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APERAS SESFOJE DUM LA JARO 
Avf'rto: Mauu kriplojn la redakcio ne redonas. La rajton, fari en ciu ensendita manuskripto 

.atilajn korektojn la redakcio rezervas por si, se la vevkinto aií tradukinto anticipe ne protestas. 
La retlakcio akcepta nur unuflanke masinskribitajn artikolojn kun sufice largaj margeno kaj liniaj 

interspacoj. E cepte tamen estas akceptataj manuskriptoj kun desegnitaj aií tre klare skribitaj literoi. 

Novaj prezoj! 
Aliaj prezoj en la katalogo estas malvalidajl 

julio Baghy: Dancu Marionetoj -
julio Baghy: Viktimoj - --:- -
julio Baghy: Hura! tolbind. 2.40 
julio Baghy: Preter la Vivo 
julio Baghy: Pilgrimo - - -
julio Baghy: Sur Sanga Tero -
julio Baghy: Verdaj Donkihotoj 
K. Kalocsay: Lingvo, Stilo, Formo 
K. Kalocsay: Strecita Kordo 
K. Kalocsay: Rimportretoj - - - -
K. Kalocsay: Eterna Bukedo, duontole 2.30 
K. Kalocsay- Madách: Tragedio dP- l' Horno 

simpla 
luksa 

K. Kalocsay- Goethe: Rcmaj Elegioj kaj La 
. Taglibro - - - - - - -

K. Kalocsay- D.ante: Infe ·o - - -
K. Kalocsay-Hekler: Arthistorio l. -
K. Kalocsay-Mussolini: Vivo de Arnaldo, luksa 

simpla 
K. Kalocsay- Waringhien: Parnasa Gvidlibro 
K. Kalocsay-Waringhien: Plena Gramatiko de 

Esperanto 11-a eldono- - - simpla 
luk a 

K. Kalocsay: Hungara Antologio 
Bleier- Kokény- Sirjaev: Enciklopedio de Es

peranto, ol. I- 11., ilu trita - -
- nciklopedio de Esperanto, en unu volumo, 
neilu trita - - - - - - - -

Asch-Lejzerowicz: La Sorci tino el Kastilio -
Grenkamp- Brzekowski: Pri l' Moderna Arto 
J. Forge: Mr. Tot aAetas mil okulojn 
F. Szilágyi: Tran la Fabeloceano -
F. Szilágyi: Poemaro el Hungarland:o 
F. Szilágyi: La impl E peranto 
F. Szilágyi- Genthon: La ¡:entroartro en la 

malnova Hunga rt(o - - - -
Totsche: De Pago al Pago - - -
Kalocsay: Dekdu poetoj - - - - impla 

luksa 
Totsche-Karinthy : ojago en Faremidon 
St. Engholm: Homoj ur la Tero 
St. Engholm: lnfanoj en Tore . to 
Hans Weinhengst:'Tur trato -l -
E. Aisberg: fine mi komprena la radion 
K. R. C. Sturmer: El 1 otlibro de Praktika 

E peranti to - - - - - - - -
Kikuci-Simomura: Amo de Toojuuroo - -
T. Herzl-8. Selzer: La juda tato - · 
Slonimsky-Grenkamp: Mia ojago e . ovetio 
jelusic-Rotkvic: CeLaro - - -
Adamson: Auli - - - - - -
Kamaryt- Ginz: Ceho lo al a Antologio - -
E. Privat: Int rpopola Konduto - - impla 

luk a 
jerome-Badash: Tri Homoj en Boato,;imp a 

lul a 
Munthe-Weleminsky: Romano de an Michele 

luksa 
l. LejzerO\ icz: El la V rda Biblio -
E. Wiesenfeld: Verkaro de FeZ (Dr. Fel:kso 

Zamenhof) - - - - - - simpla 
luk a 

II 

bind. bro~. 
0.56 0.40 
1.04 0.84 
Elcerpigis 
t:lcerpigis 
Elcerpigis 
1.70 1.32 
1.- 0.70 
0.70 0.34 
1.06 0.80 
0.44 0.27 
2.- 1.65 

1.- 0.66 
1.20 0.84 

0.70 0.50 
1.90 1.60 
2.25 2.-
0.84 0.50 
0.66 0.40 
0.90 0.66 

S u b 
o r e s o 

2.60 2.30 

6.80 6.-

4.-
0.90 0.66 
0.66 
1.06 0.84 
0.90 0.66 

0.34 
0.34 

3.- 2.-
0.80 0.60 
0.84 0.50 
1.- 0.60 

0.24 
l.- 0.72 

·0.60 0.40 
l.- 0.72 
1.20 0.92 

0.70 0.50 
0.24 

0.84 0.60 
0.72 0.50 
2.05 1.80 
0.56 0.34 
2.60 2.30 
0.86 0.60 
1.20 
1.20 0.92 
1.50 
2.12 1.80 
2.40 
0.50 0.30 

1.60 1.32 
2.15 

Biernaczki-Medrkiewicz: La Verko de Ch~pin 
L. E. Thomson: Multe pli la Amo - - -
EMBA: Maria kaj la Grupo - - simpla 

luksa 
E. Wüster; Konturoj de la lingvonormigo en 

la tekniko - - - - - - -

La prezoj estas montrataj e:1 usoriaj dolaroj. 
Aldonu 1Q o¡o de sendkostoj. 

0.'95 
1.30 

0.85 

RABATO DE 20 o;o AL LA MEMBROJ DE AELA 
EL LA SUPR~J PREZOJ! 

0.20 
0.18 
0.72 

0.60 

La prezoj de la ankorau neaperintaj libroj estos aparte 
anoncataj. 

Pagojn ni akceptas 
per monbiletoj . bankcekoj, respondkuponoj, >>money order« 
al Budapest aii al niaj repre1entantoj. 

Postmandatojn sendatajn al Budapest ni rifuzas. 

ABONPREZO DE . LINGVO-LIBRO 
por un u ekzemplero dum la jaro: 

0.80 aüstrajn silingojn; 4.- belgajn frankojn; 8 penny; 9.
cehajn kronojn; 0.60 danan kronon; 0.60 estonan markon; 
4.- francajn frankojn; 0.60 markon; 0.80 pengo; 4.- Iirojn; 
8.- dinarojn; 0.80 la ton; (por japanoj specialaj kondKoj ce 
J El); 0.40 guldenon; 0.60 norvegan kronon, 1.20 zloton; 
4.- eskudojn; 25.- leojn; 0.60 svedan kronon; 0.20 USA
dolaron; 0.80 svisan frankon. 

En nemenciitaj landoj 0.20 USA-dolaron au egalvaloron. 
Tri ekzemplerojn ni sendas por la duoblo de la sup

raj sumoj. 

ABONPREZO DE LITERATURA MONDO 
por tuta jaro, la un u a ekzemplero al la sama adres o: 

12.50 ailstrajn silingojn; 65.- belgajn frankojn; 7.- ang
lajn silingojn; 60.- cehajn kronojn; 7.- danajn kronojn ; 
7.- estonajn kronojn; 45.- francajn frankojn; 7.50 ger
manajn markoin; 10.- pengojn; 40.- lirojn; 100.- dina
rojn; 9.- latojn; (por japanoj specialaj kondicoj ce JEI); 
4.50 guldenojn; 7.- kronojn norve.5ajn; 15.50 polajn zlo
tojn; 30.- eskudojn; 300.- leojn; 7.- svedajn kronojn; 
9.- svisajn frankojn; l. O USA-dolarojn 

ciun egalvaloron. 

Ciu plua ekzemplero al la sama adreso sendata kostas 
dolarojn 1.40 kaj borsan egalvaloron, sen ia plua favor
prezo. 

Unu dolaro usona egalvaloras la 15-an de novembro 1936. 

?:~0 a~strajn silin__gojn; 29.40 belgajn frankojn; 4.- anglajn 
Slh.ngoJn; 29.- ~efloslovakajn kronojn; 4.50 danajn kro
noJn · 3 .. o estona~n kronojn, 21.50 francajn frankojn; 3.80 
?'ermanaJ~ ma.rkoJn.; 5.- pengojn; 20.- italajn lirojn; 47.
Jugo la aJn dmaroJn; 5.20 latojn; -.- yenojn (pro mo
nop?lo specialaj~ P.ago.kondicojn donas japana Esperanto 
Instituto); 7.60 . hdoJn htovajn; 1.90 nederlandan guldenon, 
(pagu nur al ma monopola deponejo en Nederlando: Ne
derlanda Esperanto Centro, Rotterdam, W. Schiedamsche
we~ 209 h.)· .4·:- norveg~jn kronojn; 5.30 polajn zlotojn; 
22.50 . portuga1~jn eskudoJn; 140.- rumanajn !eojn; 4.-

edaJn kronoJn; 4.35 svisajn frankojn a u borsan egal
valoron en aliaj valutoj. 

Sangoj de la transkalkulo okazas samtempe kun la 
borsaj kurzosangoj. 



.,.,.,.._,, .. , ~. , . . estas 'la animo de .. la homa:r:o ; . 
Tadeó; }!ik ~ercapta . D'ioq kaj 

¡tt~E:naat..a R~~o .·es'tas la 1\>~orto; .la 
cianl .. forioganta:j ;. Ja vila~~str~ . 

u..tdu. u '"'· e~tas _nia mizera OO,r.a k9rpo .. "" 
. . .. . ?-' la ' pgr; ,kor;o sei).to~ c~9h n~s
vortoj - mi las·as pároli la , autorot¡ me~. · 

' · (.4: Posldi). 

. ·'Mddhav: Anta~~- mi ~parís lüel av.arulo sea ním 
mi 'h~):.a.s , oelo~ - lin, karuletori. ·., , . . '' .. 

Ami: .;V ;ere! . Sed' Ide vi trovis ~ lin? ••. · ·. . .·· . ·. . .. , 
~>' Mdilhijv: U ~tas .simvi!'ag.anQ de 'mía ·eazioo:'' L.i 

ne rememoraS ~n patrinou, ·kaj lia '¡)ati'Q. .mor~I:ÍS antáú 
.nelóng~: ··· · .. o ~ • ' • · . . ' , • . • ; '· • 

Avo.: A.h~! -Ti:am d:es pli 1i bé-zona:s mrn. ' 
JJ1.~hf1v. :. ~aú ' la 'kl1racisto . Ji . ~f¡et~ .d'e multag · 

m~lsa:rídj. ,;X~j ' J:a. . rola rimedb e$tii:s ,gardi )m. enélorp.e 
k:aj eyitiJ1J.á ,sunon kaj ve;nton. Cár, vJ allogas ·InfanOJ'J1'; 
rni tirh:as' . Vin; . · .·. 

· A~'o: Venr! Mí .estas · &.ngeia' lsieJla lnituna suno 
Uaj . ~entó·.·.: sect<ámiko; mi sciaskelli:ajn ludojn, ífd¡uj• 
reteno.S liD. en 'lá . dom'o. Nun nii ¡finu rnipn laboron .::._ 

· poste'' mi -jfinil9€os Ifun li. (La ayo toriras.) 
. ,~ ~ •.. . ·. (Enirls Ámal) ' ,,. . 
· ·• ~; Amal: 8:rik'lo! . .·. · " 

: 11'fad1~ i~ J~l "~al r _ ~ .. , , 
d , , A?@l :}C1:( mi itiu al .Ja kgrto? 

.b(adfi.av': .N>e, karul~to! , . , . . .. . 
. , :Anutl: .· J-en estas ·la ··1oko: ;-'- tw onklino mue.tas · 

. ieriton,._:en: l~ ':muelilo. .Jen l Rigardlu -J~ s~iurón man~ 
g<l:Illiaíi .·;1-ent~'~rr; ·per am'baií tn~moj. Kiel gi sidíg.ás 
.sur sia: · V P:éJ!'II1esu , min tiea. •· ... ··· 

·t''<'' M : Estas .. ne ehle ká'ruleto1 
, \ _\:¡c.·"· .:r_,. . -·,· ··. , ' ·' 

: .• Ho!· 'J\:i.el ·feliea 'm:i estui.- ·l'!e epi esfius 
vine penn¡esas ' al .mi 'eliri? ,. · 

k\tJ:acistO ~rij,, ~~ - -~i:o . ne - e~tas bú1ui 



La re~o Karl de :F'rankoland': 
~ táblo. ioje sidis. 
Ne mankis vino, nek viand', 
kaj cíe oni vidis. 
·la vazojn el purbrila or' 
kaj AtonQjn de diverskolor' 
lumeti en la halo. ·' .. 

Parol.is Karl al sia rond' : 
»Ne jam ni ~oji pravas. , 
Plej bonan §tonón de la uiond ' · 

,)l~oraií ni ne hayas; · 
la Atonon, brilan sen kompar', 
g¡ga11to ,en Ardiin-arbar' 
en sia Aildo portas.« 

RibJrdo, episkop~ . Turpin, 
kaj Najms de Banrio, 
Milono de Anglari.t, Garin, 
kaj duk: Ilajmon post tio 
ekstaris kaj per Atalkiras'. 
sin armis vigle por .]a <:as ' 
al tiu grandegulo. 

Parolis al Milon .1\oland: 
»Vi, patro, opinias 
por ~aventuro kun gigant' 
tro juna min, mi scias; 
8ed kapabligas miÓ la a~·, 
al vi portadi d~J:m voja~' 
la · lancon k un bi Aildo. « 

La ses kunuloj rajdis . jel.'. 
al .la: Arden-a,rbaro; 
sed malkuni~is post alven' 
la ses por propra faro. 
La patron sekvis Juna Rolánd; 
li Aojis esti .. la pol'tant' , .. 
de patraj Aild' kaj lanco. 

Ce sun- kaj lunobr:il' la ~s 
l!ér~adis ire kun peno, ' 
sed bed~~;urinde sen sukces' , 
en tuta la Ardeno. ' 
Je mez' de l' kvara tag' Milon' 
en tre sova~a region' : 
~ ombra kverk' ekdormis. 

·Rolando en la malproksim' 
lwnadon fulman vidis.· J 

Pelataj de terur' :kaj tim' . 
. casbestoj fGrrapidis. . 
La l>rilon j etis ega Aild' ; ·' 
~in po,rtis - kia·moqstra pild' 1 -
sóvaAa grandegula. · · ~ 

Rolando~ kaptis · ~~ocl' : 
» Okaz.o f~dexpona l · 
Cu · karan patron ~ek~ mi < 

el dormo pleje bona?' 
Maldormas ¡Jia x:!IJdóeval:, , . . 
kaj limco, ~ll~o, , glav' f~tal:' 
maldormas l una Rolando.« · 

Li tuj 'fidánte al bonAanc' 
sin. armis por · ll-atalo ' " 
per patraj glavo; .sild' kaj lanc', 
Sur patra la cevalo . . 
Róland eksidi:s, kaj sen bru'· 
li rajdiS tra r aTbaro plu_, :,, 

< la . patron ne vekante. - ,. 

La grandegulo al Roland 
ridante laiítparolas: 
>> Ja kion tiu malgigant' 
sur tia .besto volas? 
La glav' pli longa ol li mem! 
Li mortas preskaü sub la prem' 
de siaj lanc.' .kaj sildo. (( 

Rolando kr1is: »Al atak' 1 
Ne ' m~ku pJu tiele! , 
La la:rt a sild' sur mia brak' 
min sirmu .. nuiiUfidele. . .. 
Malgranda vir' kaj grand~eval' , · 
mallonga brak' kaj longa §tal' 
sin . helpu ,reciP,roke. « 

Al li jen batís'" per la stang! 
'la grandegul' inside; . 
'''');\olando turnis líl la flank' ~ · 
,. ~valort tre ,ra,pide 
·' kaj jetis sial) lancon tuj; 

sed de l' miralda Aildo, huj L 
~¡ al Rolarid resaltis. 

{ ·'· . ' 

· Ro1and' la glavon SilD hezit' .. 
per . amb¡ul manoj movis; 
la grandegul' pro malrapid' 
la sian tuj ne trovis. .. . · 
Kaj vigle trafis nim Roland 
suQ. A.ild' la manon. de l' gigant', 

. ke man; kaj Aildo falis. 

La monstrQ. &entis k un dolor> 
sin tuj ·· 8enenergi:a, .. 

. kiaÍn 1~ sildo flugis Eor 
.k un ,la j u vel' ,,g¡agia,. . 
Li:,kuri~ post l;{ '.§ildo plu; 
Uoland lit): pik~J!a l' ~u~ , 

·k e li falegis' teren. ·· 

Al li forhatis tuj Roland 
la kapm1 post la falo; . 

· la multa sango de 1' gigant' 
fluegis al la · valo; 
kaj el la Aildo i:le l' mor.tint' 

. Rolando tuj . per' glavopjnt' ·
la · llrílan Atonon rompis.'' ·• 

. . . 
.. Milon', la 'graf'O de Anglant, 

tra region\-, sova~a . 
rapidis k,un la sildportant' 
Rolando, la junata. 
Pásante ce 1' batalolok' 
ekvidis ili 'ap~CÍ . ro~: 
giganton :en la <Sango. 

Rimarkis :kun tre gra~da mír' 
la juna Anglantal)o, . 
ke mankas de 1' giganta vir' . 
la , kaR, , malde1<stra. . mano, 
kaj gla~o. :Sild',, kiras ' kaj stang' ; 
nur kúAis -en la ru~a sang' . . 
la trunko kun la memhroj. 

.,., .y 

La 'trunkon 'rigardu~is jen 
Milono ,dé Anglanto: . 
»Cu Óun :necesás plua pen'? 
Jen .estas la. giganto. . .. 
Pro mia do:rm' perü1taj for 

.,, ja . estas · venko ''kaj- honot' 
' do ciam mi mal~ajos. « . 



·AkfO :u. 
·· ¡faz-éisto: . Kaze6 -~- (-kazeo . ~ oona 
Amal: H:o · vendisto aüskulbu! · -
'Ka.w!Sto:"· Kio'n 'vi •' volas'? Vi ja ne' aeeWs . . 
Amál: .Kiel -mi ' a~tu? Mi~· ja' ne haváhnqnon. 

:[fazeisto: Kia: bubó ·vfesta.s? Se vi M ·p<>vas aóeti, 
kial do-vi ~enás pilo? · . . _ ' 

: Amak: 'Mt dezirus foriri kun vi -'- se níi p()vus. 
Kazeísto.: Kun-fui? · . · ~-

cAmal: 'Jesf 'Mi • envías vin,'\caT vi iras malpro-1<'~ 
süneñ; ve'nomtíe kazoou. . . . · -·· . · .. • , 
, ;Ka~slo ( demetas la km·bon) : , Kial vi si dadas ·cj -
ti~, mia kn.abo? . - , . , 

•· A;rn,,l:·. L_a " kuracis_~ rrialperme-sis al m-i' o(l)ici. 
tial ·m1 J>8Stg,as la _ tagoJn -~ndome.• · 

.Katcl'.$tó: Aha! 'luo~. estas la ka uzo? 
.. _ Amal:· Cu:mi sciás? .Mi n:eniam le.gis Ührojn. De 

lci'!l . vi ¡yenas, kazéisro? .; ; . . ·. 
·. I(t¡zei1to: . De nia· mla~. .··· 

' 41nf1lF ~~ ?l8~o~ Ou ~¡ ~fi!s ~uilpro\<&.~e? : 
"t>; •• , ffa~¡sto_: ~Ia,•yi#.'~o kus;as ~ .. la mo~to Baucm!Ura 
;s;ur la lJórdo) de la .r:n;ero . Sa:mü. ,. ~ . . . 
· Af'nal: ~ P.ailcW:IIll'á .rpánro ·r-->rivero Samlf ~ - mi 
ntmia~ aiidis ,pti :i;li - 'Sea . .Sajnas al mi, ae . .plÍ vidis 
wian . ~:n ¡,--.. s_ed, l)e rep1émoras. . , . ~• 

· ~ K{)Zffis.to _: .Cn ,vi ,v.idis? Cu vi j arn _estis apud la 
monto?" .. '''"•' ,.: . ·.·.. . . .. · .. ; . . ' . ' . 
.. . . ' ' ., ; . . . sea :~ajnas al· ~i, !ro. mi vidis 

, iú8a~ ·in~er)a .ke ,gr:an~j ~naljunaj 
. ruga vojo óu 'ne? · 

};,,, J!\,~"~e'.~'l·o· ; }es, .vere · 
tie )a ·®,~m<>:l l?as:ttg<l.S 



• :l 1 . '· . ' . • ,, j . ¡ " ' ' .. 
Ran Mi pensas, klnabeto, ke VI jani eshs én nia vilago. 

.. Amal: Vere,0 lmz.e'Íl$to; mi Mnil.¡m viilis • viau ,i.a
~on. Kiam la lruracisto permesos al mi, eu vi kond'ukos 
miri tie:n? ·. · "'· ' · ' 

"' Kazeis•to: Cérre! Mi k!Unpr~nos vin. 
Amal: Bonvolu instrui m:i.n vendí kaz.eon; Mi Sátus 

porti k'ázeon sur mía g,¡¡ltro kaj id tra long.a - mal-
p¡uksima· vojo. . · . · ~ ,~ ·; 

KazeúPto: Hontu! :K.ialvi vendus lia1.eon; karuleto? 
Vi ja devas 1egi Jib'rojti, pol' ke vi klerigu. · · ·, 

Am<tl: Ne. ne, mi ne dezira.s esti klerulo. Mi . 
pre110S k.:t:beón de via .laktejo .sub· la maljuna banjan
arbo apud la .ruga .vojo de v.ia viLago ka.j vendados grn 
en 'malpi'Oksímaj ' 'ilagoj - same k:i¡el vi faras. Kazoo 
- kamo - bona kareo! .lnstruu al mi la melodion 
de vía kauro ! · 

Kazeislo: Ou vi pensa.s, Jre ·ee tim.1 oni dtwaslerJÜ! 
· : A mi1l: J·es, joes. Mi t re 'deziras gin .aiídi ____.: §aj!Das, ' 

k,e Yia k.anto similas la pepadon de la hirdoj i¡lTI la.blua. 
ciclo. Kiam mi .audis de la krucvojo vían vokon 
tra la a:rl:roj - mi sentís i9n·. novan nekbnatan. 

