ruekanikan okupon, kiel lernadon. de la'tina:j ·voríoj, sed 
ne· tiamaniere oní dorios ·al li' lit'emon ká'j -volon inst,rúi~i. 
O m povas devigi la ek~rerajp. formojn ·de , l.,: ; a,ktive!J(l, iled 
ne-la internan konse:nton: .Fakte, la kulJuí:o"est¡¡.s Jru crezul-
tato de memvola · úitern~ aktiveco. « · · · .. " 

En Ütr ktiSa:s ·lá · tuto. · CtÍ .Iii • eraras , parolilnte pri 
·»pedagogia ·revolucio«? La vorto »reformo'« estas -tl'o mal
forta. Lamarck-a · evoluo· aü a:limpta Sa:n·~i~o? · Ni diru: 
logika kaj necesa evoluo de l_á · scíenco,· sed .San~i¡to ne 
nl.alph necesa, kvankam mórala, ciifójé, : en la konluetaj 

fakto~i de~a~ legi · ~~·, lib~on , d~ ·f·iJo Eli~~b~tl~ ~~~~e~i~ 
'kaj sin danlO: ¡m.'>· sia k~ntribu{) .al la socia, -· kaj' ' eduka 
· progreso. · , 

1 : ; ~: 

(V.) UGO F'OSCOLO EN tA FRANCA ' LINGVO. 
Jus aperis en Francujo du · gravaj verkoj rilataj .al ti u 
p()(~to , kiun la italoj ' prave rigard~s ki,el. unu' el la pl~j 
emocivekaj fignroj · de sip. ·litel:atbt.o. :r,.a ·unul\ estás tezo 
de s-ro Armímd Caraceio: Vgo . FosfJolo~: ~ .honi6_ kaj~ la · 
poeto (1778~1827.) ; lá alia ·estas antQlogió erí la' .kolekto 
(le la »Ce1.1t ·c/;l.éfs"d'oquvres 'étrmtfP?rs((' ("~;ettt ~~~IHdaj 
oofverkoj), ' kóm'pilíta eJe la konat~ be,lg.¡¡. ' eséÍ$.tO, . S-1'0 
ltobert Vivier. · · · ·· : ·· ·'"' 

La tezo de s-ro Caracc.io, mon4'~n\e la qive.rs~P 
.aspektojn de la vivo kaj · verko de Fosoolq, pá~entas: ,tJ;e 
utilau kompletigon ' kaj kvazaií komentari,QP. de la"' ~nJo-
Jogio: . . ' ' o; : ' ·-k 