Ka'zeisto: He! l(uabeto, prenu iom da .klaz.eo. 
·; Am;al: Sed mi ne havas rnonon. , , 

[{azeisto: Ne; ne.; De necasas. Se vi provus iom ·-
mi gojue tre multe. , -

Airuíl: Cu mi ret~nis vin? 
. Kfljf=eisto: Ne, karu~~· Mi neniou. perdis. ' Mi , 
ekkQnÍS de Vi la ~jon esti kazoo-V·end:ilsto. (foriras) · 

.1mal (Kantante): Kazoo - ka.zoo - blana ka.z.eo! 
Ka~ de la laktejo .apud la rivero Samlr ee la monto 
l?~ncmura. Oni ,'Ir)<elkas bovinojn m(ll-ene s•uh' la arboj · 
lroj vespéoo knabinoj fermentas • la lakton :- tia kiiz~p1 

:{(azoo - ka.zeo - brona. kaz.eo! 'Jen! Lac gar'd'islíf> 
promenas .. - G.ar&sto - gardisto - ou vi latdal 
min; ga:rdisto? ·•: %. c. · 

Gardisto: Kial vi vok.as min tiamaniere? Cu vi · 
ne timas mio? . 

Ainal: Kial? Kial mi timu vin.? 
Gardis:to: Se rni ·forko:nd:ukos vio? 
Amal: kien vi kou:dukos mio? Ou tre malproksi

men trans la montaron? 

.. 
C:- .... ,. • >- ¡ ~ ' ~ l 

Gardislo: Ciu el ni f01iros 'tien, mia kaJ:;tlletp l 
. ATMl: Ou ank.aü mi 2 · 
Gardisto: Gerte! Ank'aü vi. 
Amal: Sed .eu la Jruraoist<:»permeso~ . al)Íli? .. 
Gardisto : Po vas .es ti . -:- ' . ke 1i ec . kond'uk06 VID 

mane tien. . ti: 

Arnal: Ne. ne, vi eraras - li ciam nur dere,n.a:s 
!" 

.mi -estas ' nur 

· sklrihas leter-et...: 

Gardi.sto: Se mi kondukos vin aptaií la Regon? ., 
Ain:al: C::e la Rego 1 Xonduku min tie'. Sed la 

kluracisfu malpermesis al mi eliri . . Neniu PQvas min 
kapti - rni ' d•evas sidi ti.e ·.Oí la futan tagon. · . 

Gardisto: Ou l.a lruracisto malpermesis? Ahal alia. 
N un mi konip1oenas, pro kio ' vhi v.i~go estas' ·pala kaj 

. cirkaií la olrul?j' estas mallumo ·.:- kaj sur viaj "lllallQj· 

•ee 'vejnoj estas videblaj. . ,., · · t 

" Anml: Ou vi ne · ;'?norigas, ~ g!J.rdisto? 
GardiSto: Ne estas ankorau: tempd. 



~is .tevi.do - mia devo . Inin vokas, Mi venOl! rnorgaií 
matene Imj alpo.rtos de la urbo 'novajojn. 

Amál: IGel bonege estua- se mi r~~vus 'de lfl 
Rego ciutage leterojn. Mi ·1egus ilin ci tie üe la !enestro.' 
Sed · - sed ~ mi Jlll scias· legi __: kiu do . ~n legos al 
mi? La onk1ino. ciam legas Ramajana, sed ini . dubas, 
cu •si povás legi la skribon de la Rego. Se neniu povas 
legi, mi ~olektos ilin kun granda zorgemo cen k'esto-

. 1Caj mi legos ilin, . kiam mi elkreskos; Sed povas ;es ti, 
ke lá postisto ne scias, kíe mi logas. Aüskultu! (He, 
sinjoro . Vilag-estro! Mi dieziras paroli niur unu vorton. 

· V.ilagestro: Kiu estas? Kiu kuragas voki min sur 
la strato ?,. Ah L Estas vi, maJberiita simio! 

" Am:al: J.e8! Vi estas vilag·estro. Sed cu vin c.i!u 
obeas? . . . 

> Vilagestro (fLatata): Jes, jes, ciu min obeas 
oni ·. devas min obei . . 

Amal.: Cu anka·u la postistoj d'e la Rego! 
V ilagestro: Alíe iü rememorus mio l 
Amál: Bonvo1u -diri al la postistoj , k!e mia nomo 

estas Arkl, kaj mi Ciam sidas ee la fenestro. 
Vilagestro: Kial.do :(lll diru? 

' . Arríal: Se olmre letero. venos por mi ... 
Vilagestro: Letero por vi? K~u ja skríbus al vi:? 
Ainol: Supo~eble la Rego .. . · . . 
Vilagestro: Ha, ha, ha! Kia stranga _k'nabo ~t 

esta.s. .Ha, ha, .ha! La Rego - veré - cu v.t est:as ha 
bonega aririko? Rapidu! La Rego enuas sen V1. M1 cert
igas ·~, ;kie VÍ·ne devas atendi_Ionge. 

Arrwl: Cu vi min mal8at:as.? 
Vil.a!Jestro: Aüslrultul Mi mal8atas ! Kiel mi . ku

i·¡;¡~u · malsatl? Vi kor·espondadás kun la Rego! Nun 
kiam Mádhav rieigis - ili parolas nur p.ri regoj kaj 
nobeloj. ,Ateotu! Mi lin ~alda?-. dresos; Jes, knabaco! 
Mi ái;~lllg.os la af.eron pri la letero de la Re.go. 

. Jlnw(~· Ne, bonv.olu 11e. 
· Vitag.es-tro: Kial do! Mi informas !a Hegón pri vi 

- ti&m li ne , plu ~ten dos. _:_ · ~.aj tuj . sendos gar~:iston 
KUll la í:íovajo. Tío . ·esta ven-1 tro multe! Se la Rego 
-ckscios, la afero estos t:erioza. ,(Foriras.) , . 
'" , ' A mal: Kiu tie 'pTomenas ::- mi' aiídas la sot1oro~ 
de· viaj pied-ñ:riaceletoj. Bonvo!u veni ci ti-en - !OH 

petas. · . . . · · . 
; [(¡woi:no: Mi ne póvas - estas tt·o malf1·ue. 

· A mal: Vi ne havas tempon ........: ' sed' kial ,mi sidu 
ci Li.e? · · • · 

Knabino.: Vi ~milas al la stclo de l' mateno. Kio 
al vi doloras? · 

AnuÍ:l: Mi ne scias - nur la kuracisto ne per
mesas al mi eliri. · 

· lúwbino: Oh! Ti:uokaze ne eliru - vi devas oooi 
la kiura6iston. Kondutn . hone - , se .&.e - · oni vin rip
rooos. Konstante vi vidas la ek's·teron - tio estas la 
k:aüw dle via maltrankvilo - mi fermos. la duono,n 
de la pordo. 

Amal: Ne, ne, bouvo~u ne fenni - cio jam estas 
fermita k'rom la pordo. · Dirlr al mj~ k~u ' vi ·estas -
mi vin n<e konas? 
-- ""' Knafiino : Mi .estas Sudha. 

Amal: ·sn:.dha? 
Sud-oo: Cu vine scias - Jlll estas la füino de 

la floristinó de l±u .ei loko. ' 

A~l: Floristino! Kio;n vifaras? . . . 
Sud ha: Mi koloektas florojn en korbojn, kaj poste 

mi plektas :f.)prk ("Onojn. . 
. A.riwl: Oh! 'C'U vi iras kolekti floroin? Pro ti~ 

wñÓras tiel gaje viaj pied~b'raceletoj ~ur la _da!l<:antaJ 
p~oj. Ho! . Se mi povu,s ':ln a~o¡p.pam - I?J l~qlektns 
t or vi florojn _dn tie - kien v1 ue povas atwgt. 



&ulha: Verd'!! Cu vi kon.as la · floroj;n .Plihone 
ol mi? . 

.Amal: Certel Mi konas plibooe. Mi konas la Sep 
Campa-Frajojll. Se oni permesus al mi ~étri densan 
senvojan arharon - kie · sur la branéeto de la arbo
pintoj Julit~ "~ ·Monia-birdeto - tie mi .dezirus flori ... 
Mi estos CampaAloro . \ . 6u vi ,estt,ts :mía .Iratino'"' 
P.arul? , · . . / , 
· · · Suc'l~a: ·;TffJ saga vi estas. 1\.iel mi ~- .Parul? · 
Mi estas nm , ~dha - filino d~ floristino Sagi. Ciu
tage mi dev.as plekti multe da girlandoj. Se mi povus 
s_idi ldel vi - estus felico. 

Amal: Kion dó vi faros tiuokaze? · 
Sudha: .. Mi povus edzinigi mían pupon kaj al

po.rtus miau ka.tidon. Jam esta ; tre malfrue - mi 
dlevas iri ~ .aJie mi · ne plu trovo; · f!oTojn. . 

Amal: Mi t~ gatas vin. - kaj ,mi petas .- kbam 
vi havas tempon paroli kun mi? 

·' Sudha;: "'Tre. bonel Kondutu ·.boné ~aj kiam mi 
l'eyenos :kun,Ja · k~tektitaj floroj,, ni i~terparolos. 

. Amal: Ou y¡'po.rto.s al mt ankau fJoron? 
Sudha.: Kiel. mi poros doni floron . senpage? Vi 

devas ~in pagi. · 
. 4mal:' Kiam mi .elkreskos, mi • pagos. Tiam mi 

travados riveretojll irante malp.roksime· por serci !abo-
ron - . nur tiam mi povos pagi. · '11 

· Sudha: Bone, mi konsentas. , 
A mal: Ou vi revenos post la kolektado ·de floroj? 
Sudha: Jes, mi revenos. 
Am.al: Cu ,ve~! 
Sudha: .-Géttet ·~· ,~-
Amal: Ne 'forgesu mm . . Mia nomo c· estás Amal. 

Cu vi .rememoras? 

crumatene antau·nia pordb?. Mi proviz9s vin. ~r novaj 
lud'iloj, kiam ci titij elu~s. ' ~ 

·Knabo: Oh, jes! Ni ludo.s. Ho; amikol .. Arap~u 
la soldatojn en 1a kolono. Ni 1\ldos mi!ito:n. Sed kie 
estas l~ pafiloj? Oh! Jen estas la Iamet<) - gi estos 
la pafilo. Sed vi jam .dormetas, anúko'! . : : .. , 

A mal: J~, . mi esta-s 'do.rmema . . Mi $:idis tre.:f,longe . . 
.Mi estás la~/"-':1 · kaj mia '· dorso .~Jora~; ~· .t' ·. · ., · 
· • Kná(lo ~ · . A'pe;n:a,ií estas tagmezp - ~ k:aj "-:vi estas 
dormema? Aiíslru1tu! La 8(:morilo ékspnás ?unu. 

:A~l: Jes.! Ding-dong-dong --'- gi nÍf( lu~as. 
Knaboj ~ L>o ni. foriru - ni venos morgaií mateue. 
Amnl: Mi volas demandi ion, antaií o1 vi foriras. 

Ciam vi restadas ekstere - cu vi ko;nas la leterport
istojn de la J{ego? 

KMbof: Jes, certe! . 
Amal: Kiuj ili estas? 'Diru al mi "iliajn nomoj'~· 
K nabo;. ·Unu estas Bad:al. 
Alia knapQ ~ Aüa estas Sara t. 

. 'AliaJioobo: '.Estás thuliaj. . ··,. . 
· Amal: . Cu';vi pensas, ke ori.i .. povas ~i:D.~'trovi, se 
oka~e letero estas por mi. · ·· . , . . 

Knalio: Gerte! Se vía nomo estas .. sltdbita sur 
la· letero, iH certe vin trovos. . . 

Anwl: Kiam "vi venos mm:gaií _matene - alkon
duktu unu ·el la po§tistoj, po.r ke li sciu,.~ kie mi l<>g-as. 

Knaboj: Certe, laü vía deziro. 
(Kurteno.) 

AKTO III. 
-· .. ,, ·( Amnl su~ la lito.) 

· AmilÍ:: ori .. mi povas ifi al ' U fenestro,? otiijo? ·:~ 
-Sudha: "Mi ne forgesos vin, 

• ~ V • • 

l~ kuraci.Sto~' mi_n' nie riproeos? , . :. _ ~ · · 
--,.~ Mi:UfMv: J~, karul~to! Nun vt K<>ni}rfenas, 'ke· 

la sidado oe la fenrestro vin malsapígis. . ~ . . (Infanoj. ·tmiras.) 

Amikoj, kien vi iras? Haltu por mo-

la 

Anwl: "Ne,, ne, mi ne scias . tion. Mi nur. sentas 
min · multe pli Abone, kiam mi sidas · tie. : T ' ' . 

Madháv: Ne! 'Sida}lt.e tie, vi babilas '·ku_n ~uj po
poloj junaj k'~i ,m.a1 juuaj; farante kvazaií foiron. Via'u, 
vía vizago hoqiaií estas pli pala: :".. " . 

A~l: Onklo! Mi tiin.as, ke la fa'kiró preterpasos, 
se mi ·ne ltlStos, re 'la fenestro. ' ' . . 

· 'Mád'hllV: ,F:akiró! Kiu li e.<J~s? . · 
Amal: ··t.¡ ~Ciutag-e ' vizitas · min · 

multaj .land()f, kiujn . li travagis. .· . 
Mad/¡mú Mi ne scias, kio 'estas tiu fakiro. 
Amál: Jam estas la kutima tenipo, lciam Ji vizit~s 

min Ciutage~ Mi petas, . onklo, invitu lin . ci tien nur 
' unufoje~ " . · _ · 

( Avo eni.ras fakire inaskita,) . 
Aind: Jen es~s la fakirol · V.enu .ci fíen al mia 



' ,.· Madhav: ÍGal Vi .nabilas til!jn malsaga3oj1t? 
Avo: AQ11il:, mia kárul~to! N~k montoj - nek 

maroj min timigas,· sed ~, .via , onldo kaj la , ktit:acisto 
unuíA:as .: ~ korttratV ·illa ' dlecido - mía ma;gio .estos 
senpova. ~ -

. Airnil: Mi petas vin, onkl~l Ne. díru. 'tion ·al la 
k!uracisto - níi promesas lrusi -senmove - sed kiam 
alvenos la tag<> de mia :reSa.nigo -;- tiarn mi foriros laií . 

, >la mstruo .~ de ~ fakiro -;-e kaj . nenÍU . llÚn haltlg<!S - 
nek torenfo - . nek maro - nek montaro. 

, Mcidliav: ·Fi! Karul6, vi ciam _parolas pri foriro 
- foriro - tio al níi doloras. 
. ' Amd: .Qiru -al 'mi, fakiro, kia ~stas Ía ·Insulo de 

l' Papagoj? · ·· · · 
. :4-vo: Gi estas lando .de mirind~joj. :ri~ logas nur 

budoJ - ec unu horno ne estas tíe. llt nek parolas 
nek p-ro menas - . ili 8ole kantas kaj flugas. 

Amill: Niel miiinde.! Kaj la laudo estas en la 
maro? · . 

·.. Avo: · Cert~ 1 .. G;i ;estas .:meze ·de la· maro. . . 
·Amal: Otda montaro tie estas blua? 
Avo: Cerfu 1 L~. birdoj ~ogas en la arbaro de la 

bluaj montoj. Ce , la sunsliliiro - kiam Ciuj reflugas 
al siaj nestoj . _-""- la ruga cielo kaj la blua montaro 
plenigas de ver&j flugil~j. ' 

· A mal: Cu ankau fonto ekzistas tie? 
~- Avo: Kiál' do nel Ne estas monto sen fonto. La 

akvo de la fontoj similas fanditari diainanton. Oh! Kiel 
la f9nto 'dancast T~tigant~. stonelojln., .la fonto fluas 
al 1ii. maro " kaj . ec via dia'bla Jillr.acisto ne povus . g.in 
§topi. Se la birdaro ne estus min bojkotinta, kiel sen
flug~n homon, . mi estus konstí.uinfa dometon inrer 
ni.iloj da bird-nestoj oo la fonto kaj mi pasigus J.a ·rest
ajo:fi de .. Qliaj tagoj kalkula:nte -la on9ojn de l' maro. 

'· A1ml1: Hol Se mi esfu& birdo. .. . · .. 
·_ Avo: ,Kia komedio l Mi aiíd'is; . ke vi · promesis al 

la kazeisto, ke. 'vi vendos · kazeO:n; ki¡am vi 'elk:resko&: 
Mi _timas, ke via komeroo de kazéo inrer .la b.irdaro 
ne prosperos. Ehle estos nur m:a1gajno: · . · 

Madhav: Tio estas tro multe! Vi ankaií mm 
frenézigas. Pli®ne mi foJ;;iru. . % 

.Amxii: oñk1o 1 Cu ut kazeisto mio vizitis? 
Madhav: Oerte Ii ioriris. Cu vi , penBa~t ke li sin 

vivtell:os _ bábila~~e )ron · ,viá favo\ata ,Ja~f91 int_er 1~;·· 
nestoJ de la birdaro . en .)a lnsnlo de 11 PapagoJ? fL\ 
lasis por vi poton da ka:ZOO _kaj diris al mi, ·ke li 100. 

hav:as tempon, a.r fuí nevino 'ed·zinitos. Li d'ev:is iri al 
Kafulipara por lui m'lizikistaron. . : ..• 

, -Aníul: Kion vi diras? ti , diris, ke Ji edzinigos· •. l . . t . ,;m .a nn... , _ .. 
Avo: Tío devas esti erarQ . . . . 
AmxJl: Li diris, ke éi esto's mia bela edziuo -

si ~avas ringon en sia nazo kaj si vestas sin en earma 
ruga sari. ,M:at-ene si mem melkos la nigran bovinon 
por trinkigi min. per la varma kaj 8a~ma lakto. Ves
pero si eklumigos la lakre~n per l¡¡mpo kaj poste si 
rakontos al mi pri la Sep úampa-Fratoj. 

.... Av(): Tio . ~s 'earmege . {llloga! Ec mi · ~ la fa-· 
kir.O; ne pavas kontraustan .la rentadOn. Sed ne timu, 
karuletoJ Kiam vi bezoaos, li_ aam ha~ nevinon. ' 

Madhav: Je diatr!oj l Mi ne pl'IÍ povas toleri: (For-
irasJ -~ · 

· Amal.: , Fllkiro·l La onkle .foriris - nun diru al . 
mi ~- 6u oni jam rice vis en· lá', post-oficejo la le re ron 
de la ReA-o? · 

. Atfo: Mi' audis, .ke la Rego jaro sendis la lereron 
--;;"'*sed la lerero estas sur .la vojo. . . 

Amal; Vojo? Kia vojo? Ou estas la sama vojo, 
kiun mi vidas trá la densega ar:ba'ro ·- treege' ¡mal- · 
proksimej kiam Ja pluvo ·óesas? · 

.. Avo: Sajnas al mi, .ke vi ~onas cion. 'Estas la 
sama vojo. . , 

Amal: Jesl Mi konas Cioo. 
Avo: Tion mi komprenas - sed lí:iel vi povas 

cion scii? ,f, , 

A mal: Mi me.m ne scias r . sed tío estas tre 
kJara al nri. S8.jnas .. al mi, .ke mi Yidíis cion' multfoje 
- antaií longe - . sed' mi ne :rememoras la rempon. 
Cu .mi .diru? .Mi .vidis la <SOian leterportiston ~de la 
Rego - 'kÍU • Sllirgnmpas la montaron - en sia mal
dekstra mano 1i terias la lamp® ~j sur la sultro estas 
Iererujo. Li 'blezonis multajn tag:noktojn trapiisi 'la 
montojn - ee la f.ino de la akVofalo apud la monto 
- tie li !marSás senóese . sur la lrurba vojo je la flanko 
de la rivero. Apud Ja rivero esta.s kamparo de maizo 
- poste oni :twvas kampoj:n de' l~ suker-kanoj ..::_ kaj 

' > " .,. 
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- ' t~nis lin (',lld()me kaj nerÍÍarn permersis al Ji eliri -
,. ·•, ,kaj mi p.reskañ fermis ei:ujn fenestrojn. . . " 
· ' ·· .,. Kruraci'st.o: . Suhit·e >hodíau ·hlovas mallioo.a vento. 

Kiam mi. venis, mi trovis ·.dangeran trablovon tra vi.a 
pordo. Tio estas tre nwlutita. Slosu tuj :vian pordon·. 
.Ou gravas se la vizitantoj oosas por !d'u au tri tagoj? 

· Se oni venas -neatendite ~ . tie estas .via malantaua 
<.pordo. F·ermu., ankaií ·ti1un '·cF fenestron - gi .tralasas 
1·( lui:PPn <fe· sunsubiro - ·'k:aj ·vekas la: malsanulon .. 

Mad!/Uiv: Anml restas lrun femútaj olruloj. Sajrna'! 
la:ñ sia vizago, k-e li dormas. Oh! SinJoro lruracisto, 
mi alprenis la infanon de ~ekonatulo - ·kaj mi amis 
lin - sed sajli;las al lUÍ, kil mi ne plu povas Iin teni•. 

" ¡, Kuracist:o: Ve! .J1in "estas la vilagestro - 8ajnas 
· al. mi, lre li venas ' al via domo' ... Tío genos. Plilione mi 

foriru - gis l"evido ~ sed ~~ pordon --,..,.. vi tnem slosu 
bone. Reveninte .mi sendos fortik'an dozon - donu gin 
-::- eble gi. savos lin - ISe li estas ,savebla. '(Madhav 
kaj kuracisto foriras.) · · 

. . .. (Eniras> vilagestro.) 
Vilages,tro : Hol Knaba.eol · 
Avo' Ssl Silentul 

·. Amal: Ne, fakiro l Cu vi pensas, ke mi dormas? 
Mi ne dorm;is '-- mi aiídji.s _cion. Sajnas, k:e mi aud:i.s 
de t:re m:alptoksim~ .- · kaj Siljuis al mi,. ke mia patro 
J,roj ., pía trino : paro lis 'kun, mi, siaante apud mia~. kap
kuseno. 

(Eniras Madhav.) 
Vilagestro; Ho! Madhav mi alloos, ke vi nuntempe 

traktas pr,i oel.ebnuloj. " 
,. Madhav .. ' ~~paru ~ viari ~J:CQn, vilagestr..a mosto, ni 

est~s . nur .simplaj 'homoj. d 

ViLagesitro: Sed via knabo ci tie - atendas Jete-

' Amai:_N~lp.olru min. Fakiroi FakÍrO! Diru ai m; 
6u· ~i ve.re . ~stas letero de fu R~ l , , · • · 
: . Avo: J'-e.S, lmruleto.! Nli . estas fakiro - kaj mi 

diras al vi, ke gi estas lía letero. ' · 
. Amol: Sed minenion vidi povas- Cio -estas bl.anka 

en miaj okuloj hodiau. Si.nJor.o Vilage$tro __:.._ btmvolu 
'diti al mi, · k:io estas skribita en la le tero? 

· V iltiges•tro: La R.ego 6ltti~s, ke li vizitos vin blal-
daií;· Pretigu 'por li· pufigitan rizon ...J.... 11 ne plu §atas 
sian regari palacou. Ha, ha, ha! 

MlN!hav (lrun falditaj manplatoj ) : Mi petas vin, 
.sinjoro Vilagestro, ne 8erci eri tiajo. 

Avo: 9-erco 1 .Ja ! Kiel li kiur~s· §erci? 
Mad'hav: Hol Avo, óu ank'.aií vi frenezigas? 
Avo: Jesl Mi estas frenezulo - tial mi 'povas 

legi Jiteroj.ri Silr blanka pa¡Íero. La Regó' skrib'as
1 

ke li 
venos mem, lru:n la n~ga k.Jrracisto, vidí Amalon. _ 

Amol: .Falciro! Fakirol Jen estas lia ' trumpeto
eu vi alldas la muzikon? 1 .-

Vilag~strá: Ha! Ha! Bal Li lle aiídlus, se li ne 
ésrus iom f:OOneza. . ; · 

Amal: Sinjoro Vilag<t>.Stro! Al mi sajn.is - lre vi 
estas kolera je mi kaj vi ne- amas min. Mi ne kredis, 
!re vi alportos ;leteron de la Reg-o. Permesu min vi§i 
la polvon de ~j. piedoj. ' · . · .. 
· Vilage&tro: N e, la 1m abO navas respekton 'por o~~liaj. 

Kv.ankarn li estas 'iome málsaga ..:._ lía koro estas bona. 
Amal: Sajnas, lre nuu estas la levara horo. Jen! 

Ding - dong - doug - dong. Fakirol Ou la -stelo 
die l' ves pero estas en la cielo? Kial mi ne povas g.in 
vi:dil ' . . ' . 

Avo: Órii f-el'IDÍS la fenestrojn - 6u fui ilin mal
fermu? 

ron de la Rego l · ~. 
. Madhav: Li. e,stas tre juna k11j senprudenta - ne 

(Frapo sur la . pordb ekstere) 
Madhn.v: Ho, ve! Kio e.stas la geno? 

; ~lískiultu, k¡on li , babilas. 
· Vilag.is:'tn::o¿ ·Ne,. mL.ne miras . . Kj.e la 1¡\ego povas 
trovl pli nobelán fam:iliou ol la via? Tial, cu vi ~e 
vidas la novan postejou, kili ,estas konstruita antaií vta 
poroo! Ho! Kna'haco, ci tie éstas vía le tero de la Rego. 

. Anwl (Sul}ite Jevigante) :' Ver.e! . . 
... Vilagest:ró: Cu 'vi dul;¡as'fl' Vi estas amiko d~ - ~ 

J:\-ego. (Montr~te blankan pape.ro.n) Ha, ·h~¡. ha! C1 ~Jo 
estas lia letero. ·· · . · 

Ekstere: · Malfermru la pordon l 
·' MadhaÍi: tKiu vi estas? 

Eks,tere: :·Malfermu la pórdon ! 
Madhav~ Sinjoro Vilagestro l Mi esperas, 100 ili ne 

estas rab:istoj. . 
Vilage&'tro: Kiu vi estas? Vilagestro Paneanon 

parolas - cu. vi n.e timas? Aüetrultu! . La frapadb 
cesas. Kiam oiii'.audas la vqeon fle · Pan~on, oni fo.r
kuras! Kiel ajr-· grar,¡daj r.abistoj lli estas. 



, M-adlwv (Uigardani~ tra b fenestroj: 
la pord9n ~ tial . oni ne frapas. · _ 

(Heroldo de la Reg-o eniras.) 

Neroldo: La Re~o venos ci-ool<te. 
Vihg.estro:. Ho! Mia Dio! · 
Amal : Jé ;kioma boro nokt,e, _Heroldo? 
fl.eroldo: Je la dua horl). . . " . 

. Atrrol: Kiam ~a amiko ---:' lá .gardisío só'nófigos 
1a sónorilon ce la pordego de l' ur'l:)() - ding -- dong 
__;..._ {_long, diug - dong - dóng, cu tiam? _ 

Heroldo: J.es, tiam. La Híe~o sendas · si'an plej 
cminerr.tan kuracislon, atendi sian junan arnikon. 

(La Re~a -Kuracisto eniras.) 

Stariis d kve:rkd: · 
¡ l,.,., 

Son~pl~a h~ilá, 
. Ouplena lito; 

:c.erko. 

Ep~gramo 
,. - , Ml!rtl•lls -

Estu malpeza ·al· vi la -hum' kaj 
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. = Georges Duha~el - · 

Ünu beian tag6ií, n:i éksci~s, k-e. hamno Marcel de Grüudlichon .. $end.as aÍ ni la eielo; el . tia bon§ancó' 
GrüiJ(llich baldaü venos &1 ni v.iz~te. profitu 'Ull'lle la vunditoj;. 
. T.:.a Griin~chej, Kv.tzáu madrepora.· f.ánu::io, regas Faisne5} aprobis senrezerve: · 
de; pluraj jar~entój super eiuj pa·rtoj de 1' mói1da, kie ...__,. U:nue la "''troditoj,· je·s: Koncerne ,m in, vian 
Olli . pbvas p(l~on~ gapii mónon. E~zist'as en Franca jo Grüild.li,.chol:i Maj ,'.Pian eampanol) •· mi . Pf.~~?~~:r~ 

·· Geiir;geslfj, lJOuis:oj,. Mqrcé loj dé GrüridUch; éh Ger- - B:al diris Massicot, vi pririda:s, 'séd vi; . senpri-
m:anujO" Otloj, Fri,edriéhoj kaj Wi!helmoj de Griind- pensa kna:bú, ne rifuws la trinkadon. ' Estas afero· de 
lich. Cérta Peer de Gi'ündli'ch iam prosperis sur .la gentileco. ; 
gn,mitej de ·Stokfi.olmo ; kaj Livorno fieras pri certa - Borie. ~a af.eron mi pripensos:" respondis 
Giu~Jeppe de ' Gründ ieh. Jam .de la jaro I85o oni povis Fai~ne. . 
konstati -en· la. kalifomia humo la enradikigon .. de la Li prenismim1 brakon, kaj tit·is rrún :fLanken: 
fortika br.anoo Stanley J. K. Grünálich, kiu laüregule - Ciujn . ci kapitalistojn mi ne, tre satas. Sed 
~stus rilatigot.a .· kun la branoo Tohn el Bristol · kaj l'ifuzi glastintigon estus evidanta malgentileco. 
Edward .el Kent. Revolucioj ekbo~ras, regimoj ruinigas, ~ Jes, amiko Faisoe, sed , kiu do parolas pri 
militoj ·elsueas popo!ojn, limoj translokigas; sed la glastintigo? K~u paro~&s pri campano . kaj qgino:f? 
Gründlichoj .staras; por. doni •al daj . meta~iz~emaj , .~ Ne :g.ri,."senduJ?e. Tamen, tiu,Grüpc:llich! Tiu 

. spiritoj J~s~ni kontootigon pri . tia speco. de amo al miliardulo! U;!].u .-et ti:uj · viwj, kies uqrá, , 'tioJ.po s1gnifas 
duura stato; ; kiu .en la nur:p frenezigtalta nmndo ao- rob'lan malavareoon, par.adan luksegon! Rieajoj pélitaj 
koraü sin trudás al iü. gis tia gtado farigas speoo de nobeleco, kiu, kiel ~a 

La harono Marcell de Gründlich memvole jus vera, devigas ilian posedanton montri sin graudánima. 
soLdatigis en · la franca armeo, ee kiu li tiel ·mirakle - N'll, amik"o Faisne, en vía loko ... 
Eromocügis. ke post du tagoj o ni dektis . lin oficiro. - En mia Jokh? 
Tio ·ebligis al li promenadi en staba aütomobilo, k:aj - Mi malfidus. 
üveri tie ei 'k'aj tie kelkajn prelegetojn. , Dume, Jia .:__ Vi rríhlfidus, kion? 
edzino, barooino Marcell, fLegistine sin ~aletinte, mal- - Cion. Kiam mi staras apud vera, autentika 
avare sin dédieis al filantropio, vizitadis vunditojn, milionulo, mi eiam timas senkonscie; ke. ion Ji stelos 
disdonadis .. .a:I ·'ili belétaj:¡;¡ pupfetioojn . malicete vestitajn éfe mi. Vi pdas? Tamen, ja dank' al tiu farmaniero, 
tlc'iel militvidv.irioj, .. kaj ' peto le ipafadis :al ili en la tiaj iJ1dividu9j · milionuli~. . ' · . 
Yiza~on tolrol.adbuletojn el ,genia risortmovata karton- - Ha.{~kkriis Faisne, la diro és'tas . kolosa 1 He! 
pistolo. Sed temas . pri la barono. knaboj, eu vi 'audis)a kolosajon de Cauchois?6) 

Citempe,, kun mla arnbulanco mi .,kllmpis apud Senprokraste ripetitaj , al la ce tero de nía rondo. 
Soissons . .J3aldaüa alvooo de tia altrangulo frue tumul- · miaj vortoj ricevi,s malvarman ak'cepton. · 
tigis nian tu tan tacmenton; tiu tumulto farigis presk:aií . - Moki . 1~ rióulojn, opiniis Houtelette, kredigas 
riheio, kiam la ánnea stabo scügis nin, ke duro p!i ol la mokanton ja.uza. _ ' 1 

unu semajno la bar!(mo estu enskrihita ee ni, kaj kun- - Jaluzal Grandaj dioj! Mi povas certi.gi ... 
mao~u ce nia tablo. ' - Nenion · certigu, tranCis Massioot. Pensu pre-

- Nuk dd:.riis MaBSicot,l) administra oficiro, nu! fcre pri la hóno farita de la Gründlichoj en Francujo. 
~ mi tre espet.as,"~e ni eltriokos kelkajn fam.ajJ?. boteloj¡o Du filaíltT?pi.aj ins!i~toj, k'v.in ler;nej_oj1 t~i hospi~loj', 
" da rnmpa:no, ... Jcllj ,.fumos ke.Jke da bOno~.¡)táj . cig,arojl duoent kytndek,t, oj:ictSto), cfuk refofi'Cl.StoJ, . du ' dn,·ek-

- Mi, aul#s, ~larigis . Houtel~tte,~) .:Ke la priooo toroj ··· . ·"· · 
di:l Hainaut, .. · okaze de restado én taementoj, kutime Li pludil'is emfaze: »Vera Administr,acio! « Car 
donacas al ci'((oficiro pospaperujou el marokeno kun ·Massicot, modela funkcíulo en nenúlitista tempo, porllis 
oraj nomüteroj kaj foto'n; kiu pr.ewnta$ li)l en parada al Ja . biuokratá gé.nio tian ·respekton, ke Ji ne póv.is 
uniformo. Sci1 mm Hainaut tre malmulte valoras kon- skribi: » Adñünistration7) d' ·)ln médicament«, sen or-
trau unu Gründlich. nami tiun sanktan vorton per komenca majusklo. 

- Mia bofrato, ekparo;is Eksmelin, ·ha vis pasint- " Mi rezign'is la diskuton, kaj Eksmelin tuj kon-
jare komúnan ,lruit.ajon kun la ¡:nalgnnda l\Iorisson. kludis: ' · 
Vi ja kon.as .la ' Morissonojn, la Sipkonstruistojn. Nu, - Cauclwis ja estos neniel devigata eampantrinki 
okazis neni;a man~ sen Í:Joteloj aa Mercurey ,kaj Meur- ílü cigarfurni. · . 

. su:uJt3) . - vjn,Q {el Ja" propra botelaro dé i/1\forisson · Mi nen~on r~spondis. .. 
k'omp~ebm);~®nia.· ~·'sen easa]o , él } iaj ;easejoj ~ . , Oni lnoncís, ke ia bafono alveuoo morg~ü, Dum 

' kaj Iisajo elliáf'riveretoj; plue ~.Ftaj 'd~naéetoj: j~n tiu ' atel).dá' ve.speto okazis ' interkonsiligój, el,. kiuj mi 
im1kringa hOHo~éw, jen multekosta skrih1!o, jen okaza estis wrge apa:rtígita. Malgraue, sur~ gajig.aj estis la 
milfranka hiletó taktoplene prezentáta al. sen:Qlon.,aj vOTtoj., kiuj'~tin.gis ~ian o.relon. . . 
k:amaradoj. On1-.eC. rakoutis... . , ~ - Sián JXl<lll parton, ,flustris Houtelette, Griind-

: - 'Ou vi h-e hontas, grurnblis Bleche,4} k'un,noll.a üch 1autegule MgóS. ·al nia ma~old'libo; sed 1i estas 
malglat.a vi,zago, 'vi ne hontas, ke vi reve stúP.!lS al vi la ank.aü iom nia gastú. Ne decas, ke li e~tu ti:.aktata krol 
ventron per borigustajoj, k:iam lanrentada~ en lli llar.a- iu ajn. Ne kOOven:as, ke ni lin regalu per •provianta 
koj ducent J{fipliffitaj lwnaradoj, kiuju ni ·penas rebon- viriaoo, . . · ' -
Iartigi · per • .acid~ :rinaeo kaj . m~til~ora · alkoholo. ·, - DO;·~~Sát;, .d.aürigis Eksmelin,. ke ni mendu 

·' 
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lnter eterna]n ajojn pÍekdku vía lamtt 
"7 Mibály Babita -

Disharrnonion ~ov~ alf~mu la ánimo, 
Kc sur egiptaj kuboj, metitaj. por altll.r' ' · 
lntcr flugilaj grifoj, sur· gr;und' . el Nilo~Slímo, 
Vi staru, duonnuda 'figuro· kún tiar '. 

Hi~roglifa ru~o kaj sfiQfs', k u~ hautreflekto 
Olee br,una super la blarika stcimnontet'' 
Sed kun brilanta dento , k,e, kiel eburplektro 
Vi siru kordojn vibr-ajn el koro de poét '. 

Sut· lipojn kaj sur pintojo de viaj mam-gemeioj 
'Rubenon .-ru~an • péntras la s.ang' en .kaAa --kur', 
Inundas i•ian Korpon radioj de júvelój: 
Un, kiMl la juvelo, ki om la karnvelur'? 

.. • "' ·- .¡ 

Inler §tonégo..i .:fridaj , e~ fridaj slon-ornamoj , 
Ti~ vi slaras varme, kun dis.Erap¡¡nta koí-' . 
Skl<iyin ',.de ,l' sun'o; por' ke: f lamigu 'vi 'seh' flumoj, 
} aresas . vin . la stino ~r- arda man' ~1 or'. 

Sur sojl' }l<e ()kci(Iento ':ji n son~í~ ·la poeto 
Post' ses~il , j a;roj, :antáu ' l~'_V~ga Vosta Flam', 
Ke, dum la suno br uJos, revenos. }a korñ-eto . 
Inter etemajn aj o~n plekti~u vía· fam'! . 

El la hungara: Lali Blond. 

La fioro kaj la birdo 
- Louil Bouilbet -

. . 
De 1: eta kaj . mí:rakle beleg<il · :fl~tó ·Ing-wha 
nur en C}ring-tu-fu floras kaliko odoran'ta 
kaj la Tung-whang-fung-bir,ao estas nur tiel 
ke li 'Ci fl?,:torl kovr¡t's 8e ' svebo flugil-s'vmga. 

grand¡¡,. 
¡ 

La flor ' ridetas al la bi~deto , kiu ploras, 
la flor ' estas purpura, la. birdo ~in s1milas, 
oni ne sciás, kiam "éi paro k une brilas, 
~u la floreto kantas, au la birdeto floras? 

~' ¡ 

La flor' k~j bird' ·la vivon je 1'. sama hor' rioevas, 
kaj en m u mater¡o :vi vigas roso sama 
la -, ru~an paron·, §velan de l' san:ía sento ama; 
sed, se la floro velkas, la . birdo 'morti devas. 

K un velkl~i;nta pfirmo vi· vidas tin kap-klini 
.sur l a branüet', de kiu lia feliC' forkuri.s, 
kaj volus junaj koroj , kies .sopir ' ekhrulis, 
kiel s~, esti amataj'~ kiel·Ji; : viv.an , f.ini . . 

llik<mto nekonata: .. Prj ~.ia _ ver' atestas 
ciPlanda rnandareno kun butonet' kolora. #' 

Cinlando: átond' maljuna. éo nun honm:e festas 
la .amon, kiu daiiras, dum floras floro sola. 

) ' ' El 1~ l~anca: Lali Blond:. 

almenaií"rkie.ste to:n de ~1acón-vino ;···ebie 'ee ioti~ pli llinán, 
nome .hotelojn 'tia-. yomay au 'Mo~:.a .. ::v.,~t.i) Phre,. cni 
~e povas ko.nse:nll, ke. Grün~~h mang.u s:ur vakstolo. 

_,. ,<Prave; : . .::sed mank~ , tablottikoJ. : "' 1\r 
- Tombtolajon mi povns ·do$ al vi, propori.is 

la adminístrantQ. Mi . ju .. rice vis delidu dekduojn da 
n'i~rtottik~j. El ili mi 'jaro pmntis .kVilndek al la divizio, 
por omami 1a barak;oo, -en ' kit.~ estos báldaií ~estata 
ia nasktitago de l' ge~ralo. · 

' ... ~>"""' '-t:¡:! ~_} 

frarii::~ 

' 
Poetrió 

- St~fali Georre 

.Sur mont' ni ·migras, kiun. . ombro tu~as;" 
Dum transe trcerna$ v.al' en .bril' ~ihranla, 
La lul1' sur· m~laj verdaj kan:ipoj ku'sas · 
Kaj ·sajnas nur sveban~a nubo . blatika. 

JMontr.an,te n:ialproksirnen, vÓjoj ·· p~as , 
Haltigas la vaganton flustro .IT!ilda, ' 

_Cu nevidebla ., font' el• monto f álas, 
·Cu pepas dolóe.· dorrn<ik'anto l.:íirda? 

Du tardaj papilioj sin pel:UÍte 
Flugas' .. de flor' . al flor' ·en serc' a:rn.uza . .. . 
Lá kanip' el herboj jaro prep':i ras lanle . 
Vesper-parfumon por . dolor'" obtuza. 

r "'·"El la ·germana: L'lli Blond. 

La kanto de 1' cigno 
- Arturo Graf ~ · 

La larík-ombra bo:rd' ~n kurta rondo 
kristalan .. lagon zonás per brakurpo ; 
h ·ebnagas cigno e~ ne~brila :Jurñó 
sur la · profunde dorma horizonto. 

La éigne mortas; 'sur sem~10va ondo ' 
staras senpeze, kun. castpu:ra plume; .• 
kaj al la sun' gi kautas kaj la suno 
akcéptas Ja· getnkant~n;· de f' moito_ntu. 

A 

De l' dolüe ;flata kan,to míld-resone 
1'" aero plenas kaj · giganta."' tristo 
.tra. la ·solecaj kampo,j rule iras. , 



· " t::.~. sekvanta tago pasis "en ' ~le1;dado. Turni~is la 
' horlogo, kaj ne ·a¡jeris ll¿lC om:b'ro de '·Gründlicli. Mi. estis 
dejoranta. !rnj pasigis en la operaciejo la ~plej grandan 
parton de T tempo. Du'm ~no1rupaj momentoj, por 
ripozi, mi paSa.dis sur la lignovojeto. Faisne venís al 
mi renkánte. · 

_F aisne .estis kunulo verdírema, gmmblema, iom 
blekema/ · ·. · : · 

- Lá kamaradoj . frenezigasl li ekkriis. Di Fin 
vestis parade. Jes, Massicot surmietis sian at1asdrapan 
u:niformon, kaj Houtelette sin ornamis per sia tuta 
ledajaro,':: kvazaií · li es tus balda u rioevon ta ord'enkruoon. 
V ere! Ti~ impresas ilin, Car.. baldaii ili vidos nnu el la 
piej rieaj homoj én "la , mondo. Cu ne naiízas min la 
tuta af.ero? Ci tiun denr.n1don mi metas nun al mi. 

Jen li gvumblis k'aj foriris, levante la b'rakojn .al 
la cielo. . 1 

. Di!Speci¿-is 1a tago, poste. la 'vespéro, sed videblligis 
nenia barono. Denove Faisne vel}is al mi. 

. . .- Tiujn individuojn, li ,dicis, nenio timig.as. 
·Grüodlichon mi aLudas; kompreneb!e. Oni havas emon 
' por ili, ki.el por sercatáj _prostituitinoj. ·ciuj· niaj kama-

radoj at-enda~ , surv~je, káj ciufoje, ki~m aperas vetu
r:ilo; Eksmelin-senpolvigas s.iajn botojh per sia naztuko. 

- E'aisne, mi Iel?pondis, mi opinias, kt~ cío ci 
tre turmentas vin. ' . 

- .Min? Ji blekis , kolerege. Min:? Al la . .Grüñd'- · 
lichoj kaj similuloj mi spitas, mi mokspitas gis la 
koro, gis la li-eno, gis .il;i kl'evosJja! 

- 'Íiuokaze, ni l:Yah'ilu alion. 
Pri alio ni e.fektive bahili·s. . . senentuziasme, kaj 

mi iris ·en la lito,n. Seq la morgaiíon~ frumatene v.ekis 
min Ja ·vooo de Massioot. Li trapasis la barakO:u, eniris 
unu camhroú, .en iris alían, seneese ripetante: ' ·. 

· _: Jen finigis· la aten dado 1 · Nok'tomeze Ji alvenis. 
Por li mi meodis ,.camb'roll, .en la urbb· kbmpreneble ; 
li pliéferas dúrmi eri rh:asona)o. Tuttage li promenos en 
la sektoro, sed ni havo3 ·!in dum la ~ngoj. 

- Kia vi tro:Vis 'lin'? : · 
- 'Bonaspekta. Eble ÍQm ' r¡gid'miena. . . 

_ . Ni kutlln!e ma~a?is je~~ dekdua:. Je _la dekdua 
~kaJ dudek :mmutoJ m ;ankoraií' at~ndís man novan 
gaston. . 
.. ..:.__ Massioot, petis Faisoe, ordonu do s~tabligi 
la ma~on. . . 1 

. ¡ 

· Massicot ektiris Ja · 8ult!7ojn ;, Blec~e mm·detis al si 
Ja lipharojn. · ' · , 

~· - 'tstas uur.1~. uoua tago, li murmiíris, ni iom 
pacienou. ·' . · . 