· Foscolo nask~is .en la insulo Zan;~. d~ . veoé~iana 
.pa,tro .kaj .greka patrino. Li vigle e.nmi~~i~ ~n •. ~a tiarn¡¡jn 
ítilajn militojn kaj krerelojn, fervore aliéi~ · al la .jª'ko
hena partio, hatalis ' por .la libero en la arme.oj ·.de llo,na
par~, ~ÍU tin n?m~s . p¡;p;fes.oro de )~~.letris,\J,ko . C~. Ja , .u.n~
Wl'Sltato ~e Pav1a. Post la falo de Bonapart~ •. h . ek~l\lgJs 
unue en .Sv:islandon, poste en Britlandon , kie)Í" Jl1!?l:~i~. 
Lía tombo kusas en Fire:rw~ apud tiuj de· Ml.ch~\angelo, 
Galilei kaj Alfiei·i. . . . . . : .. · · ,· • /' 
. . La pl~j .ropulara re1·~o de . F.os~o~o. e~t~~ .s1m!}..u'* 
Lfl la~taj lel(!J'oj el(; Ja.copo Ortis, JmilltaJ \aii. , 'ij!er,tlu~r 
de (Joethe. Sed Tia prof~mda origii:~nleco' pleQ~ disvo\~l!as 
en la poemo La 1'ornboj kaj en Ja ft:agm~~qj ~e ·~~\ 
ne'finíta ~iri~o La . Grqcioj . . Krom Ja ~~priri;wn' dé l~ lí.Qi1-
cepto kal s!n!,~no , , Eroe~·aJ~ .al J~ ~01pn.nhka, RQ~O'"' qn~ 
lrov:as ·en húJ verSOJ tute mdJVlduaR.·t.ono:n,. 1\tlWll!Jkq.n 
cmocion kaj seupcran -ha.rmon'ion, kiúj apartéjras ·!l·PÍ" . al 
~:oscolo. · Sam~ ~el, 1.a anglaj -~·om~n~kuloj di~~l~~ ,~i?ff 
mtei'()Son ;Ü Jtalu)o, h montras ·mkhnon al la .angl~ p~z10, 
kiu lin plqrfoje inspiras; pl,'ecipQ en. liaj ~ublanf!i(fq~boi; 
Lía hezorio al sem:norteco senhgas .. tra Ia mirin!tAJ· h\l~OJ, 
kiujn li pentras ,·prí 1a ' ideal'a antikv.á Helenujo;'"' . ' 
' Ankaü \ la viriMj alportas tre gravan elem!lJ,lt99 ~~ 
la .poezión 'de. J<'osc~lo, 'k:!u srer~is multajn k~fu ~i~.o.j.h 
kaJ amsu'kQe§OJD, .k1!c] ha VIS, pr~ . bo . konoep~on .. t~ •lffil!W
al ti u 'de 'St(mdhal K.aj la kulto 'al la .grdcioj ap~tilij:i'í~!! 
en lia koro · la . ku1ton, al kiu ' li ne krel:l:is . plu~~~ tio 
venas lia.mist~k_ji er<!ti~o! veli:!ta. pe~: 1<\ ~ernor<;~ . ae ~ílftl'~:Ü 
aventurOJ ,paste traVJVltaJ. · ·· · -
· . S~ro Caraceiu, sanw J-ieJ s-J'ó Vji'Ítlr, tre; a~~il t.álf~!l$ 
~~. Graci_?i~ Ra~ sukcesas u in J?n~ib~:i.Q~ e~ · ilia . Íro: 
.h e re:fo~ pruv•gas , ke la poez1a-3 l-,eioJ .ltOnsJsfas ef J 
ncdifinebla:j ladenoj , mi,stere .teksitaj pér gen4 in~tM· 
Sajnas, l. e b . 'Gi aci93.· mem enkórp~is .. ·en :la ver&Oj~ · tiom . . 
.alloge. kaj diJli~·a te i-!Lflu.as l C!.~. .t<'oscolO, kiel ce : {li ·PJKi 
gr.and.aj poetoj, .ordiñara cirkonslanco kaj b~nala . qbjekto 
pov.as ·yeki inspiron~ ' lll: vespero de festotago{ g~ruiljJlltoj 
en boato sur lag?,.hal;Jiló, sl)r balkono kaj ID;l :(liaj <l!!Woj, 
J(inj sub· Iia' plttiuó' :fari~ás erer.1íaj.' Neoesas tre. m.~Uit~!: 

s, ja snbtila 'nuánco, ia 'yorto· enaa gus~ loko, lá nova ak
cento en · la ritm:r modulado -'po( ke poomb enlw l.a. 
~>em¡wn. Ti un: ...:r fiñ'it&ri . attOn-~tt'ilde :#)kóQis t.:f'oscoló, '<l'lúu 
las1s ~ peqon~ ,k~j "D.ei$iteb}D;O }IUr ; .la , k,~UB'& 
_ptoptajo de 'Sla -~o. ~ '- · · ·1>~ • 



Jos aJeris 1 Men~u tui 1 
Daúrigo de la romano u 1 H r 1 M o J 

Historiaj epizodoj, auten
tikaj okaza]oj, personaj 
traviva]oj formas 1a kolor
kubojn de tiu Ci mozaik
romano, kiun verkista fan
tazio unuecigis. Se vi legis 
la romanon Viktimoj, vi 
neprelegugian duan parton 

SUR SANGA TERO 
por havi ko mpletan bildon 
pri la rusa revolucia peri
odo kaj vivo de militkap
titoj en laj aroj 1918-1920. 