, Ape.naií eksonoris la duóno, kiilnl ~rono Maroel 
. envJlis. MI k'onstatis; ke la íuta rondó tuj levigas kun 
tia gentileC?, ]ciu en illá·. soáeto m~. estis .. tradicia. Bléche 
p:rezentis :oin,· káj n} pl'eois ·lokon cirkaií la tablo sur
metita: ~r bláó~a 1Vko, kuv ·, kolv~ksitaj boteloj . ksaj· .. ec 
~kaj floroj -en obiisa i::Hindro. Unu niinufon, lii rigar
. do de baronQ " Maree! ..:ae.noéle vagis, inerla, o senvjgla, 
sur ui tiuj or.riamoj, .l(aj tuj rifugis kyazaü en dormon 
inter ·· cl'QO'bia gelat®a pufajo. Lí esti;S· 'viro altkresk:a, 

-dikventra - ba:rbhava, dUoukíllva; havis kvat faldojn el 
· lar~ SUJ.,'•la nUke, kvazáií. senostájJ ~anojn· kaj- fargan 
lumbOn. Li mangis apetite en kreskánta :silen~. Du

)!t-i,fo~ lfoutel~tte .ldo~s, ke .. interpamlado • eJrestu .. 
· Mas$icot vinver§lml.e, dcilóe · ~ntile .alparolis la saston 

per »Via,"·barona Mosto!(~ bj.aldii.i$ kélkajn .frazoj'li je 
la tria -persono; bj Faisoe gnnnblis: Hml Hm! kaj 
la aliaj &telrigMdiS ~ si; ,.4tunfr.a~'te · recip1pkeda 
Jrubuiojn; .. . . 1 ' 

. ' 'La dikuk) 

mirinde indiferente, reí!pO'ndis »ne«} »jes«, >> d'ankon.:< , 
kaj ádetis per a.jlenaií perooptebla mef1anika rideto, en 
kiu partoprenis Ja vanga,j svelajoj. Kiel ciuta~e, ee lá 
deserto· oni .alportis 1a postajoj:n ; presk,11ií. C!uj kun
marigantoj hezitis legi siajn leterojii, k'a'j la liarono, . 
k:r~ble _pOi i.lin koniforligi, elposigis gazetoo kaj 
k()tll'encis legeti, puriganoo al si ]a denk!jn. Oni trinklis• 
ká:fon, s<h·bis likvoroj·n, kaj jen levigas nun .Griindlich. 
Anliau ~ev~as la ku:nuloj. La h'arono salutas, ridetas, 
étend'as al é.iuj pás:tecan manon, k'aj forla.sas la lokon 
plej rapiile. . 

· - Kiou pri tío? r.ikanis Faisne; mirinda la &m
PallO kaj lxmgustaj la ci,garoj, cu ne? 

" - Ví tameu ne volus, admonis Eksmelin rigid
afekte, vitau:oon ne volu~ ke·. li fuj regalu nin campane. 
Tio estus parádema. 

- .~p.ssicot, 1·iskis Houtelette, vine pnvas lin al., 
paroli per ))harona Mosto «, kaj uú la trian personon, 
tío sajnis lak~. . . . . 

- Zorgú pri viai propraj . konceroajoj. Milion-
u!oj;¡;~. mi konas p!i Ql vi. ; . · · , 

. · - Nu nuJ · ekgrumblis 'Bleche, ne 'dísputu jam. 
Tiaj viro; de lo.nge posedas monon ; k'aj , ear ili poS.edas 
rnonon, ili ne devas diboci ciu'tage. Li · montras sin 
geutila, sinde:tena, · kaL,'filate al .. ni tio ja suficas. - Li' 
nur ne forgesu nian -vuuditaron ; neniom pli ni pos-
tulos de li. , · ' 

_ - ('..entíla, . sindetena .. ~ jnsistis Houtelette. QJ1i 
o/'1'c povas .- aldoni: distinginda: V ere, li ne, tre amas ba

biladi, s~ estas okulvid-eb1e, ke lí esta eminentulo. 
· A'nkaú vespere 'ª barono partoprenis _la m~o:o, 

kiú prezen~ rute 'lciel la matena. Gründlich elbusigi<i 
ne ·multe pli ol .dudek v<J..rfujn: Dum la kaf:Vei'S:ádo 
rim~ al li. duon§ovitc :el la po8Q de. Bl~che, nu
'mero de 1' »Temps«. . ' · . · 
· . - Ha! 1i diris, vi abonas la }}Temps«? Ou vi 
·pe!JÜle~ »e mi ~in ekrigardll? -· 

--Yolonte. . . 
. '"La baroiio dis.fiddis hi gazéton, IGar~t tempeto, 
ma1anta~ la paJ.Jiera .. ekrano1 s.P:ll;~e d~vtJl~~ Cíe. fflQ. 
,opakcti vaporo : 'olá· aanmo fúllllS &al1 cigaron. . . 

'. 



' La' Íumid~ dauñs proksimume dekkvin ,minutojn. 
. Poste lu, ~ro no spir~<~u;nis, tefaldis la; gazeton, ~:in en
poAigis distre, disdo,nis . kelk~jo manpremojn, kiuj· im
presis kvaz.au pni premus qmla ~on, kaj retirigis. 

- Ni konsentu, konstati_s Houtelette, ke li mon-
tr{ls sin plcj detenema:: ·' · , •· 

- .. Ni ~satendu la i;nterkona~n, konsilis Eks
melin, li'"jia ile pova sin jeti al ni Cirliai:íprene. 

- Spite cion, ni ~udu lirigon. " 
- .Ba l vi ,acelis ludkartojn'? ec orángulajn? 
-,. Nu, ~i ~fi.is, ke ie li •·volas esti la kvam .. 1• 

- La aleroú vi "ne pripensis, kara. Brigi kun 
Griindlich! ()kO.ek ·~rankoj ciupocnte !, Vi min tremigas. 

- Ue l ~i ehle gaj:nus~ ' - . . 
- Estas al .. mi tro grava risko. :Uu ·.k.erój. 
- Du senat~toj! . 

. ...._ Ni · iro prom;eni,··· insistís Faisne:' Tíu miliar
dula tiel influas 111. kam'8radojn , ke ili jam ' PI(rdas la 
sa¿on. · · · ·· 

En .la k~t9 ni pasis, spir.ante fresan ~ron; Faisne 
oedis al konfidemo. ~ . ' . 

· - Ou vi scias, . li diris, ke mi ha vis la honoron, 
interparoli private kun Ji? 

· - Kiu li? · ·' 
- Gründlich kompreneble! 
- ;~a! Pri kio Ji paro lis? 

. :-::- 'NU¡ ·pri •. tri-kvar pikajoj I:ilate la klimatón, 
la sektoron, ·la · lastan atakon. Kaj fine: »Ne . svarmas 
gajigajojc ti·e ci. Pruntotan .. libron cu vi ne. havusB« 
- » J~s jal ·Gin mi túj híavigos· al vi. « lmagu, Cau
choi$, kie. ve;ilis ·al ;mi la id'eo, 1 fari al li .~roeton. .Mi 
iris .en miau ~mltron ka j .revenís kun . ~ . Di venu? (< 

»Cirkaií mia vivo,« de Kropotkiu. Libro mirinda, te
mra.. kiu, na'Qzos lin; kaj hirtigos al li la .lumbajn 
haroJn. "' . . , .. , . ·. · 

- Faisne, mi ja kred~s, ke v1 ne similas la ka
maradojn. Sed konfesu, amiko,· konfesu; : ke . ci tiu 
Gründlich, malgraií oio, interesas vÍn ÍDm pli ol preskaií 
Ciuj ' aliaj specim:enoj de la . homaro. , 

Faisne audigis tri-kvar gruntojn: , . 
- Mi jam diris, ke Grünoliéhon nü mokspitas· 

kaj ree mokspitas. Jen tiell Sed ... 
- Séd .. ~ 

li povus aceti, reri . mahfeito, 'la . tutan J ábakriko1toJ). 
' de · ambau . kontinento j., kl\j' dum hi·kvá.t' jaroj mal-' 

permesi la f'tliilndon al la tq,ta homaro. Mi pensas, ke 
li pQVUS aoeti la plenan Eiíropan komerean -. s:iparon, 
kaj arangi po1· siaj amikoj kaj .konatoj b'elan. h::>atkur
adon •Cn •la . golfo Gabres. Mi peili>as,' ke ·'Ji po'V:us aootl 
s ufice da Bordeaux-a vino, .por· ruge kolorigi la Garo
uan akvotl dum kvardekdu semajnoj, sufiee da bérb
aroma mustardo, por §miri la dezerton Sabara. de . · 
Gadames al Torrí:bukfu, ·sufioo da fumajita koJbase, . 
poi' supersatigi Ia k'varcent JUilionojn da cinoj de Cin
njo; ' ke iü moxtu . pro > n::talbOna 'dig.esto. .Mi ec pensasJ 
k.e l,i povus a,ceti . tiun ,kampan dometon ínter. Honf:el)r 
kaj Villérville, kies po~don mi tiom deziris antau la · 

. milito! fri ClO ci . mi 'penS!).S, ~j CÍO Ci igas plÍ'D ridi. 
'' N e, vi ne kápablas imagi, ~is kia , gradO. cio . ci igas 

min ridi! 
Efektiv~, Faisne.:On kaptis ridatako; · kiu daiíris · 

preskaií kvaronon da 4oro: . · · 
:La 'sekvaj tagoj 'ne modifis · notlnde niajn' I'i1atojn ~ 

kun barono. Marcel. Li·:alvenis, altabii.gis, trinkls, macis, •· 
englutis, .espriniis kelkajn '' nekompromitajn 'ópiniojn . 
pri ia milita sitúácio, elpo:§igis cigaron, suCis ''iom da 
fumo, enaiít~is kaj ekfiugis al siaj aferoj·. Iom •dá · 
m:altrankvilo; m]¡ki~inta kun iomete da insitigo, ·aperis , ·· 
ce niaj ka:maradoj. . : 

- Oni ne · povas preUmdi', k'e ~ li m:O~tru 1!-Íabl-
e.con, konfesi,s Eksmeliri. . .. 

- '&:! diris Hootelette pikite, se" li diSfluigus. 
campanon CÍe, kie Ji pasas, eStUs Íom Ill0UOtone' a\ Ji, •. 
k:Ompr.enu. · · · 

. - Campanon? asertis Massioot, la ~rsi~:;tema, 
~m li of~ros la tagon · de ~ia ioriro, .kiel <estas . devige 
oo Ciuj ,man¿o-kluooj, . kiel , oonvole fa~us eiu el . tnL'' 
Vi baldaií konstatos, ke mi pravas. • .. ·· · 

Bleche nur tirpineís siajn Jipharojn: ¡ ' ' " 

Samtage, pqst mán¿o, la honesta Bleche ins tiro-
eme al Gründlich :· · · 

· - Ou vi konsentus .viziti) a vunditojn? ll de-
mandis heziteme. Kelkaj el ili estas interesaj. 

- Diablel tespondis Ja ~ro~o. Mi volon'te ák-.-i<, · 
· ceptus en ali.llj citkonstancoj; ~ed bedaürinde temre· 
mankas )emP?, kaj ~i ja devas konfes1, ke. ·en tiu 
·fako mi posedas nur tre malgrandan kompetenteoon. 

· ·,,,, Li ' funl<.ciigil; . SíiY} , meñ-anikan 1'id~Íon~ ' ceQaiít.igis ". 
kaj sin pafis for. Tiel elrevige konstemita sajnis 
Bleche. ke tiuj .restis ~n.vo'rtaj. Fine,, HQute:ette rcim- ' 
pis la silenton ·; . 

- .Tiaj_ rieu1~j ñ'enion fara.s rekte> Nur ·demando . 
pri metodo. -Por .la V.Unaito.j, esto cérta, Ji subskr,ihos. 
cekon: .· !ti' 



tiu sinjoro, 

!<1A151-'!JL11.11Ul'!.l-;"• :~Stas . ~f; jen .. · 
··· :vi;m konton, f l.egnre 

sur 



Po,einol -de CDGJf1es >Bauaelaire ~ 
Al la leg,anto 

La <st~lto , la malsa~o, la peko, la: a;,aro 
Okupas niajn mensojn , K.aj .niajn korpojn cenas, 
Kaj plu niajn arnatajn rin:wrsojn ni vivtenas, 
Kiel sur almozuloj sin nutras iiJS()kf;aro. 

Obstjnas niaj· pekoj, malbr~v.as niaj .penloj ; 
La kulpkonfesojn kare ni vendas, kaj kuo. gojo 
Revenás senskrupu:1e al la kotplena vojo, 
Kx:edan~ ·lavi eiujn makulojn pét· lamentoj. 

Sur la kusen' de Í' rriiso; Satano Trismegisto 
Sorclulas lorige nian spiriton · kaj .. gin estras, 
Dum la · metal o rica de · ni a volo ·estas 
Vapori~ta de ci Ecienca ·. kemiisto. 

Fadenojn nin ·movantajn Diablo tiras, taiízas! 
E.C ~n ~alpuraj ajoj trovi~as -por: ni logoj ; · 
Ni en ciu tag' plu. pa:Sas a} . la Inferj¡_j lokoj, 
Sen ahornen' tra ombroj1 kiuj fet.ore naiízas. 

Kiél . 6e 1' maro' turmentas, Pei: kiso . kaj per 
Malrica diboculo kadukan meretricon, 
Ni ·At.elas preterire sekreta.n plezu.r-spicon, 
Perforte premtorditari kiel 'el velka oran~o. 

'\( 1' 

mango, 

~nsa, svarmanta kiel da· verníoj 'dekmii' ccntoj ,' 
Popolo da. demonoj eh niaj cerboj drinkas, 
Kaj kiam ni enspirasJ en nia.p puln'l:on sinkas 
La ·M orto, nevid~bla river' , k un sup,iaj :¡;>lendoj~ 

Se violenf veneno, ponardo, J:irulo-krimo 
Ankoraií .ne surbrodis per siaf placaj tprdoj 
Kaovason trivialan de niaj acaj sortoj , 
Estas, ~ar; ve, ankora:u senharda la animo! 

'· 

Sed' ínter la Aakaloj, panteroj , cashundinoj, 
Simioj kaj skorpioj, serpentoj· kaj vulturoj , · 
Ci monstroj baraktanlaj kun ., hurloj kaj 1nurinurój, 
En la menagerio de n"iaj misipklinoj, 

Estas unu,. pl:ej turpa, plej fia, plej obooda, 
Kvanka.m gi ne turrniltas per krioj nek per .gestoj, 
Volonte gi rúmigus' la :teron .per tempestoj .•. 
Kaj glutus for la mondon per bu§malferm' · osGeda: 

G-i · estas la Enuol · Kun larmo· névofata · · 
. G.i revas e§afodojn, fumante riargileon . 
. Vi kona1, ho leganto; ci 'mons·ron, ~ajnan féon, 
Lega.pto hipokrií¡¡., á.l mi . slmila, frata !· 

Kaj kiu scias, eble e~ t¡iu grimdo drona, 
Lavita kiel ~hqrdoj , trovígos la viv-doria 
Mistika 1Jútr' al miaj revataj 'novaj J lóroj? 

Dol.oro, ho ~doloro! La Temp' la viv.on mordas; m 
La Malamik: obskura, ma~ganta el la "koroj , 

. El nia sang" perdita kreskadas kaj ·plifpr tas. 
} . ·': . 

(Lali Rlond) 

Ek;;eota partumo 

Se. oku1:ferme, .. en varrha vespero file . a u tuno, 
Mi en'spiras la 'parfumon de vía hrQst' vapora, ' 

\ :..1: ' . "' 

J~n ant~ií . mi sterniga,s , fe!ica laudo fora, 
Kiun bündigas fajroj · Cle monutona .suno. 

4 ~ 

Pigra insul' gi estas, dÓtita de l' Fortuno 
. Per sÍrangaspektaj a~boj kun frukto doleod¿ra , 

,Per virpj k t.¡.~ elast\1 kaj svelt¡l ~orp: mar~10r<J 1 · 

Virinoj kun nÍirinde sincera. okulumo. :. <. 

Via parfum' mm gvidas al ravaj l;mdoj var~aj; 
·.:, r ~ . 

JeQ la haveno, plena de mastaj , veloj svarmaj,, 
. ~~ ' . ii' • 

Anko.raü tute Jacaj, de .J!kuoj de 1' marondo ... 

· Kaj la adoro vei na d~ tamarisk' , akanto, 
Tra la aer ' 8Yebanlc, s11elanté en vasta rondü, 

" "" . _, ,._ •\ 

'Miksigas en la .marista kanto . . · 



Sfra:nga Kna~inaco0 
A ,.,;. 

.. -J. S lrJae v- · 

Al f-ino J:Vanda NeumanovicZ, . . 

Smolensk. La · I 5-an de Septembro r 9 ... 

Wanjo, mía angelo! 
. La vagonaro staras ti-e ci unu horon. Mi utiligas 

la tempon por plenumi mian promeson. Mi sJITib!as 
sidimte en angulo de •lá stacidoma salono. Bald~u estos 
nok'tomew, sed tie ci ~iuj ·· taliloj ·estas okupitaj•; ec al 
la mía sidig:is junaj goodzoj. lli mallaiíte-d.uonvow 
fLust1·as ion unu al la alía; · eble pri mi. ·Nun, mía kom, 
miaj pensoj plene estas olrupitaj· per vi kaj $U' mi:a 
vizago: send'qpoe, .n'Uil, rebril:as felioo , amo. T:ial miaj 
najbaroj d'evas konjekti, ke mi estas feliculo, enamig
into, k-e m! sk:rihas al mia a do rata fiancino . . . · 

Err la vagonaio mi pasigis ' pli ol dek' horojn. 
·Mi ~dis apud f"6nestro, rigardante pacajn pejzagojn, 

. arbarojn kluñ ilia autuna 'Oe'leco. Miaj pensoj ciam estis 
malproksime, ce ' vi. . . kaj . la flaviganta fóliaro de 

. betuloj, kaj 1a. gardenvojetoj sternitaj per forfalmtaj 
folioj , lam tranca kordoloro rememorigis al mi niajn 
promenojn dum la 1astaj tagoj· tra la ekvelkinta parko, 
láam \i pentris 'ñildbjn pri nia · estonta felioo, aií mal
gaje kaj adiaiíe vi gemis, antauvidante nian proksiman 
disigon... · 

Kredu, jes, kredu je pli luma estonteco •kaj for
pelu de vi tuj cion m!alg,ajan nubeton. Sri'bh! ... .• M¡i 
kisas viajn eannajn okulojn. 

Cia~ fid'ela via : 
i- \ 

. . 
Al s·ro A. Jaworowski 

Moskva . . La r6-an de Septem'bro I 9 ... 

Kara amiko! 
Mi 

La promeno jam~ proksimigis al fino kaj ni estis 
proksime al la domo, kiam mi subite ekaiídis laiítan 
ploron de. kin<l'b1no. Si fulpuSigis je aroostumpeto kaj 
iom Siris la puntajon de sia vesto. Efi,kis nek konsoloj , 
nek admonoj : la knabino ne eesis _plori. Mi staris su
per la obStinuliuo hezitante, kiiam ies facilaj pa§o j 
audigis post mi. Mi returnis la kapo,n kaj rigid~is 
pro miro . . Nekonata fraülino die dekok jaroj proksi
mume, ufiee simple vestita, sed neordinare bela, rapi
dis helpi al mi. Kun earrna rideto. SUl' la rozaj lipetoj , 
afable si ekblalanci:s al mi sian ka:eon kaj klinigis super 
la k'nabino. Post morri-ento en SiaJ manoj aperis de. ie 
.kud'rilo kaj ankorau post unu momento la knabino 
jam saltis antau mi, gaje ínontrante ]a ve3tajon, :>ur 

kiu jaro estis . tute nerimarJrebla la trueto. 
De tiu tago preskaü ciutage, promenante kun la 

infanoj, mi havis okazon vidi sin ·jen en la parko, jen 
apu<l la rivereto, jen ie aliloke. Baldaií ni Hel lmtimL 
igis al si, k'e la infanoj malg.aje :revenís hejmen, se ni 
iam povis nenie renkbnti »onklinon W.and'a (<, kiel ili 
sin nomis. Cion oeteian vi, sendube, jam kbmprenos 
k:aj mi ne enuigos vin per superfluaj detaloj. 1\ti nur 
d'iros, k'El ' §i estas malriea lciiracistino, . havanta mona tan 
salajron nur de . du<Wk ruMoj, sed oone edukita, alte 
int<~ligenta kaj takmta fraiílino. Mi vidis jam multajn 
fr.aiílinojn, sed tian perfektecon, tian ciuflankan dis.
volvon apena u iu ec supozis' trovi iam en fraiílino 1 •• :. 
Ni reciproke amas unu la a1ian , ni promesis, ke ·de 
nun ni estos gefianooj kaj eteme, kiajn ajn malhelpojn 
ni nmkontos sur nia vivvojo, ni apartenos unu al la 
alia. Kiel signon d'e tio, mi portas nun fiere sur mia 
fingl'Q· masivan oran l:ingon, lúun si donacis al ¡mi 
antau la di~go. Bedaüriode', mi ne havis ion similan 
por donaci al si, sed si konte:n~is per mía fotografajo. 

· Mi volus doni al vi pli klaran ideon pri la fianc
ino k'aj siaj nem:dinaraj . kapab:loj, sed mi timas, 1m vi 
rie kredos · kaj opinios, ke mi - tre ri.ature, kM en
amiginta, -:- Cion trograndigas. Sed mi ne estas ema 
al trograndigado, vi mero vidbs: pasos mon·atoj , jaroj 
kaj m:ia ama ardo ne malvarinigos kaj la Carma bildo 
.de beluliu~ Wanda neniam malheligo.s en mil:l im1go. 

- PO.st un'u jaro 'mi finos la imiversitatan k'ursán , 
tiam ni geedzigos kaj kune venos reo eksterlanden por 
dafui:gi nian lernadon, - tiel ni interkónsentis. Ve:·e, 
ni amibaií estas malrieaj, sed cu ni ne venko_; anka:·, 
ti'Uil);¿¡ málhelpon? Ni ja estas tiom 'junaj, tiom esper
plenaj ~áj fortaj je spirit~ ~aj .korpoj ! ... . . 

_,~,h ne komptems. ki9n v.C volas de nw; eble, n 
· volas doni al mi 'ian korrill!ion en la urbo? Skribu pli 
klare kaj pli detale, - mi penos guste plenumi ciun 
vían komision, ciun dezirónl .kia ajn gi e&1us. . 

Skribu ! ... ' Vía f.eliea amiko : 
Zygmurvt. 

Al fr:{no Wanda Neumanovicz 

lfos,IG'a. 'La q-an de Septembtó. 