Prezoj: 
bro§urite. . . svfr. 4.
tole oindite. . svfr. 5.50 
Aldonu 10°/0 por sendk. 
formata de Ulkllmol. Dukalora kmllo. 

Amplekso 262 pagoj. 

Mendebla ce la aiítoro 
aii ce ~IHRAlURA MOHDO. BUDAPESI 

.. 

ADRESSANao : 
L. Totsche sciigas !'ian amikaron pri nova 

adreso: Batthyányi-u. 59. IV. 3. Budapest 11. 
Telefonnumero restis la malnova: 549-04 

lnternacia Katolika lnformejo 's 
Hertogenbosct Nederlando, sen
page donas informojn pri religio 

Al•onu tuj 
la monatan gazeton 

LA JUNA VIVO 
jen vi havas la plej malkaran gazeton 
por gejunuloj kaj komencantoj . lnteresa 
enhavo, facile komprenebla Jingvo; 
tre tauga legajo por kursoj. 

Petu senpagan specimenon de: 

Redakclo de ,LA JUNA VIVO" 
West-Graftdyk N. H. (Nederland) 

j<Habono : 3.30 P 

. -

La ~o tizo por AfLA ¡e la ¡aro 1135 estas n u r sv.lr. 11·-
---- Detalan proapekton sendas al vi la e ldonejo de ,.Literatura Mond.o" ----

.-------------------------------------------------------------------------

JNTERNACIA GAZETO 
KIU ANSTATÜAS 

SES DIVERSLANDAJN 
t!~tas 

,EUROPEIN HERILD" 
Redaktata en la lingvoj: 

INGLI 
FRINCI 
ITILI 

GERMINI 
HISPINI 
ESPERANTO 

Intervjuoj • Generalaj Artikoloj • Noveletoj 
Leteroj el cefurboj e Vojagartikoloj e Libro
recenzoj • Teatra kritikado • Komerca kaj 

financa kroniko 

EL CIU EÚROPA LANDO 
La pago ,H~rald's College" servas speciale al Ciu 

studanto de fremdaj lingvoj 

Abonprezoj : 3 mon, 2S,6p.: 6 mon. 7§.6p. : 1 jaro 10§ 

Aperas ciun vendredon 

Eldonejo: 

110-11t FLEET STREET, LONDON, E. C. 4. 1 

HURGARA • HfROLDO 
MEZEÜROPA REVUO EN ESPERANTO 

dejan. 1935 farigis rimarkinda, interesa kaj a mpleksa· gaz eto 

Programo: 
Servo por la paco, libero kaj progreso 
Konigo de la hungara kulturo . 
Al\celo de la fremd!tltrafiko. 

NUR EN ESPERANTO: 
Originalaj kaj . tradu~itaj artikoloj pr! 
Hungarujo, pn la v1vreformo ka] pn 
Esperanto. Noveloj kaj poemoJ. Rub
rikoj: Preter la virino ; El Hungar
lando (informoj pri kulturo, fremdul
trafiko, ekonomio kaj politiko); Mi
rajoj kaj Smirajoj (kritikaj notoj pri 
la Esperanto-movado); Esperanto en 
Hungarlando; Esperanto en ekster
lando; Libroj, gazetoj kaj presajoj; 
Korespondo (ankaü privataj teteret-

oj); Kio okazos? 
Senriproca lingvo - Aperas kvaron
jare sur 32 pagoj - Placa ekstera)o. 