Mía ~Ida angelo~ Wanjo! _ .... " 
Jen, mi ree jam estas . .en la' urbo, .r.ee enigas gian 

v.a!ltan vivon, sed la pensoj 'pri vi, mia kara, ec por unu 
mmuto ae-:;forlasas min. Kie aja ruk estas, kion aju 
mi fáras, mi Ciirm vi<ils v:ia.p, ~n vizageton serio
~an, mi ~ ~iídas ·vian dolCaii\ voeoir k:aj .::rememoras 



• 
AL LA KNABINO KUN PALA VIZA60 

- tiMBA -

En vía, koTo elíle nun hurgonas 
la june ruga floro ·ae l' printempo 
kaj en l' animo eble mm .eksooas 
mirindaj kordoj de la maja sento, 
sed viaj vangoj sub .soll},era suno 
salutas min kun palo de aütuno. 

Eklarmas rrria koro vio s idante 
en . zuma laborejo de uzino 
kiam · mil mordajn radojn murmurante 
m ovas la monstra iodo de . turbino 
kaj viajn vangojn en ci raba rito 
makulas strioj de fulgmiksa hito. 

Mi vin renkontas ankaií en kontoro. 
Tuttage sidas . vi oo skrib~aAino, 
dum viajn formojn taksas direktoro : 
kaj gis al venas· rampa tagofino 
~n timo, hopto, tr·em' kaj korsufcro 
vi revas pri la .a_mo kaj libe:ro. 

Ankai:í en vendohaloj vi ceestas; 
.viza~o via pala~ post ven,dtablo; 
dum monon nur la po§' de l' cef digestas, 
vi k'un deviga klino kaj afablo 
:alportas por mi Atrumpojn kaj kravatojn, 
por ~iuj mi §paradis ses 'monatojn. 

J 

maJn orajn revojn. Vj vidas, mi tute . apartenas al vi 
kaj tio . ci ' da uros sen8an¿e de tago al tago., ciam, 
e terne. 

Post lon.ga seróado mi,' fine, 'trovis ' bonan lo~ejon. 
Vere; gi estás . iom kara, sed . tre komforta kaj kugas 
proksime al la universitato. En la éatnbro mi Jog.as 
sola kaj tio estas tr.e grava, c1r neniu m¡¡.lhelpos ·lllin 
en miaj scienoaj laooroj kaj , -précipe, ,en mia i·evadO. 
pri vi kaj nia felico kiu staras de ni jam ne tiel m,ll
proksime, kiel gajnis al mi antaü-e. Ho, la tempo .. . 
ttuj ci ok aii naií monatoj pasosnerima&:eble k.aj· tiiun 
plu neiÜó disigos nin.l... · ' · · 

Kvankam mi havai! a.nkorai1 suficc da mono, , nü 
pehos tuj trovi ian helpán lahorori; tróvi tian en Ja· 
granda urbo estás tre simpla afero ....:.... kaj mouo ja 
estas tiom ueoe~ por nia estontecol Mi ciam koiisidc-
ms tion, kaj nun .mi esta¡:; tre sparema. .. ' '· 

Pro Dio, skribu :.() mi kiel eb~e plef ofl;e kaj gardu 
viu kontrau malvarmumq, ' tÍ9ill facilc ak.J.rehla aUJ;;J 
:.ultuno. M·e1poru, kiel .;úvaloi·a pot: mi ilStas via" bori.: 
sta:to. , ·. 1 1<;_ 

N:c sopim, mia. kára l Mi kisas mil fojoju viaj1~ 
lipetujn, oku:ojo kaj resta§ ~;ns óerko vía fidela: · 

Zygm'l.i.nt. 

Al s-ro A Jaworowski 
' .. -

~a . I 8-an de Oktnbro. · 

K ro~ amiko 1 
Mi tre gojas, 'ke viu ágral>l~ · tu§is Iíua · ~cügo 

pri la fianeigo lrun WJU1da, b.j ke vip-len.e aprobas 
mio. llo, _se vi p,ovus vidi, mía W.anjo estas tia trézoro, 
tia. pedekto! AnJ(ol·ají en la .anta~a, le~ro mi intencis · 
diri ion 'al vi püi(l.etaJe. pri ;., ' sed Jni ~mis vian .antaií
j~<m. " Rim8fkiü~,. lqom da . pl~j- kura~aj planQj hávas 

Vin ci(} vidas mi en v1v v;mdal~; 
.' se por konsolo a ca '<en ' l<,aritinon . 
m in pelas la amar' , - k. un vango . pal.a . 
vi portas , al mi la ' mal&nan vino!l · 
kaj ·vía rido kompatinde lamas; 
Knabino: palvua~a - mf vin · arnas. 

MI AMAS LA VILAÚON 
-EMBA-

.,.M 

Mi amas la malgrandajn domojn 
kun · tiuj nege blankaj muroj 
en vintra tag', se :iiin premas 
de-supre :.elkaj temploturoj . . 

Mi .amas. la silentol). noktan 
kiam la zorgo jaro ekdÓrmis 

' kaj la hundboja song' el nuno 
·pli be1añ estontecoi;l. formis. · · 

Mi amas l abottage~ ciujn 
de peno kaloplena]n manojn; 
dimanóe: cirkau .la pregejo 
lu:acantajn krudajn kampar~ojn . 

Mi amas la cifonajn boJ:IOjn, 
se i1i dance formas rondan, 
. car ankaií mi el d0m' yila~a 
ek-ploris e'n Ci putran .mondan. 

g¡.a ka,peto ,. kiom da espero l Kaj kia kap~bla gi estas! 
Si delor.ige revas pri eksterlando, kie g¡ povus lerni kaj 
disvolvi siajn kapablojn kaj i1i estas disvolveblaj en du 
direktoj túte'. málSamá:j: Jau la speco a:a sb. nuoa pro-

. f.esio, g¡ revas f.arigi doktorino , aií, kip ankoraií pli 
múlte aHogas siu, teknilüstino~elpensistioo. Cu vi . dn
?.a~,? ~i m~;ill . ~~~~e.}le ~o~~,f}?i al , gi,,pfte. ~uskt~ta_nte 
StaJn .entuziasmaJn "• paroloJn, · sed, unufoJe ekv1dmte 
siaju tekni.kajn ,, desegnajojll kaj: _gt:m .. d~n, ~il:ekton da 
modelt>j, kiujn .Si Iaris propramane l,<áj p.reskaií tute 
s~n il.aro, {Dl· konvinkigis ,propJ,"oi,cu1e, kiom, 'talenta si 
·e'stas kaj kiorri ,gi bézonas 'spécialau in~t-ruadOn. 'Iín.agu, 
~i vi~i~ 0(; si de~~u~jojn, d~ ._ apar.,to por ~~ryeti,!rad_?, 
km permesos a! m aJO flugt sen la helpo de la· nun
tempa'j 'JWt'gí,poj. La aparato .estas. hé ,simph!. kaj, lau 
siaj vortoj, estos .akiteolá" por · iu a~n. Mi nenion . .Komp
rcnas en mehaniko,, nek" eu aviado, tial m~ ne poY.as . 
jugi pri la va~oro . kaj' mánkoj de sía elpWÍsajo, tamen la 
faktn meh1, ke· )upa)raiílülO dedieas. !¡Jan)iber.an tem-

. pon a:l tiaspecaj seiiozaj oi<upoj, jam é:okvente paro!as 
pri g¡!lj qc<m3ii~at:aj lt3:pabJoj :kaj griginaleoo .. Ka.j siaj 
ali.aj ~ecoj ~r. . . 'Mi -estas;, &m fine • fe :ica, hac-:mte tian 
fraiílinon wia fiancino kaj la #ouscio . de . .tío . donas 
al . mi forton ( pli p.acien.oe to.:!eri · ~a mizerojn dil mia 
nuna stnde:_ita , vi~. Konkp~,. 'Y.eninte iitln . c.i~Jogis 
en bela ka) sMwe . komforta óauihro, sed mt halda!) 
konvinlci~is, k~htnia,, moín;~jo 1reege, mal~gas lle tago 
á:1 tagó, ke• mr:.a vas pli · singar&me ~ls~zi; . l{aj nii 
j:am ~ecidis ~ng! l~}~ej<m ·je pli :~desta -~j pii_ mal-' 
kara. sed om pnételis mm . . tJnufoJe, re.vemnte , lítiJmen, 
Úli koqstatis¡ .l&, ~' mqp.uj~· ~taperis .•. J\.o~pmn
e.ble, ..Ciuj seréa.doj resti:s . 8éllrezultaj. Nnú mi · J.ogas 
un ~~1~ra~eta· earnbra~ · snb~g~_nta. Lav~~bra~ 
eStas pli maig:randa -ol la .antaua káJ m.algrau tío . en t1 

. 11i logas friope. . Miaj .. kúi:roloj :}lavas .,W:tojn,•' siia ,mi 
dormas surJa p1anko inter iliaj litoj, ear mankasspa:~ 
p,p.c 14 q,m Jito. ,T.io Ci ne eshls grava~ ~ j_a la;"illomo 



~~tá~ facil~ kaj baldaií kutimige_Ma al iaj ajn vivkon
d~qoJ, - tio an~oraií_ ~e .e~tas granda malgojo. ~d jen 
ma ¡v~ra - mai~JO: CiUJ íu · ne povas _ gis nun trovi ec 

. la ,ple] maJgrándán lábof.imspezop kaj, se la afero daií
ros ti'fll ankoraií ·unu monaton, (mi forpelos nin el la 
Ca.mbro, se ni antaüe ne inortos de malsato. ·Ni delonge 
ne tagmangas k'aj estas · neelparoleble gojaj, se iu el 
ni ' suk'oesas pruntepreni ie kelkajn kopekojn por aeeti 
pPT ", nia k:omtuna . mango. panon kaj kolb'asojn. Cion 
sliperflwm el :iriaj k'ostQ.moj kaj ·oerera havajo ni de
'longe ' jamí vendis -ai'í pmtis en garantipruntejon k:aj 
jam delonge miaj kiuTI1uloj 'cagre:ne rigardas mían oran 
rÍngon de Wanda kaj né senkaiíze ofte aludas, ke mi 
ne rajtas uzi senutile tian luksajon. Sed vi komprenas, 
klé mi :Ue Jl<>ViJ.S senigi je sia donaoo, mi gardas tin 
tiel, kv.azaií gi esttis \Vanda mém. Hodiaü riiatene ni 
lónge priparolis nian financan ka] ekonomian staton. 
Dum ·la interkO-nsiligo mi kasis la manon kun la ringo 
en po8on k'aj ne kuragis e1preni gin de tie gis la fina: 
-de la mterkonsiligó. Tiamaniere la ringo evitis la dan
geron, kiu ~i:n mina~s. '- · : 
_ Ti:un ci léten;n mi -sendas al vi neafrankita, par
do.nu, sed mi d'evas nun esti -pli - sparema ol iam. Sr
inoJ;~ Laptev mi ankoraü ne vidis, tamen mi plenumos 
vian peton guste. Ne forgesu min - vian malnovan 
aniikon - en la mizerego 'kaj skribu. 
· · Ami-k!e via: 

ZygmuTI!t. 

Al tr-ino Wanda Neurri.anovicz 

· La 2.5-.an de Okj;obro. 

, . Mia earma, neforgesebla W anjo! 
.Dank'on, dankon por viaj :vafl!laj leteroj kaj bo

naj. konsi~oj. Ci-u .via letero liv.eras al mi tio~ da . gojo 

kaj felieo, ke mine scias, kio oka~Us al mi, se mi ¡fle 
havus vin, se vi ne subtenadus en 'mi la k'redon kaj; 
esperon je plí bona,.estonteco . .. . • 

Bedai)rinde; m'i. I[)C povas skribi al vi longan Jete
ron, ·por gi tute ma:nkas mateñ~lo. Estu trankviLa, ~' 
cia·m -estas fidela al vi kaj duro mia tuta vivo Ci ti.e 
mi ne havis eo únu okazon interparoli kun ia fraülino, 
mi juras! Sekve, viaj antaiítiinoj kaj antaiísentoj sek
retaj, kiujn vi aludas en la Ietero, estas tute senkaiízaj. 
Kredu, mia angelo, kiam on1 _ne . havas .'Mcon d." pano 
por k\rietigi . &an malsaton, tia m ciuj pensoj de li est~~ 
sole kaj sole direktataj al pano, lmj: piu al nenio. Mi 
fartas bón-e. nur mi iom malsa_tas. Tamen mi jam al
klutimigas. al ti:u ói malagrabtaJo kaj sentas, k-c la 
horno malsata ·estas pli vigla kaj elpen8em:a. Nun mi 
Iogas én malgranda eambreto. _ Miaj du kun1o,gantoj 
estas honegaj .kamaradoj, se ni S'ukoesos trovi ian flan
kan laborenspezon, ni estos p~ene felieaj. · 

Detalojn pri mia vivo vi ekScios ee nia persona 
intervid~, kfuu, kvankam tre malrapide, tame;n sen
halt-e alproklsimigas lrun ciu nove-pasinta tago·-

La po§tejo kfrigas malproksime de nia lo~ejo, mi 
petis hodiaií .matene miajn kunlogantojn, ke 1Ü aootu 
ie en butiko postmarkon por tiu ci letero, .sed1, kiel 
intence, ili nenie povis gin -trovi. Tial mi estas devigita 
sendi al vi tiun ci leteron neafrankita. Pardonu. 

Kun var.rna:j kisoj kaj luma espero je feliea 
estonteoo tuw :vía : : 

Z,rgmJUTI!t. 

Al s-ro A . Jaworowski 

La g-an de Nover;n'b1ro. 

Mía amiko pl-ej kara! 
Mi estis surprizá.ta. j'!JS ricevinte de vi la monon . 

Je.n senduba pruvo pri vera amikeco kaj p1:i la honeco 
de .via' atúmol Kredu, mia amiko, mi neniam forgesos 
vian oferemon kaj penos elmeriii vian konfidon al mi. 
Vía mono venís tre ~usta.tempe, se gi ne estus rioevita, 
hodiaü oni eljetus m:in el la eambraoo en straton. Sed 
nun mi e.stas savita ... Dum la lastaj tagoj ni preskaü 
ne.nion ma:ngis, neniu jam 1 pruntedonas al 1}l ee um~ 

. kop·ekoir . . Kaj .se mi ne havus Ja ríngo.n, de , Wanda, m 
mortus., Mi fordonis gin en garantipruntej'on kaj 
ric-evis de tie prunte du rublojn. Ho, kion mi senti'S, 
kiam :mi devis senigi je- ti:u ci do.naco de mia w anda, 
.kíon ]hi sentisl Ne.nia horno, kiam Ji mortante senigas 
je vivo, .sentas .tian mortigan Q.oloron, kian mi se:ntffi 
dúm oni trari_gardis ' pesis lmj taksis la kara:n ringon! 
·s-ed 'n_e supozu, ke ~i por ciaril di:sig-is de gi, nel Tio 
ja ~tas neebla1 Tuj , k'iam mi havo~ superfluan monon, 
mi -elaeek>s gin. · 

· -~ ~loga~toj, scii~te, . k~ mi subite ricigis, 
ankau go)i@S Ja,J de hod1au , m1 3am plu · ne (J.orm05 
surJa planko~ ~- Levitanskif proponas ál 'mi . ~ian liton 
kaj 1i mem de nun dormos iom da tempo sur mia 
antaüa lito. - sm la pl.anko. Entnte Levitanskij esta·, 
l:rr.avulo, 1i neriiam pereos: li estas elpensema kaj sin
of-erema en , eiuj Iáizaj ci:rkonstan~j de la vivo. Se li 
ue estua iom . l:Jillldiligenta, li, estus ideala horno. &
d:á,ürir;nie, nti ne/ poVas. diri ]ll 'samon ··pri mía alia lrurt-
úlo Ojidalov . . . · . . 

Mi komencis 1iun Ci leterón matene, sed' mi devis 
gíniot<Cttompi. Nun mi daúrigos. Aüskultu: la horí
·zonto de nía vivo plihe~as; :-:--~staa proksima -~ horo 
~:ma:;.libe~ ~ ':Ü!- 'm:izeregP, J5i.u gis uun pTém.egis nÍJ,l 
. ~ ~·-. · ' . ....- . 
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de. ciuhJI.an~oj; Kiatrr riri skr:ihls ·atví, reveriis el b'uti,ko 
miaj kunlo~antoj , kiujn mi sendis ·por aóeti mang
ajojn. Ili revenís · gajaj, bro;nhumora'j. ' Cu p>vis olilizi . 
alíe? Ni jaro delonge mangi,s uenion .. lú-om pano kaj 
hodiaú, dank' al vi, ni · bavas ,abundajn kaj luksaj;il 
mangajoj:n . . Nu, ill alportis bulkojn; kolb'ásojn, toon, : 
sukeron, grandan haringo:n, - la lasta estis metita en. 
malnova:n gazetfolion. Ni delong<é vidis nenian gazeto:n 
kaj tiu ci folio, malseka kaj makulitn., dum la teo 
J i.veris al ni a:hkaií: :ne malgrandan ple~uron; ni atente 
legis gi:n de la supro 'gis la malsupro. Kaj, ho; felieo, 

· kta mprizo! Ni trovis ti·e anoni:on n:mhpr~mesan, kíu, 
mi antaüsentas, •estos nía savo! ~Bedaurinde, sur La gá
?Jetfolio ni nenié · povis trovi La da ton · k'aj es.tus tre 
éagvene, se la gazetb estus malnova kh:j ni malfruus ... 
Sed al diablo la dubojn, ni ·esperu! Hica v:i:rino lTram
bovskí anoneá's; ke §i deziras helpi ·mone \junajn talen- . 
tajn .elpen&antqjn, -¡)oetojn ·k. c. Si petas, ke oni sin 
turnu al §i pel'sone Ciutage :iríter la 6"'8 kaj (8~ ves-
pero. · 

Vi sendube imagas, kian gojon, kiajn tumajln 
,esperojn, kiaj:n, posoo, disputojn e!vokis ínter ni la 
anonco. Ni tuj deciclis ne preterLasi la okazon kaj tuj! 
hodiai'!' nin tu mi al la bonfarantino . . Ni lotis, Imj Levi
tanskíj cl>evos hodiaü viziti la rioo1inon kaj scügi cletálc 
pri koncliooj. · . . . • 

Pri La rezúlto de tiu ci nia pro vo mi sklribbs al vi 
post oelonge. Nun mi skribos ankau al \Vanjol . §i de-
longe atendas m~an leteron. . 

Mi amik>e premas vi~n bonan, amikan man01r kaj . 
ripetas: mi korege dankns vin, rn,i neniam forgesoo 
vian gustatempan helpou. Cía m kaj cie via amiko : ., • 

Zygm:un¡t .. f .' 
. ' 
fj· 

Al fr·ino Wanda Neumanovicz 
La g-an de Novembro. 

Mía ma netakseb'la Wanjo! 
Viajn :du loetetojn mi rioevis siatem,pe, nú dank'as 

vib por tiuj vaim:aj sentoj, ld:ujn vi esprimis en ili .. ~. · 
Ankaií mi sentas, ke nía reciproka ,amo ciam kreskas, 
malgr.au nia ~&o. Se. mi ne skribas tion ~Sam al vi, 
vi me m devas kon jekti, ke mi ciam pensas nur ' pri vi; 
!re mi Giamrevas pri tiu tago feüca, kiam ni roo, .r<>st 
Jonga m:aldolea disigo, ·.estos jam ne plu diSigeblaj ... 

Mia Jmra! Mi devas peti p:arclonon de. vi ... Par-
donu min, mia eannaangelo: en La lasta tempo mi 
toleris tian mizeregon lí?e mi, por né .ní:órti de málsato, 
kuragis}ordo1li vian ringon en garantipruntejon. Kv~~ ·, 
k:ain titij du rubtoj, kiujn mi rioevis .ti-e, estis granda . 
tiro por mi, tamen,~ kion mi sentis :tiain, nHa kara! .. ·. 
Doloro tranCis mian koron,~ kiam via ringeto~ heredítá4 

(Marista .kcrnto) . 

~- Dan Andersen - : · 

Hejo ho, vi juna Jans~~' jam f orctigas ·matenve~to, 
lasta noktp forruligis; ·tuj- Konstanca 1ros do. 
Se patrinon vi brakumis, kisis Stinjon kun lan1ento, 

·se dtrinkis vi la brandon , kanto: hejo ho! e' ' . 

. Hejo ho, vi juna Jansol). , timas_. vi en la~ía horo; 
ke vin la knabino trompos kaj forlasos el). malgoj'? 
La matena stelo brilas ; cu ne batas vía ,koro? . 
Turnu al la vent' ia nazon, kantu: hejo.: hojL 

Rejo ho, vi juna Jans'on, eble estos- via soitci 
ne virinoj - sed la sarkoj .sub la sudo~ mara hlu'! . 
Eble ínter la koraloj embuskadas tie Morto, 
la. krudmana ~d honesta, kantU: hejo ,!:fu.! 

Eb1e sidos vi, maljuna, sur fumet' en Aláham'o, ' 
dum kribrigas sur tempiojn gri:za ., poh' d~ l' .vivo-xoj'. , 
Eble vi forgesos Stinjon pro glaset' en Jok6hamo, 
jes, nt: virte, sed tre heme, kan tu: hejo boj 1 

El la Magda 



1a. é-ent~omoj lia~tis, unu el ili · iris tra la pordo. La 
a!w. ~ti..s .apud g1 k~j scivole trarig.ardis · s.ur gi. la 
figurC.iza~oJn .. s'?d pa~;?ur unu .minuro, la gen~hoino 
~ el ve~ ~J .lflter8ang1s lrun sw. kunulo kclkaJn fra
ZOJ.n. Post bo .1li amhau. aliris min ka.j g·entile proponis 
eniri alla-bónfárantino. 

. ~i ~ontrigis . .alt~ka., impona vir:ino, .de tridek
kvm JaroJ prokSimume, lrun serioza, 10m sopiranta 
vi~go kia.j . lo:ng.áj ~el~j ~an?j. n~d~j gis la ku1Yu,toj 
~a1 o~mitaJ per . J!Uvelo~. S1 SJ.d:ií¡ oe n~gra~da tablo 
'lC:aJ ·pe.r penetra >rJgardo· lo:nge ekzamerus mur de la 
ka,po gis la piedoj. Mi siavioe observis sian mi~mon 
klaj penis konjekti, kiap impreson faris je si . ~ia per
sono. »ÚU vi ank.aii- venís pro mía ·anonco?« - Gi 
komencis, fla:nkenturnante Ja kapon, sed ne deLurnante 
de mi l~ okulojn. »Mi averLas vin, ke mi povas atenti 
nur senozan _proponon. Min senindulge a.takas tre 
multaj ta1entaj homoj , bezona.ntaj mm1on, sed mi tut-e 
ne. celas do:ni almozon al mizeruloj, por tío ·ne suficus 
mta kapitalo, mi de,zira.s lruragigi vere ta1entajn bomojn 
k:aj akpeli iliajn, :Scie:nct!-jlll elpensa.Jojn, se ili prezcntas 

. efektive ion seriozan kaj efektivigeblan. Por kio vi be
zonas monon? «' Mi tute ne atendis tian demandon 
mi ja ne póvis pOst . tia elokventa a.verto montri mía~ 
mizeregon kaj simple pe ti . »almozon « kaj mi decidís 
uzi ruzajon. Mi . tuj elonemoris pü la flugaparato de 
Wanda kaj <ekparolis pri gi, kvazaií pri mía propra 
elpensajo. Mi penis rememori ciujn detalojn, kiiujn m¡i 
iam aüdis de Wanda, kaj ne forgesis doni liheron 
ankaü al mía fantazio. Si aüskult.is min atente kaj , 
kia,m mi finis, si demandis min pri mia ago kaj nomo; 
cion tion si · ·eris'k!jibis en sian notli:bron. >> Vía projekro 
estas tre interes:íckaj subteni.nda «, - si diris poste. 
»Úu vi ' hav.as ~deSiiígn-aj.ojn pri la aparato? « Mi .ree 
mensogis, dir.ante, ke 'la desegnajojn mi havas, sed :ili 
·estas en vilago, . kie mi pas,ígis la someron, ke mi al
portos ilin al. Si, se &i bezonas ilin. »Jes, ili estas nece
saj. Mi montros iLin al kelkaj spe:rtuloj. Morgaií mi 
fo.rveturos pro miaj aferoj . Reveninte hejmen post du 
semajnoj, mi· ·havos okazon ree priparoü la aferon., 
Ou vi 'l:fezonas nun monon? Kiom? « Mi. 1100 ne atendis 
tiajn demandojn ·kaj, koniuziginte silentis. Post hezit
ado si etendis, ·)8]_ mi . du orajn · dekruhlajn monerojln 
kaj' p.etis. ke m~ su.b:.skr:ibu ian paperon, su,.r Jcin si 
é\Dtaúe ion .skribj:s p~·rbela virina *ribma~iero. 

. J,en, mía_ amiko,· ·:estas míaj ave9tUroj de la lasta.j 
tagoj. Mi n-e pénsas pñ tio, ' cu mia ago estas · hon:esta, 
ou. mi iam .ree venos .al la funfarantino·? Mi esj:as nur 
sen.l:ime goja, Jre mi havas eb'lon tuj elaceti lá ringon 
de Wanda ~aj ké por _ Jonga. tempo mi estas sa.vita 
kontraií malsatado. • 

Eldiru vian opinión pri cio skribita kaj ne, jugu 
min ~ro severo; 19-am oni malsatas, oni ne po.va.s multe 
rezonadi pri · nobleoo,· konveneoo kaj " aüaj »ecoj «, -
ilin p. riparolu satúlo]··· ·'·.< ·"· • 

y)" ; • "))~ . l' 

" n.ore vla =,, 

La 1 5-an de No~~inbro. 

VIan ringon mi 'jus 

kaj riea persono, kiu vere interesigas pri ciaj sciencaj 
elpetl:sajoj kaj rna1.avare subtenas ciup seriozan provon 
en ti:u ci kampo,, Unufoje, kiam mi interparolis kun 
la persono, mi rakoatis pri vi, vía emo al elpeusa.joj 
kaj precipe pri vi.a, projekto de flugapararo. Tiu cí 
persono tre. intere.sig.is pri vi kaj pri via projekro ... 
Li povas fari al vi netakseblajfl servojn : mi petas, 
smdu al mi viajrn de.segnajojn de la aparato. Mi Jcisa 
vin Káj petas ;genprokraste plenumi mían peton. 

Via: Z ygrmmt. 

rtl s-ro A. Jaworowski 

La I-:>an de Dtloembro . 

Vian leteron mi .ricevis antaií kelkaj tagoj kaj• de 
tago al tago mi prokrastis respondí. Mi devas diri, 
k-e viá letero surprizis min, konsternis. Vi tro severe 
j¡ugas min, sed .se vi Yivus en_ tiaj k'ori'dióoj·, en· k~j nri, 
mi Jturas, vi agus .same, ec, ehle' plí )) malbb-nu' pli 

>>'Ín!ilnoble «. Kiam horno dronas estas náturil, lte li 
klaptas per la manoj cion, ec, kiel oni . diras en 1a pro
verbo, pajleron. !'{u, ankau mi estis dronanta. Kaj 
kiam_. Sa.jnis;' jam'eSi\s nenia espero je savo,_ mi kapt.is 
la' 'áno:noop, . mi .. ~fañs , )) la malnoh:Ian«. N5on, !P-el vi 
noma.S gi.n. J<e.nj• kiel oni devas guste rigardi: la 4feron, 
antaií ol jugi gu(J~eveie. Mí ne scias, kiom konvinka 
por vi ~os mia )~lari.go, sed mi santas, k-e mi a~ 
guste, ~¡rr mía kqnscienco cestas ~rankv~ .•. 

. Vi petas 'pii.Sleribi al vi pluajn detalojn de mía 
>> a venturo «. , -:- .sed .ru ili ne estas. nun jitm super~lu~~? 
Wanda :sertdJ.s al1nr la <lesegnajOJI~, lDl tranSd'oru.s- ilin 
al . s-ino (~i -~~ viídvino) Trambovski, kiu .prezenú.s 
ilin al ju~o ·di~ !m1npet.entuloj. FeliPe, ni . pli _ proksi'me 
kona~is \ln'U ~, ~ a~, antaú ol venis1a verd,i.kto 
de la .,kom~ IOj, ,alíe .'ini ,estus simple', elj~~ta. La 
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prój~kto d~ Wand~ móntr.isis n'ur H'1iflruÍa iniana1o, 
neniam efektívigebla1 .. kies ~iítoro ' havas nenian idoon + ' Mauríte 'Rollinat -

·· ·et pri la plej elementafle~oj de fizilio kaj mehaniko. « 
Vi vidas, ke mi ne ,profiti;; el la elpensajO. de W.anda, 
kjon vi timis. kaj je kio vi min r.i,proci,s. Nun mi estas 
fianeo de l<t sinjori:no'-~fal:rant-(no, ~iu, mi devas al
doni, n·e.Diam -estis .aií .oelis esti bonfarantinQ'. Si S'Óle 
o~lÍs per .s{a · andnoo tro'vi · inter la' jlinuidj konv~nan': 
fianeon. Tuj, kiam Si tr-ovis, la pordoj de sia . domo 
:f.el'i:nig-is kaj jam crelonge i.lleniu, krom mi, transpasas 
gian sdjlon. Riel o~zi& tio,? Mi Ul-iiin ne povas klate 
plíezenti al mi Cion; ;sed', sajne, en tio ·k,ulpas Wanda. 
Kiam mi rioevis de mia nuna fiancino 20 !rublojn, 
mi tuj da~tjs la riugon ,de Wanda. Kaj, Jiiam mi 
venis al mía nuna ·fiancino je la tr.i~ fojo, mi ji:ún 
havis sur la ' íingro la .ringon. · Siá rigardb haltis sur 
la ringo kaj . vekis sian sciv{}~on . . l\1i malk.ase r.akontis 
al Si pri Wanda, pri mía amo a l si, pri rrlia mizerego, 
pti Cio . . . Tre ·nature, mia ¡;¡incereoo sin infek'tis, si 
komenc.is rakonti· pr:Í si ... .kaj la afero estis arangita 

'T ·l 
,J. ~· < ,, 4 ". .J ~~' 

·Karnoif, hari.tro~, !>~óvo'ri,, tn?r.ttú~on ka) la cer~on , 

iel nerimarkeble, facile kaj iil'Ille. · 
Nia geeclzigó okazos post la Novjaro kaj , kiam mi 

finos la univ.ersitatan· kurson, ni forvetm:oo en Krimcon, 
kie »nü ha.vas propran sornerlogejon .k<>mfortatl~, .. ,. 

Se vi dezirus esti nía akompananto tien, ni ambaü 
tre .pank!us VÍin... kaj Jmi "havrus bonan okazori . ~.i:a-
maniere :rop.agi al vi mían iar,nan §uldon. , 1~ Kun .amika manpremo 

Vla : Z ygmun•t. 

Al f-ino Wanda Neumanovicz 
~..,1<1'\4 

' 
·. La , 1 5-'an de Decemb~. 

Estimata Fra\ílino! '<; 

Mi rese.ndas viajn de~gnajojn, Ke1k"aj kom'peten
taj homoj trárigardis ilin kaj ili trovis vÍJin projekton 
kuraga k~j origina!a, kvankam, sajne, noofektivige'b1a. 
J(jon ·fati'? Tarn<Cn

1 
ne malesperu, vi ja scias1 ke . ,la 

· L'a toinbo' mang1s ·bon; gt .frms ~nán verkon. 
En mia subterejo mi ,maljimigas sola ~ 

'Kuil rn:ia .tiialváTméga 'maldói:mo senparola. 

Mi sentils mian kapon p'li kaj p'l.i ig'i §rum¡fa;: 
~. Hestajo de :mortinto, mi 'i;iis~cigas stumpa. 

Fine· mi resopiras e.c je l' putranta stato: 
J.e ·1' tempo, kiam estis la ve¡;moj sén malS:atO'. ' 

' . . 

&Id la··fajlilo de la fórgéso pasas vana i' 
Sur mia postr.estaJo de tag' al tag: pli nana.: 
Ci tie kusas trude la karno de virino. 

Kaj . jen por malloj alaj, ·perf14aj ··;p;n:aj · agoj ·• 
Dezir' maifermas, ]do estis du miaj brakoj, 
Postvivas. ·mían polvon mia malcastink:lino. ~ 

El la:".franca: !.Ju.uien 

Kanlo de r sklavíno 
__,. Ap.dr . Medra -

V .in, , ho arharoj trak.iaj, 
vih no;;. so piras la kqr'; 

· foras Ja bordo ,patruja, ,, 
fino~ ne havas plu plor'·. 

Ne pro l' katenoj . de r sklavo 
.regas 1' ani,m9n turment': 
penso pri 1' suno hejmlandá . 
htsas gip; kvaz.aü nordvent'. 

· Penso pri l'_.s~no hejmlanda! 
V~ras la kant' pro cagt::én' ... 
Larmoj i~unf!as · ve&pli'On, 
en larmoj sin lavas maten' ... 
·- . ~ . ~ . 

. vojó de ciuj elpensistoj komence. estas dornoplena kaj 
nu'r poste oni povas rilrolti sur gi r.ozojn. 'Al vi, se 
paroli inoere, mankas scienca antaiípreparo, vi . devas 
ankoraií multe kaj serioze labori kaj lemi por atiingi 
ian sukoeson. Mi scias, . vi. estas malrica, mono 6am 
mankas al vi, ed, fe;ic-e, u un tio ~sos, . c.ar mi f;ianeig'is 
hin riea . . . Gustok.a.z·é, mi · devas sciigi. al vi, . ke ni · 
devas . forgesi' , niajn ciamajn· tióm naivajn . . . séhd~. ~rson. Nur tiam ·ni fÍ riaro/ la po1van, ~nuigan ul'bon 
vi ankoraií memor~s tiujn pure. irifa:najajn revojn, · k~j trauslog~s en Kriine.On. M· • • ~-- ' '\j\"'. 

prómesojll.. Nu, pripe.ns'IÍ vi 'merri, 'pripensu . logtlfe, cu . Mi .Ironsilas ser.iOze pripen~i l;¡. prop()nójn, '.;tiaj; 
n~Fo.vus ating. j:üpn. en n_ia viv~, es'tán.l:ea. n:~lmií :~alri~}? okawj nun estas maloftaj. " ' · 
Nm atendus nur .di.$revigo ma.zerego ,.. Mt bedam:.a~;.;,fe K un alta estiino ·· 
mi illru.n pli :fm~ ne ko.nsidéris tion ci kaj tre da:nkas pr.eta ;serj al ·vi: Zy.gm:unt. Tn~niszewski. 
mian fianoinon, ·k:C si ' g-ust-e ekrlg.ardis la aferon kaj P. S. Ha, mi .tute fptgesis! cil · vi· .. memo;oo¡¡ \iuR 

· gustatempe avertis min. .de tiu falsa k<\j dan~er.¡,L pa-So. 
,u 11 mi ·-Gstas rióulo. La fian~ino posedas krom ~\Sa ringon, kiun vi heredis de vía patrino kaj kiun vi tiai:n 

_ domo, en kiu si lo~as, .anka ií. beian sometlogejPn im · · ~.ua.cis al mi? · Nu, kia ' cagrénó l Mí perdis gin ie. 
Krimeo sur la bordo de la maro. Se ;vi dezivasi te.nli. Skribú., . Jtion, vi prefe.r8i!: apstatl;lií gi -mi povas sendi al . 
ml'' éiam estás preta vin .servi kaj _ple~re mi PJX)VÍWS V~ alian, 1uksán ringon, aií mn alían juvelon va]oran, 
v.in 1'lc j}f)l' la I®no · bezonata par , •tio. Anlratl,' se vi a u ehle monon. 
dezil:US iom lj.pozi OOID~re , CJ;l . la 1Je1j~g~ . sudo, . Cü!.m ,,, 
por vi tas p~ta angu!eto en m~ .somer~.ogejo. Ain
baii pro~nojn mi faras ál vi laií la d'eziro · de mia 

. estonta edzino. Se yi povus imagi,. kiel ~i amas vin k'aj 
kicl si simpatias al vi! :Vere

1 
si povas anstataiíi por. vi 

• ian pa:tr:inon . .mortintanl ''Venu al ni, vi mem vidós tioo. 
Nia . ed~:soleno okaws Ja 8-an '$ jan'úa~, ·sed / 

ni resto en l~ urbo., g-is kiam mi finos la .uni~latllJl 



~a land~arfd 
. ,. . . -· Je~li HelÚII - · 

. Post, Ía v.:ésÍJerrtíán~o ni .sidis en la verando kaj ICapojn al la foliój, kiel la mo:rtanta cigno al la verd'a 
parolis pri la milito. Pri bonaj ami'k'oj, kiuj· foriris ak'vo de lago. Kiam mi rigardis la rozojn, mi reme
kaj jam revenís kun vind'ita kapo, suprenl:igitá brako, morís · Anna Paw1owa kaj la rosan baleton, francajn. 
sin_ apogante sur bastono. Iom post iom ni malgajigis, aiítorojn, .Jriujn mi tiom amis, ne forgeseble belajln 
la Jauta parolaa~ pli kaj · pli mallaiítij~is. Ni 11Uen~&is. anglaj:n krtabinojn, Parizon kaj Londonon. Cion, por 
se,nvorte ni rigardiS al la d'U gran:daj landkartoj, k:o-mi <entuúasmis dum la tuta vivó kaj de kio disigis 
luujn mi najlis' duro launMj tagoj de augusto sur :h min la ooeanoj de la malamo. · Mi fikSrigardis la land
murón de la vera:ndo kaj garnis per la multkoloraj karton, mi mem ne scia:s kiom longe, gis riveroj, 
flagetoj de la militaj popoloj. Kiom da sango d.evis monooj kaj limoj kunfa:ndigis antau miaj okuloj kaj 
elflui, kiom da vivo estingigi, gis unu flageto daiírigas mi ·vidis nur r:ogajn kaj nigrajn makutojn , . ango-
sian vojon sur)a plano unu milimetron pli supren aií ,U1:1rojn kaj kadavromontojn. · · 
&'üben al la nomo de franca, -rusa aií ser~a világo. V•eni~ mtrlvarmeta ven1p. Mi slciti~is kaj ekstar:is. 

La virinój kome:nois frosteti en la malvarmeta El la skato~o mi prenis kelke da germanaj flagoj, por 
septembra nok'to' kaj la franca fr.aiílino alportis tukojn piki per kruela mano en la turmentitan k01·pon ·de 
el la cambro. Je la n-a horo ciu estis mal'bOnhumor.a Francujo. &ur t~u ci parto de la _landk'arto vic~~~ plej 
ka,j dormcma kaj kiam miaj ., gastoj komencis adiaUi, dens-e la flagetoJ unu apud la , alía - üerkonaJIOJ! -
wj· ne :re~nis i~. Mi havi~ ankoraií. laboron, mi mal- mi diris . alrigardante la karto~, , .. 

· zotgis la .flagetojn, antaií la en litigo mi volis komple- Mia Ju;nua distra rigardo vidis ~in tia, k'ia gi estis 
tigi, ·kion mi preterlasis. SurJa batalejo de tiam okazis antaii kelkaj tagoj, sed kiam mi pli bone rig.ardis, m~ 
multe da Sa.ngoj, ni marsadis pli :internen en Ruslando, ·ege su~prizigis; iamaniere la . karto kurioze . san~i~is. 
kaj la fooeraj germanaj anneoj post triumfaj bataloj D~ la fronto de Namur kaj Liege malaperis la ger
proksimigis ál Par.izo. i m 3M flag<>; apuCJ óiu ufheto _de Alsaco fieris 'tranc-.a · 

E11dome ciu donnis, _nur la franca .fraií.\ino cstis 'ttikoloro .. Kaj kiam mía rigardo dmn milono ·de so
maldonna; Mallaüta, milda kaj modesta .eta franca 1\iundo traveturis tuta:n GeQDanujon, mi ,í:J1ire .vldis 
knahino, kiun dum la tri jaroj, antaü kiuj li venís. Berlinori kovrita ·. per arbaro de tusaj kaj francaj 
el Parizo ·al ni, :ni ege eksatis. Kiam la milito eksplo- flagoj. Petola mano ludís ci tie per sangaj militagoj·, 
dis, pale, ·kun plor.anta bu§o si demandis min, cu ni iu el miaj infanoj falsis la mondhistorion. . 
lasós sin serví plu, aií. ankaií. si estas malamiko, _kiu · Kun detalema zorgo, malr¡¡pida, bagatelema la
devás fotlasi la domon. Mi ·tr.ankv.iligis sin. De tiam si boro mi 'r•estarigis la. situacion, el Berlino mi forpelis 
~1$ ec pli silenta kaj modesta, apenaií ni áií.dis sian la ~ uwuigiutajn dtancajn kaj rusajn armoojn, mi re- . 
parolon kaj prefere si parolís hungare. Dum tri jaroj• donis la bel.gajn fortikajojn .al la germanoj· kaj mi 

. s~ l ernis bonege la hupg.aran. · N'llll §i reo_rdí:gis la ve- liherigis Alsacon. 'Kaj matene_ mi severe esplordeman
randon, enportiS la ·Jikvorojn kaj la cigaredskatolon, dis la infanojn, sed la petolajo ne havis fariuton. La 
relokis, la gardensegojn. Sen'I:Jn¡e Si iris-venís, dume mi servistaro sciis , pri nenio, neniu tu~is la flagojn. Mia 
sei:cis 'Ja gazetojn,. Ire JaU. ili ·ekzakte mi konstatu la edzin? 'diris plef s~e: . ' 

' a'iitentikan hildon de la bátalejo. La ma-demoiselle ek- -;- Ve.rsajne la vento forflugigis kelkajn flagetojn 
stafis antaií mi: kaj . tiu, kiu prenis ilin de la tero, sen scio 'k~ laü _la 

- Ou vi deziras J3Jlkoraií ion? hazardo refiksis ilin. Kaj nu:Íl Ji ne ha vas kuragon 
·- Mi petas ti'Ull malgrandan sk'aoolon, en kiu konfesi ... 

<eStas la flagetoj. Oi staras sur mia skriliotablo. Iel mi trarik'viligis pri tlo, sed de tiám , mi 'jaluze 
.. : .$i elp9f1;is, to.rnretis gio antaií min kaj rqallaiíte gardis la landkárlon kaj enslo.sis l~t f!age~jn . . Uum 

di:ris 'bonan nbldon. Mi r-estis S:Ola kun la Iandkarroj, tri ~agoj . .estis o:rao sur la k;aito, ·sed la kv.aran tagon 
'kajd lagetoj, sola ~n la m;ilito. -En la malvarma nokoo denove renver~is cio. La germanaj flagoj malaperis 
la steloj ~' kiel b'lankaj gll!cispli~j .. L~ ,grand~j, de cie, la franeaj minaoe plimultigis. Jam ·München 
b).ankaj rozOJ de la velkanta gardeno khms Sia;,n lacap1 kaj · Dresden a~rtenis al la fra:nooj, sur la: .teritorio 

. akmdenton. Ou ~í memoras·. pri Wanda, nn, tiu .. . 
iqia iama eksfianCino? 1\igardu, kia stranga knabinaeo 
si montrigis. T-ute sekrete si "-enis en la urhon iama
niere trovis la · dOmon d.e mía.~ nuna edzino k'aj en la 
antaií.tago de nía edzi~o si vetris al si. La edzinó, mi 
j~ .skribis al vi, ' ,ejam simpá;tiis al si,. do *eptis sin. 
Kaj m~ze de iliá paca konversacio t~u ~~ knabína·co 
elpreriis de ie revolveron kaj pa.fis al la edzino. 1<' eliee 
si ue trafis . Sin. Oi:t~ kompre~ble, tuj senarmigis si~ 
kaj kondukis .•. . ~ &1rvoje §i liberigis el la manój de "la 

·· kondukantoj kaj : sin jeti~ ~h la 'rádojn de preteiirmta · 
t~amo ::. <?~ P,lUl. ,por mi 'éStas sekreto, kio ig¡s sin . 
ti'el agt .. ~' latí )#. ,peto• de la · edzino, proponis al Aí 

. monon por ebligi sian pluah lernadon mi ec invitis, 
sin gasti somere e.n KrÍOiéo. , Strang~ k:nabiriaeo si 
estisl Nu,' kio:n -Ai oelis, kioo si · atingis?.:. Cu & 
jalnzis? Neeb'.e!.~ ._ . liu penso ec 'lleniam ve.níS ennian 

· .ka.]!J9;n. íl; t.& . Z . T. 