Abono: 
5 pengoj por bugaroj, ::l svisaj 
frankoj por eksterlandanoj. Specime
no: 2 resp. kuponoj. La abonantoj 
ricevas senpage ankaü la gazetojn 
»Lingvo Libro« kaj »La Komerco«, 
hungaroj ankaü la »Magyar Eszpe
antó Évkonyv«. Posta cekkonto sub 
la nomo de la redaktoro, »KOKÉNY 

LAJOS, Budapest, No 20.602.« 

Adreso·: Budapest, X., Pongrác-ut 17. F. 6-3 

III 



Tride o da bonegaj esperahtistoj tradukis la novelojn kaj poe~ojn de la 
lasta verko de· AELA 1934 · . : . 1· . . 

CEAO ' LdVAKA 

ANTOL.OGIO 
jus aperintan sub la lerta redakto de 
STAN. ~AM~AYT ka) O. GINZ 

La. grandformata ver k o sur senligna papero, k un 468 pa~oj da deos kompostita teksto kaj 32 itu'str.aj pa~oj .J?ri la 
et;hoalovakaj pentro - kaj skulptartoj kontentigas' eiujn pretendojn ' kaj inde vicigas al la plej grava) eldonajo) de 

~ . l .Literatura Mondo kaj Asocio de Esperantistaj LJbro-AmikoJ 

. Prezo : broAurlta 12.-, bindita 13.50 svfr. plus 10•/o por sendkostoj. \AELA-membroj, p·agintaj almena u ·unu serion por 
: • 1935, ricevas ra.baton.- d• «lt/o 

ENCIKLOPEDI DE ESPERANTO 
DUA VOLUMO, 

es~as jam flnpreslta . Sur 352 dense presitaj kaj 176 bildp~agoj gi fwara.a plen~ la plej g~and~n v~r~on gisnunan de nia 
literatura. Sur la preskai1 mil pagoj de la verko vttagas antau na la htstorio kaJ ahngaJOJ de ola movado. 

La du volumoj nun jam esta~ mendeblaj kurte ee eiu libro
vendlsto kaj ee la eldbnejo 

Literatura Mondo~ Budapest IX., Mester-u. 53. 

Plana matl o Esperanto 
ver~\ta de 

K. KALOCSAY ktJ O. WARINOHIEN 
1 

sur pll ol 400 densege presataj grandformataj pagoj don ~i al vi fidindan Jea) klaran respondan pri Ciuj viaj g'ramatikaj 
~uboj . La granda amaso de Zamenhofaj ekzemploj, la d talaj klari&oj, la ekzaktaj difin~j faras la verkon unika en sia 
speco. La Cefaj Capitroj pri Fonetiko, Vortfarado, Morfoloflo kaj Sinetio, Vottsintakso, Propozicisintakso, Frazsintakso, 
· Vortordo, Interpunkcio prezentas •1 vi bildon pri la detaleco de la unu,a , . 

. scienca gramat k o de Esperanto 
klo ni povas g-in nomi sen ia t;oJgo. 

La verko aperos en majo kaj estos la unua volumo de Ja 
lingvoserio 4Je AELA 1935. 

En Ja proksimaj monatoj aperos la jenaj verkoj de AELA 1935: 

E. PRIVAT • lnterpopola Paco 
EUGIN wOsTER- J. PFEFFER• Konturoj de Jingvonormigo' 
JER~~ •· JEROME - BADA&H • Tri viro~ en boato, ne kalkulante la ·hundan 
a .. HEKLER-K. ·KALOCSAY a Arthistorio JI. . : . 

Okaae de la UniversaJa ongreso en Romo, aperos 

.IT·ALA A TOLOGid 
'- • l l • 

kaj unua pa, to de la plena 

. D.ECAMERON~ de Boccaccio · 
!letalajn informojn se~das ; Literatura Mondo, Hun¡arujo,' Bu"'•pet, IX., Mester-u. 53 

IV 
Fcldi5a uerkeut8 la IUadlS : Bleler Vilmoa, - Peat•l~éiU Nyomda v•~o• - A ayomdUrt Béaik GJllla fddéia, 