- Hans · UJeJufjengst -

Rsti.s, fine die marto .au k'omenoe de aprilo. Mi Mta·ü cirk:áü auoenf jaroj tie rupi·~r en la kastelo 
eluzis kelkajn be'ega~Jt Jvu,p:rintempajn, tagojú por mig'¡ l\okofirm . a.nkor.au vivis l;tomoj.' Gajai, ricaj 1 .sed peke
r.ardi cr1 n;¡ontam. Jam ekfloris kel~afarboj kaj a~ ~.uuj homoj. La lastaj idoj de, la JUalno.va familio .'> de 
tajoj, aliaj ekbur~onis aü ekkreskigis deli'katajn foli:- Bo!oofirm«. Citivespere okazis festenoj kaj .orgioj, k~üj 
~tojJl. La rp,ateuoj estis fre~j , eC; ·malvannaj , sed la daul'is ofte ~is frum.atene. Laií~ire onic•andis la brn.ad01i 
tagoj alportis agrablan .sunvarmon. .Nur. · la .Ji!oktoj ia.íoj·e eq ci tie malsupré en la valo. ' · · · · 
¡~ukorau estis . ff0$taj (IJl la pli monta regio.no. Tne ·.• J~a · malbona.n agadon p81:tóprenis· ec . la kasteta 
ropre jam degelis la Jásta negtavolo kaj sendis vigl~ju. pasho, juna guema vim. J..¡¡1 sola filino de la"sinjoro 
riveretojn valen inter kaj trans t\okoj. ' >> de H~lrofirm « euam?gis al la bela, .sprita pastro, láú 

Ouste La tempo, en kiu mi ~atas fari la unuajn konduttS . tute J1e ~k·ete, sed kontraüe tre tnondume. 
pli ~or\gajo ekskuroojn senski.ajrí en m.ezalta montaro: Fo}e üe festeno; kiam: nob1a ' societo d'ibioeadis ~n 
Kaj mí travivis tiam kelkajn vere plúurigajn tagojn. granda salono ªiW,igis; t-erora kr.aktego. Parto de la: . kas-

S'lihüe, 1!1 kvaran aú kvinan tc~gon ,' sangigíS la ve- te]o kunfalis kaj mm:ti.gis la . mal pian rondbn. Nrm·t 
tero radikale. Vere, kelkfo:je jam antáühlovis akra lcelkaj homiOJ, oofe servistoj kaj la kastel:frauüno ~esl~s 
vcuooto kaj plí : malpli gran.daj nuhoj kovradís foj•e""' .savitaj. La lasta ck>elkajo :e-m.ajnó~ post .la maffelicb, 
foj·e la so non, tiel Jro mi devis firme butonfermi mian perdinte la fam,ilianojn kaF ia Yiron de sia·»pe~a ,amo~ 
smtoton, tamen eiám denove venkis la pritempa ve ter- finis sian vivon li_boervo'e. Si saltis . d'e ¡¡lta krenelo en 
dio .. Sed S'llbite, ~umateue, ek§ronnis, nubúj petadis un u ia ·abismon. · ·· . . . ' . · · ' ' 
La .ahan .. .sur lac~elo en sovag.a flugado '- la temperaturo · Poste ·la novaj .posedaútoj dé Rokofinn · riparigis 
fal:is tre senteble kaj finfine la cielo i~is m'inaoe .t iJlal¡.- la kast~lo.n: .- Sed ili ·ba~daü vendis gin. Lá s.amon :f:u:.i~·, · 
hela ~ Ekn~is kaj ekptuvis. · . . • ,, aukau .aliaj, gis fine la konstruaj9 re.stis ,n~1ogata. La 

Mi, taíneu · ékmig,¡·inte de mia • lasta tranokte;ifi, kaiízo ~~e tio :estas; ke en la kastelo ~antom:as. La .. an~
t~:l;l;lgi$ bald.au en gastejon. Mi luis eambTeton 'kaj ·mo3 die la .iamaj g;esil1joroj de Rokofim1, kiaj ,mort~:s 
S1d1s la tu tan tagon ·enuante - jen en la eam'Oro jen me:ze en peka ·ag.aclol ne trovas . trankvilon, :Sed , irás 
en mia dormejo. Mi trinkis, kontrau mia kutimo', plti nokte tra la ejoj k.aj koádoroj lamen~ante, kaj gena,n:te 
?a g1asetoj. da vino ol estis bone, . tiel ke mi v~peoo la enlogantojn . 'fial jam dejaroj ueniu kur..aga~ pasigi 
Jl.lm ne estts tute sobta. · .. nokton tie s:upre . . Plut.aj, kiúj ta.inen, faris :tion, rak01í,- · 
.. . ~(uuvenis eu la gasteao:lbro p~uraj vilaganoj, kj.uj tis poste -terur.ajn aferojn; ~d el. tiuj,.Jciuj en la aát~e'
~l~n!hs brue p~·i la »aprila « ve~.ro .. EI,\'steoo.hur~,·~~.i: v·eha nokto de la iama ka.tastro:foS'I,lr llolrofirm;audaci;s 
fa;,fls v·e.nto ka] sur Ja fenestrovtti:OJ klakadis pluv9 , I'csti supre, neniu reve1lis gis nun. Aü. ili, estis trovátaj 

, ; .»'BrrN, subite diris gasto, »tio estus no~to por senvivaj au tute ili Jl)ala¡)eri$ por ciain. Kaj guste. 
pastgJ. sup:re en ~ f~rltoma l{asteloJ. ~u ne, gasoojesh'O; hod-iaií estas tia·. ·datrevena noldo.: '" ' , _, 
hodiaü ja ·estas tiu tago?« . Kun pveskaü piá . a;tente aiískUÜi.~;.Ia kampar..autlj' . 
' »Jes;jes, '· hodiauguste estas la omena dató. « la r.akonton eble jam d~kfoje au pliofte auditan. A<Ílkai:t 

Kiu ·dato? K:Vu kas teJo? mi scivolis; · · tni · volonte auskiulii.S, .ear ' :ffii :Ciam kun i~f~na ple-z-uto 
. >> La ,:fantoma kastelo «,. mfermis min kam~ano, aüdadas pri fanto.rn.a , f~loj. .. '·"'.. ·. . ·. . ... 

t1o estas la iqtstelo »Rokofirm « sup~ S'llr la Ponto- Ekregis silento en la gastC:amhro. :N'úr la' Ifirutilior-
Stono, !flOnteto ,apud la vilago. Kaj bo'diaú estas la logo tik'takis kaj la . ~ajro :en)a' gran<l~g.1 kaJ:iehl · forno · 
dato, lciam f~l't.?ma~ du.mno.kte t~ supre. Sed, gastej- kraketádis gaje . . Eksté.r;e klakádis plu"'.o k:aj mugis ven
estro, rakontu v11 V1 SCI.as tion pli bone ol mi kaj ni tesu, kiti : iam-iai:n füricize . ekhurlis. '[.¡{ kampar~moj 
vokmtc, auskultos. refoje tiun , historion, cu ne, ' vimj?· s~dis -kun .malfermita.J: bu8?j kc11j . grandigint~Vok~loj. ' 

.. . » Certe, jes, jes, li ralront!ll « la tuta gastro.ndo J..:1. T?konb.nto mem _:~;rgardur se.r10ze auüfií s:ru. · · 
lo'llS konsente. '· " . , .. Mi unua e~pax:Qps 'demandante. pri. kelkaj ~kaz'-
. . Volontlfl la petito ·p!enumis La Jjoj, liiuflaü la" a1Udio de la gásteje~tro nayi.s lokou Cll 

ce uia tablego ka,j ' ékrakontis: ' la ~ iantóma kastelo~ Ifaj la viroj ·_:rikontis iufan-t'4nig-

de ~rancujo kaj. ~'J3elgujo ec , Ull'U ' gérman:a · só!dat~ ·ne 
stans, Posen .kaJ Breslai:í ,.apartenis . aUa rusoj, · ka)' la 
111aro Ciu maro, al la ángloj. 

Mi lH:l tuSis la . karton kaj ~t neni~ pa:olü( pci ~~ 
~fero; I~ granda kom~to -vek~ts en lUI kay ,nu.· senhs 
Ion su~1ilap.1 .kv~ü ~ d'eyus honti. Th!m la tagmango 
lrelkfOJe IDl aJrigardlS la franCÍ;OOiJl sed si Ciam \evitis 
mian rig.ardon. Ohstine si rigardi~ ·sian ~lerO'n §ia 
rizago estis timige paáa. · , "' · ' , , 

A,nkai1 mia .edzino r.Unarki~ :tion. . , • 
·. - Madi, kio estas lll vi? --. si demanoi$ kom.-

pa:te. J ·; ·-

- Mia kap(> dOloras, sinjori:na mosto; .:_ · res: 
poudis :la fraiilino k.im. emhara~, . t~ · 

Káj_ de~ove ~ , m~lsup~gardii Kkm Uí f.l;lg~ 
roan~ fm~1s, si siibite ekstáriS kaj malape:ris . 

..:.. Kio povas ~ti · al tiu Ci' 'knábilio? · -; · 
miá .. ediino. , · 



ajn 1abeJ(ijn. · Kaj kiam· mi.kura~s dubi pr! 'la fakteoo. 
·. de iliaj rakontoj kaj ~okridetis, ili dit'Ís, ke .mi morgal't 

povos . vidí homon, kiu foje pasigis _, nokton, .séd nc 
datilCvenao, en la kastelo. La maljunan pastiston Voldo, 

-_ kiu .iuvespere sana iris sur Rokofirmoo kaj ·revenís 
' surdmuta lú1j duonfreneza .. Li ~is hodiaií restis tia. 

Ne éstas mia kutimo inciti kaj moki la kampar-
auojn; lciujn nú dum· miaj tnig1:adoj sut lá karnparoj 
kaj -en la montaro eksatis kaj ekestimis, aü disputi lmn 
ili. S.ed versájoo tiam la konsumita . alkoho!o kaj mia 
malOOna humoro faris min malprudenta. Pli kaj pli 
m~ . .ekmokis pri iliaj rakontoj, voüs konvinki ilin pri la 
stulteoo · kaj senbazeoo de ilia superstico kaj parol~ 
rnin mero en tiaJJ furiown, kie mi fine elkriis: 

· » Vefu, ke mi pasigos nokton, kaj ec la hodiauao, 
tie supre . k'a j morga u mi pnezentos. min al vi sana 
kaj honfárta, esoepte: se mi iom malvarmurnos eu la 
diabla v·etero. « 

hJj ·el ili, .jam iom ~br.ü~intaj, nomis nrin fa.n 
farouúlo .kaj. instigis min al la stalta provo .akceptante 
miau vetp1pporron. Kelkaj pli sobraj, precipe .la gastej

" estro, klopodis mi:n trá.llkviligi káj deteni de mia da:n¡- , 
· ~-era: freneza intenoo. · 

Sed - mi ekobstinis máiHa~e; kaj audinte, ke ·-la 
ga.stejestro havas Ia slosilojn por la k:astelo, car Ji 
havis la ofioon kond1uki turistojn al gi kaj .montri al 
ili ~ian internon, mi insistís, ke mi iros ·supnen a1 
RokPfirm.por tie pasigi la nokton. Gi kostu, k~om ~i 
kostos.' . · · 

. Do oni indikis k.aj pr.iskribis al mi la vojon iren
dan. kiu~ illi, laü il.iil .l!sert~, .ne povos maltrafi, kaj mi1 
fine prenis '.mian deroos.aJre.n kaj la slosil.ojn, pag.is por 
la trinka~'9j kaj la luita eambto kaj ekirisCirkaií la 

dfeka, ~s~re e~ la ahomenind'a,l! nokton. Ciuj adiauis 
de -m1, ·k'vazau .de mortónto, .al kio mi resP?_ndis 
mok?id'e: . 

· »Gis revido, frumaten~! « 
· ···Post suf¡6e longa terura mar§ado, pli ~ust;e: fa

letado kraj stumblaoo en palpeNa nokta mal1umo sur 
rnafbona .. pli kaj .pli kruta adkrvojo, mi fine lruSis 
sur mola ·lito en camb'ro. Mi k!u~is supre sur la lito, ne 
forpreninte la suprm litkiovrilon, nek &mvestiginte min. 
Mi ésti¡s tre laéa kiaj frost'Otrenús. Sed' mi ne volils ek'
dormi antaií la pasi>' de la noktmeza boro. En inia 
ld!ekistr.a roan~ m.i tenis mian revolveron. 0ni ja tamen 
ne povas scu ... 

· Ekistíere hurlis kaj .fiuriozis la ventego, kiakauis la 
plúvo kaj kraketaais la arboj. An:kaií en la kastelO' 
konstante io b:ruis. Fenestroj kaj por'dbj lroaris kaj: 
iam-iam mi opiniis aiídi pa§.ojn, pordo-malf.ermojn 
k'aj refermojn. Pliurfoje sento de malvarmo ektremige 
Huís laiílonge s.ur mia dorso. KeMoje krio die noktop 
penetris al mi de ie. En streca ate:oto mi ofte ekaií&; 
1{1ultis, kiarn miaj -ekt~cititaj n~rvoj iluzüs al mi susc
pektindan bruon aií frapop al la eambropordo. 

Subite ~. horlo~o eWa:tis lrun obtuza sonoro: un u, 
du, 'tci, kvar- kaj ankoraií plio.btuze kaj laute: lDlU, 

du, tri - mi atente kiunnombris ~is d:ek du. » Nokt
mez(')«, mi murm.uris. 

. 
1 

Apenaü fo.rsoni~ la lasta horbato, k'iam ie sur la 
koridoro eati~.is or.ei.Sira kria(!o kaj hojladlo. Bmoj dle 
pa§ado prokisrmigis al la pordo. Mi pli firme ektenis 
m.i.ap armilon. Subite longtir.a k'rio, frenezige akra, kiu 
so.nis · duone 1aií p¡orgemego, du.one laií moka ridafu. 
La flagranta lumo de mia k.anoolo sur la tableto de-
. SmÍS mOillStr.ajn omhro-bíldojn sur la muroj· k'aj la 

f.l:a'foilo. .Laiíta frapo al la pordo. M.i salte le~is al 
Sikla poro, la pordo ·brqe jetmalfermigis k:aj trans la 
sojlon paSis ririujuna viro ~n longa bar'h'o kaj blank~i 
haroj. Liaj nemovataj, large rnalfermitaj olruloj ~igide 
1igardis min, kiel, tiuj de h.ipnotito a11 80mnamiJ'ulo. 
Mal:Dapide li pa§is al · mi. 

» Háltu, he 1 « Mi alkriis lin, direktante la aper
turon de . la revolvero kontraü li. » Ne iru' plu, aú mi 
pafos. << • . . .. . 

Kvaiau nenion ' li aüdus, .li a.ukbraií iris du, tri 
pa8ojn Jiaj mutis. Laií subita impulso de ektimo IDI 

volis pañt sed ial mi ne povis.~ · 
»Kuraga junulo! « lq fanwmo, aií lci.o gi estis, 

. ek'pro;oliS, Lia voeo :sonis. kvazaií ~i . venus el granda, . 
malplena kavajo. Kaj mi rimarkis, ke li movetis n~ 
la . ~jn .. nel{ alían . viza~oparton, dum li parolis . . 

» v.enu - kun - mi! « ~a maljunulo daiíri.gis en 
sia ·malrapj,da, solena parolmaniero. · 

r,f rt »~u vi estas?« Mi sé:;ivolis.. . 
»Mi - -estas - la - sennpoza -- omb'ro - de 

_,.. m~e.lit.a ....,.. viro. Mi - . estis e-- :la - lasta sin joro 
de .RólOOfirm. « .. 

• '!<1.,.,., »Ha., vil «, mi diris, ~ kaj kion .vi deziras de. mi? « 
· u• ·»Sekvu min!« • · · 

»KJért "do?« ' 
· »En· mia:n lud~ri;Ju por kartludi kun mi. Unu 

horon nrlr k:aj .. mi .faros vin riea. « 
' »Ne; nekJru k'aj lasu min trankvilal « mi res~ 

pondjs firme. " · 
, .·· La fantólno .ó,gaidis min mut~ . ank'oraií duro 

mome:n:tdj.' Kaj ,mi .\lavis la impreson, Ice en lia ri
garilo sUbire estig-as esp.Jtimo5 ja esprimo de granda . 
bediíli:r<>:tkaj ·ae sen.iruzng-o-. Poste li -inálxapide ~is · 
kaj fórjijs kelkajn pa8ojn. Sed' antaií ol fi atingis la 
P?;r.don. liaj kOntw:oj .ek[J)AikUi(;~Ís, ;4í eksajni.s kres~ , 



kaj samtempe 'nebuli[;:i. ,Li fari~i baldau nura gran'
dega omb'ro sur la muro ka.f plaf(mo kaj fine . mal ... 
aperis tute. ·. · 

Mi jus ekmeditis, cu· mi -estis sou~inta au, - se ·· 
la vil,litajo -estis réalajo, -:- kiel la afefO estus 'klari..: 
gebla", kiam roo proksimi~is . paSoj kaj enveuis 6rkaü 
tridck-kvinj:ara viro en nigra pastrá vestajo. Siffi'i~ 
all a unua vizi~nto li 'invitis m in, ke mi iru k un W ) 

• >> Kien? «' ~i .edeín¡m~s. · 
»En rhia.n bibli9tekt.ambron. Pasigu 'UOU horon 

'knu mi ka;j vi ·estos scia kaj sa~a. « 

,, Ne, mi ne bezónas vian sa¿on l « 
Li p~u insistís pilr plej Jogaj vort()j . Mi momeo

ion . sanoeligis in ter incita scivolo kaj timema sin.,. 
gurdo. Bstus tr·e interese, kien li kond'ukus min ka.j 
kion mi v.idrus. Sed ne ; eble tial ·CiJUj aliaj pereis e~ 
Slllpre, car . ili lasis de~ogi sin kaj iris . kun la tentaí 
fantomoj. · Ka j mi ·· refirmigis ~en , mia décido, reZÍ!Sti al 
ciuj .logoj kaj br.ave pasigi la horon ·· d'e · elprovo, la 
funtóman horou inter ·noktmezo kaj la unua matene·. 

· La fantomo, · kíu konfesis, ke li estas la ombro 
de la iáma ka.stela pastro, atende staris silente dunll 
tem~~· ~ubite Ii eligis sangf.rostigan . k':ion .. ~kv}~· . 
toodrosnmla krakego, fulma eklumo dev1g¡s mm ferm~ 
miajn okulojn por moin·ento k.aj, 'kiam mi roo rigardf~·; 
La fantomo estis malaperinta. . 

· Nun la tuta ·kastelo ~ajnis . vivi~i. Aud]t.i.s oreL.:: . 
sit<Jj hojlado kaj lamentado, &ntmtado kaj rapi<fá 
p.asado, miaiía kriado kv.azaií de cent katoj pari~em.:a:j" 
kaj iut·ermite tondregaj krakoj, . kiuj ruli~is obtÚ1.e,. 
hororige tra la ejaro de l~ bstelO. lu fra~adis fé:H;~, 
su1· . l:a f.CIJ.eStro; Sed ne, estis nm la ventope:.ata pl'!.V?; , 

. Turhorlogo batis. Mi rigardis mian .poshorlogou. · 
Estis duona post lá noktmez.a poro. Sti:bite ¿io en la' 
k:astelo silenti~is. Málfermigis ·la · poido de miá t}ambro 
kuj ·env.enis v1rina figuro volvita en grandan blankan 
tu'kon. Ankaií si iris so:mhambule ~r malrapidaj, 
p1·esk:aú palpaj pa~j. En la ;mezo de la cambrO ~í 
hultis; levis sian viza~n Jrun rsenesprima rigar~ al. 
mi. Estis belega, rava kuabina ~iz.a¿o; .se gi estus nur 
pli viva kaj :malpli pala! .La figuro estis tre gracia, ' 
lciom mi povis . taksi laü la formoj ; ki·uj tra la mal-
peza tuko reliefis. . ·, · 

. Si mute mansignis;_ al rnJ., ke m:i venu kun si. Mi 
slruis UÜ4'n kapü¡U .ka.j car · si Claürig:is la · SeUVIOl'tati 
logadon, mi demandis:: . 

>> Kien? K ion vi deziras, be la fra ülinoi? « 
. » Venu ku:u mil « la · faqtomo ekparolis per o~a:.. 

z~ta, .sed doloo peta voro. » Venu, .brava junulo, kaj 
mi faros viu f.eliea. « 

. Cu :mi erari.s? La. viza~ de la nokta viz.ita.rltiq~,¡ 
alp~nis vivon kaj kolo.ron. Pa.rolante n1Qvi~is la lip?j · 
kaj i6n la okul!oj -elre.stis pe tema · espl'imo kaj ec, tieL 
Slljnis a! 1ni, iá fajro kvazaií de ve~ant.a pas'ilo. . -. 

Mi batalis kun nri. · Jaro n,.e nur simpla;, scivol~. 
instigis ruin iri k.ún §i, sed lU&oraií !o a&. Es:tis fa~ 
stulte., sed' mia kQro 'iom ekparolis. 



. ARTISTOJ. KAJ ESPERANTO. Estas 'tr.e pripensige, 
ke en Hung~ujo, kaj ni supozas, ke ankau en aliaj lan
doj, la penb.:o~;~,kaj skulptarlistoj estas proporcie,. ·grand
nombre en' ni.aj vieoj~ precipe el la juna · gen,era~ó. ~stus 
.bone ehle fan malgrandan organizajon por ili. Per tio nia 
movado mqlte gajims. Ni volonte staros Ce la gvído de ti u 
ci movado kaj pro tio estas pretaj en ciu numero pub
likigi uno aií do interesajn kaj sukcesajn reproduktajojn 
de esperantistaj belartistoj. . . 

En la hodiaua numero ni prezentas al vi skulpt
ajon, memportreton de Ervin Paál-Preis. Li estas aüto
dJdakto, studis nur en privataj atelieroj, secl lia talento 
estas multfaceta. Liaj skulptajoj, pentra.]oj kaj deseg
najoj prezentas al ni bolantan animon. La ¡mnnon de 
prahomo, renkontiganta kun la kulturo, kup.· la mondo 
de hodiau, ktin lá "homoj; La kolizio . de tiui · oi du qirek
toj faras lian ·arton· .ankoi:au ne finita: Cu ·venkos tiu 
au alia direkto, lÚlkoraft nescieble, sed lia talento anl>,oraü 
povós alporti muitajn · fruktojn por li, por la homaro kaj 
por Esperanto. · 

S-ano Paál estas bone konata ankaü kiel ama:tor
fotisto. 

VIZITO CE SVEDA PENTRISTMAJSTRO 
CHRISTIAN KRUSE 

Kursante en. eta sveda komunumo Horby, mi p.rofitis 
l.i okazon por · viz.iti , faman svedan pentriston, Christian 
Kruse, en proksima Asby. 
· . Cé. la pordego de , skani~ >>sínjora bieno« - non 
arti_sthejmo de , familio ~rose .,-· ~astame . akceptas . la 
ma3stro mem, kuqe ·kun · s1a pola edzmo . .. Markanta arbst
profilo, audaca, preskaü bore penetra rigardo jam atestas 
pri nekuiimulo. Carma, 'malaltsiatura .edzino, }mn greke 
klasika beleco. Ni .trapasas la koridoron plenan de l'iraj 
kaj virinaj nudstudoj el la komenca periodo pentrista de 
la ar.tisto, bedinaj laborajoj. Poste ni pasas en lvitrof
cambron flankan, cíe surmure sunaj bildoj de sudaj 
landoj. Alía flan'kcambro kun pliaj· verkoj de Kruse. Kaj 

en Ía eefh.alo 'ru.ó1a oieaj penttaj~j. Jam supra:ja' rigarf
deto malka.Aas al }ii veran, elstaran artiston. Estás io speci
ale persona en ciuj pentrajoj de Kruse, kiu haltigas nin 
por longe kaj kiam ni jam pluiris, io magnete retiras· 
nin denove kaj denove. 

La pejza~o . estas reganta motivo Ce la sudsveda ar
tistq, La mallonglb tempo ne perme~~s rig~di pli o~ 
7o-8o pentraiojn. Tamen frapas mn la r1ceco · de 1 
motívoj. Kíom.let:ta;j manoj, kiom . bonaj okuloj bezoni~is 
por ma!kovri. belon, ricoh, kolor:tre~oroj~ ec. ép .. Rlej . etaj 
arb,usto} La .tempe.ramenta .mastnno . dolóe . mterplektas 
jen tie ci, jen 4ie . etajn maldiskretajojn: tiún motivón 
ni trovis k une, vi memoras, Christian, kiam vespo · pikis 
vin dum la ekpentro de tío bildo. . . kaj simile. 

Belaj, helaj sunradíaj momentoj et.ernigitaj per 
majstra mano, arboj dum ventblovo, antauuragana atmos
fero, postpluva naturo, somero kaj vintro olee fotogra
fitaj tiom vive, ke ni tute forgesas la eambron kie ni 
rigardas la pentr_ajojn, ni estas ·ekstere, sentas la spíron 
de l' fresa arbaro, fojnoparfurnon, aü {>olvon de land
vojo, 'jes, ec polva landvojo kantas poez¡e sub la viviga 
peniko de l' , artisto. Kruse pruvas rican talen ton per 
diver~J?laniera ·pen~ropovo, se -~ble pléj. t}pa pt>r l_i estas 
la shhgado. L.a . akraJ konturOJ pleJ OT!gmaJece ef1kas ce 
liaj arbustbildoj · oleaj kaj ,ce la pastelaj pejza~oj. 

. ,Lerninto _de 'grandaj ~ermnnaj kaj , precipe francaj 
ins~~_?-ist~j, Kru~ ri~ru::ki~Is. kiel e.lstara pentri~t~ jam 
antau ph ol 25 JaroJ, kiam h eklo~1s .en Fran.cuJo. Plur;
fóje distingita Ce eksterlandaj ekspozicioj, ankaft non 
havas plurajn el siaj verkoj ce la Pariza mondekspozicio.. 
Preskau ci~j liaj bildoj, cu rilate komponadon - mirinda 
verko el ci vidpunkto lía »!tala maljunu1ino << . -- cu 
kon~ne kolorojn, efikas dekoracie, ec kun monumenta 
forto. Ni tuj venas sub poten9an efik'on .dé bildoj tiom 
dekorativaj kaj ni .• mire demandas kiel okazis tio. Car 
Kruse tutti ne jetas kilqgramojn da farboj sur la ·tolon, 
kónt'il~1le/ ia nekutima diskreteco .perfa:rbá; ia norda 
fermiteco, aií r.ez-erviteco, preskaú nebuligo; delikata re
dukt¡o de l' kolotakro donas al la bildoi de Kruse iou 
apartan, krusean. . 

Se oni povas • fari limojn, dividojn, la evoluepokoj 
de Kruse estis jenaj: komence pure .impresionista k un 
forta sento pri la kolorvaloroj. Poste sekvis periodo, 
kiam li uzis la .kolor?jn kontrast~ge . un u al alía. La trian 
parton karaktenzas nlate koloro]n .la valorpentndo, sed 

trage:dion, I4un mi, laú mia fantaziadio, t¡;avivis en . la 
montaro.:. Ke . mi faliS de rokaJ.ó sen serioze vund~j, 
kaj d'ev,is . seraadi . v.ojon el la arbaro irarrte en teroraj 
pluvo kaj venteg¡e.: Mi petis lin., ke li {lonu :al mi eam
brou. prepar:i.gu al mi maten.man~n kaj se'kigu miajn 
vestojn. · 

V>espere la saman tagon, drorrninte Cirkaú dekdu 
homjn kaj revestita per sekaj vestajoj, mi ekiris .al 
Ju fervoj<cstacio por hejmenveturi. La hundú, kiun mi 
b'hpH~ »Karo«, fidele alrompanis min. 

Kiam mi ~te en 1a kupeo ser&is mían bileton 
por lllOotri gin. al; la koo'd<uktoro, mi palpis en surtuta 
J1?$o glosí}eg(n;t. :·La : slosilo de lá . k~~lpordego! Kion 
fari:? . Ou mi ~ndlu ' tin al la bona :gasteje$t~? 
Kompreneble. , . · .. · ,. 

Ka:j alveJ1;Í.n~ hejm.en unu el mJ.aJ . un.uaj agoj 
estis; ekspedi po'§~ · la s~n al la ~astej~~tt? ~e> 
lrun poMkarto: ·Mi .lromun,ikis, ke m1· bedaurmde .be 
povis uzi la AlbSilon., ear mi nokte vojeraris en la 
arbáro bj .ne a~gis la ka8telon. . 

. Kelkajn tagojn ~ mi jaro ricevis ~ponoon. 
La ~g~tejest:rQ bj ~mj ~u~PI!raj kmíga$10j, ·~uj 'Sub~ 
skribis la Jete~ . esp.fJ![IUS SJan grand'an SoJQIIl pliL 
mia' »sa~.t. -/ ·· ~tis'· o~taj, -Iré :fui : Pe~ 
kiel ~ . · té¡.aj; fan:~'• ' .. , 
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koncerne la indíviduan konsiderop artistan: bone pri
pénsita komponado kaj stiligo. Ce granda grupo da Jiaj ' 
eentrajoj ~i ren)to~.tílS ci, .f~d.en~:>n person.ecan ; 1au . suk: 
cesa, konvmka m amero: sbÜgltaJ kontuxOJ de , nuboJ . kaJ 
a:rooj k¡¡j ekstreme lerte balancitaj komponajoj .. (Kon
éerne nubojn, ni menciu en parentezo,- ke ce arego da 
pildo'j OOÍ , n~ trovaS CC nor du kuo ' SÍrnÍla nubmotÍ VI)> ) 
. jligardante la pent~ajoj~ de .Kru~, ni konstatas ,~ · kc 

b. ne nur ·redonas arbOJD, rJveroJn, c1elon, sed prec1~ , 
ke li ·: sukcesas redoni la etoson, la animan de la pejzago; 
atrnos:Eeron, humoron de sune gajaj kaj ~isplorig·e melan
koliaj momentoj aiítunaj. La granda franca artkritikisto, 
C'Jt~tnent Morro, pravas, en »La Rilvue Modilrne illustree 
dils 'Arts et de la Vlie: »Mi konsideras Kruse-n'1artisto; 
kiils verkoj nilpre postvivos .lin. « : . • · •· 

· Kiel kutime en gastamaj svedaj domoj, rica kafo
tablo antaií la adiaiío. Ni parolas pri esperanto (la sub
slUibinto ec en ilsperanto kaj ' rioevas trafajn respondojn 
nacil:ingvajn) kaj ~oje ni aiídas, ke nia lingvo ricevis 
novan, valorp.n amíkon en la persono del' intenju1to. 

Tiberio Morar.iu. 

EL LA MÓNDO DE LA LIBRO.T. 
La ·amo al la libroj .kelk~mpe, precipe en la tempo 

dé la baroko kaj rokoko, kaiízis la plej strangajn aferojn: 
Temis ce ili ne ,pri la boneco de la enhavo, ne pri la 
beleco de la formo , sed ofte nur pri la ~>lej surpyiza, 
kiun la. pre.sis.toj. kaj posed~t?j int~nci~, P?r· ~e {,})..~aj 
» karuloJ « d1slmg1gu de la alía] »-kubmaJ « libroJ-

Kiel presfarl>on oni uzis ciujn tonojn de la cielar~!)·. 
Oni ec s~gis la nigron sur blanko en blankon sur qjf$rO , 
k&j. eh la r8-a jarcen.to · k~lktilmpe la »livre. e~ cot~eun' 
esbs en modo: la »Libro verda« de Caraccwb apcns m 
1759 kiel »livril a la mode«; post unu jaro la qwdo.
lihro estis cinabroruga, kaj baldaü unu :farbo ne plu 
suficis. Ankaií sur la pJej strangaj §tofoj ili estis p~:esitaj, 
ekzemple sur asbesto, gardi la ' verkon kontraü fajr(), ,¿ ü 
sur korkfolioj, precipe en •HispanUjo. La plej ''hrim 
eluemplo estas la Den ·Kibot presita sur k01:ko. La liBf'o, 
kion fa respubliko ,Bra-zilo, donacis itl la , papo, ' konsi~1is 
'(ll ' orfolioj ornamitaj per ·juveloj. La plej altvalora pago 
de ci ti u orlibro ~' estas la juvelmozaika karto de .Brazilo. 
Tr:e §atataj estis en •la Nederlando de la r 7-a jaroentq 
kaj, en la Erancujo ·de la x8-a jarpento tiuj libr·oj, kies 
l~te~oj estis'.eltran9taj '()l. !?apero. aü pergameno ~af me,· 
lita) , sur altkoloraJ subaJOJ- · Umkajo estas la B1,bho de 
barono de Trenck, en · kiun per sia propra sango li enskti
bis sian vivorakonton en la malliberejo. L a katenita ' kap
tito pikis en .si!lr,t fin&ron, kolektis ~a sangon ~n. tel?ra · 
tubo, por sknb1 per g1 sur la rando]n de la B1hho swn 
:vivrakonton. . . 

. Lu plilj gra~dií lukso okazis pri la l:lbrobint;loj: la 
rugledaj pompaj volumoj de la frua mezepoko <'$lis . r¡~c 
ornamitaj per rokokristaloj kaj eburo; la plej fama 1ibro
bindisto de Gilrmanujo estis Jákob Krailse, kiu binilis ~n 
porkl~don ' la voja~on -»Librarey« de la. princo-elektisto 
August von Sachsen, pli ol 1 ooo. volumojn. En la tcnipo 
de re~in~ Elisa~t .de ~~glujo broditaj. bi~dajoj ;es~is en, 
modo .kaJ ankau bmdaJOJ el : orfor~.a:joJ kaJ el emaJlo u 
. En la biblioteko de la kuracisto D-ro W ood en 
Philai:lelphia trovi~as sep volumoj, kiuj estas biflditaj per 
homhauto kaj nome per la haiíto de ilia 4m~aiía pose
dailto, juna germano · kun la nomo Ernst Kau:fmann. 
Estas »L' hist01:;ire de . Gil-Bias ~ de .Le. Sage; >> A· b001i 
about Doctors« en du volumoj de .,;leaffreson, »E;pisoden 

· aus dem Leben der Insekten-« en tri voltimoj kaj kol!lkto 
da lignogra~uroj de 'f~aj germanoj ~tl.b ' la ti tolo » 200 

dilutsche. Ma;rmen. E.sbs la arda dezuo de Kaufmann, 
esti . unuigit'J!. ankaü en la mortQ.;kun t~ia.j plej a.¡na:t;tj ·lib- ;. 
Toj, · kaj duro .sia- lasta malsano li prenis. de sia kl1racistJ) 
kaj amiko · D"ro· Wood la prom.eson,· plenumi post lia · 

. 1~1orto li~n strangan . deziron. Sed ankaií en :Europo 
ekzistas kdkaj libroj binditaj en homhaiito, tiel ekz. en 
la Biita Múzeo. Pri gru1no St. Ange oni rakontas, ke si 

· ~~amentis. al. la: ~stron?mo Flariimarion .la haiíton de 
Sl8] ·~WtrO), blndi lun··Jibron. ' e· .· •· · 

Aparta cap~tl'o estas l,a . prita.Yo de 1• libroj, lciu ofte 

depe~da,s d.e 1~ .:m~ofte~ de i~ 1~~?, tiel: ke. ce e&Sl~re 
§a]ne nevaloraJ 'kaJeretOJ pova:s atmg1 fantasfaJn pre~oan. 
Tiel;' ce aiíkcio en la jaró 192:5 :por nekom:pleta ka]Cl'O, 
konsistanta el r5 in:kvartfolioj, kiu portis lllc ti!olon »Oeno
ne kaj París« kaj estis presita . .en . rS9/~ 'Ce Richard Jo~cs 
im Londono; Amerika antikvajisto pagis 38oo , funtoJn . 
(}j ñu ·negra:va ·p~mo de !1-ekonata verkisto t:ioe'Í'is· gran
dan ·valoran )?JO t10, ke-- ~1 . estas konata DUI en ';JOUSO~a 
ekzemplero kaj en . ~i trovJ~as la unua Shak-esl?ear~·~~lag1-. 
ato. Oi nome enhavas tutan ainason da verSOJ, kmJ tre 
S:imilas ~~ ti uj e.n la: eposo. » Ve?'us k~j Ado,~s « de Shak~s- . 
pear-e , ~JU ·apent¡' ·en la sam;¡. Jaro. , . . ''· . . 

La plej multekosta .libro . de la 1 9-a Jarcento estJs 
la unua eldono de »Pickwick' Papers « de Dickens, ·kiu 
aperis .en I9 daiírigoj kaj . estis vendita ce Newyorka aük
cio en 1927 pm:: 65.200 markoj. La · antaiía posedanto 
bezonis: 2o).aiojn por. ko1e~ti ci , .tiujn 1_9. kajerojn, 18 
unuoeaJn sJling-eJdonOJD kaJ UDU duoblan . numeran p01:: 
du s1lingoj. Fojé li acetís la . cilijn. Dickens-liBrojn de 
Londona Anfikvajisto,. alian foj<?n ec .tuta_n libro-p,~ka.1~ 
egon ppr 2000 marko~; eor trop 'en · ~~ . kaJe)'O~ ;de C;l tm 
unua eldono en la ongmala bmdajo. Kontraue, unu el 
la plej , valoraj Fbroj, ?u) hod~~ií !ro~·igás en. la .Brita 
Muzeo, la Coverdeale-B1bbo, ·-eshs acebta tle hbrokolek
t~~to ~e bucisto, kiu · tr-e g.ojis, ke li riceyis ' PP,r ~i ;ro~ 
s1lmgoJn. k.. W. V. · 

' . ' 

(V.) NUMANTIO de CERVANT;ES . .La dramo de la 
libereco kaj .la dramo de Hispan u jo, jen . duobla '!-aj 
ekscita aktualajo, kiu ciuvespere · altiras en la No,·an 
Teatron Antaine de Paris ardan · kaj si~pati!tntan ' pub-
likon. · . · 

La senmorta aütoro de · Don Quijoté multe verkis 
por la scenejo, sed, samtempano de Lope dt} (Vega, , li 
apenau trafis sukceson. Se nun iu m.agiisto, simila al Jia 
drarnfigúro Ma!quin~, · po~us 1~. ve.ki por ho~o, .C~rv.antes 
~ndube. tre go]US pn Ia Juliap mterpretantoJ,_ k1~J ser~as 
lian genion kun fanatika sindono. Sed, ' ce: la monakinoj 
Trinitarias, li ri~ozas· trankvile~ ~ entute hispano ~pov.as 
.esti trankvila¡ ·ec· en la tombo. · '· : 

La g¡:axida ,vagabondo ·de. ~ la Ol'a jaroento logis ~en 
r56~ oo ~ardjna~? ~~n Roma: Spil;e .al la r-(lp?tacio, .. ~;m 
ttJksis al h kelkaJ · pr()fesoroJ, h estls humamsto. Suhcas 
aiídi Nunu;mtion por a.kifi pti tío de.finitivan :konv.jl;lkon: 
Tre kredeble en Jloma, prÓmilnan~ tra . la. ·antikv:a :histo- · 
rio, li konceptis la tewon de sia tr1!-Sedio. De Virgil<> {j 
p¡enis la cSOOI).On, ~ kiu Leonc~? .retepas . :al Morandro, 
kiel Eiíryalo ·al N~sus, .akotnpálll lm ~1s la .kruela mal- . 
atniko ie bivakanta 'en la. nokto. 'Kaj Ajshilon Ji ltonis · 
Vilrsajne same QOnil kiel > Yir,gilon, car Numa.ntio .ie\ ; 
parenoas al La Persoj. Sed tiun ci · kolilktivan epqpeqn, 
kiun Ger~antes eble'· tran~p~-enis de Appiano, ai;Jim. as .. f!ljro ~ 
esenoe htspana. Eterna U1spanlando, konsterna, nunnda 

. kli.j . ciam sam.a tra, la . jaroe,ntoj! ·. . '. 
· Numantion siegas Scipio: La; UJ;"bo sufer,as; gi ' eble 

n:e montri~as kd.r~a latí 'la k.U'tima ~neo de .1' vorto, sed 
gi estas ·heroa. Ta:men .iun belan ''J:hatenoñ>·'antaü'Ja stul-' 
teco de tia .loi)ga milito kaj. pr.o moinenta forgéso pri lá .; 
dena.Ska fiero, · gi ~ciclas proponi ·al la ;romaj, malllffiikoj .. 
h.cinorindan batal-pauion. Sed S<;ipio arogantas, k.aj la: 
senditoj.de Numantio kracas· en líán viza~on, kielli povus 
tion ·. a~ndi, se li kompr.entis la psikologion: Seil kutime · 
la militistoj ne po~as kapiblon por tio. 

· Do daiíros "la bafulo . 
• La Romanoj cirkaiía~ la retñpa:rojn .kaj ·pacience il'i 

igos NÍliilantion morti de- ··malsato, sed ne kapithlatÍ< 
barikam ili tlon fanfarone anoncas. La hispa.noj preier'as . 
~',llle morfi,, ~a¡ se la !!Oif:> k'a) m~a~ ne ¿s~~~ .pqr,-. 
ilm · e'ksterm1, 'Ü}. masakros Ul;lu la aliaD. Antaue 1h-·portas 
al_, stiparo .a,iujn .siajn treZOl'OjO, juveJojn, valorajojn .ftaj 
ee la. plej banalajn ?bi~kto,}n J>U! _nenio~ lasi Ín\er ;:1~ 
mano1 de la P?se4av1aa) Ro~anoJ.<Ho ktoi_D da gemo} 
.elsve'bas al la m8iferenta · léat rmsalígüra éieiof · Daldau 
la ~atroj lulo& en siaj lir;lk,'61 la .kiilavrojn de -la iJ;ilOj, 
J9ul~ ili .'buru. ·~ arilq .81 Lira stmfo~anta Jtl,l'j . p>r 
p()'rtl íil ü panpoom tremp1lan en smgo, Mo~dro of~ras . 
sian lastm spiron. :4 , hono~o Jiaj la · libereco ja ateritaS, 
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k~ . hi!PanoJ ~o~u .Po~ iü. Kaj jam la ~umanti~oj krias: 
VJYu 1a Morto! ,.kaJ .sm jetas al , irb3oluto por.m ·ne ·kon- · 
oeptehla. La rac10 ciam restos vana vorto üe tiuj homoj, 
:por.: ki.uj ,_.la aventur~ kaj risko ·tiel proksimas al la 
nenu~o. ·· · ' ' · 

simplaj roloj. En ci tiu filmo li malkovras ne simplan 
ch:aman talenton. . 

En ciuj scenoj li estis r,erfekta, tamen' ankorini ne 
sem;panka es,tis la plej malfac1la soeno: La kompanio jam 
ne plu d0nas monon, li ne navas monori kaj li ii-as al la 
minej,o. kun b?lant~ animo. La ~uta labOro . kaj sukccso 
nún 0§aJn;¡ts, estl nuhgata, dume li ·estas konvmkita~ ke la 
tero posedas la petrolon. Temas pri la sukccso aü mal
sukceso de lia tuta laborado, kies sekvoj sukccsaj ja estm¡ 
grandiozá. Tiam· li iras al la laboristoj kaj prezen~s al 
ili la aferon propresante duoblan ·salajron, se ili sukcesos. 
Nur· en ti u sceno mi sentís. ioma.n mank()n deJa esprimoj. 
Sed sendube estas, ke _li bezonas nur malrnulte, por alverii 
la perfektecon de . drama arto. . 

Nacio absurda, kiu ne ofendi~as, ke oni río-ardas 
~in ;tia. »~üropo ja · deva~ ~ hispl!fi~~i! (( ,, f~je }irfs?,una
muno. Ka] malsa~a estas bu, kni 1magas sang1 bun lan
don' aü ~ayi sqr ,A'in influon. Hispan u jo similas nur al si 
mero. T10n devas pensi 1a spektantoj · de Numantio kaj 
la i>eilnomhraj .legantoj · de ·· Cervantes, . kiujn ravas li;1 
liberemo, Jia soleco, lia fantazio; des. pli, ke ili vivas 
sur firma grundo kafmeze de favo.ra naturo. ' 

, N.u! por . ~eveni, ,al . l'ª''" scenejo: Jta romanoj n:tal
trankvth~as pro la sil<t¡nto · de la urbo ~n la allro•o. Cu 
ciuj ' logantoj malsatmortis aü mortigis unu l:t aüan gis 
la l~ta'? Scipio 'ekvidas vivanton .kaj .jam imagas sin en 
Romo intér la honoroj de · l' triumfo. ·Sed la solá kaj 
lasta numantiano ekaüdas la roman generalon kaj sin 
j~tas de. la remi_Jaro. · ~·e la ro~anoj perarmiie venki~ !a 
hispanoJn. La h1spanoJ mem sm venkis. Restas al Sc1p10 
nur kovri . ~a. kadavron de la ~uman~iano per si.a pnrp.nra 
mantelo, KaJ al Cervantes, :kru nemam malsalls la sun
bolojn, aperigi la Famon, kiu al Ciuj ehoj cfisportos la 
kru_elajn okazajojn kaj : l11; túumfon de la Nurnantia fier
eco. Kaj la famo bone plenumis sian oficon. 

· Tia estas la tra,gika kanto, .kiu eUvebas cl ~Numantio. 
. '• .. 

NOVA UFA-FILMO 

La aliaj rolantoj konten'Q.ge ludís, ja vere, ke .íli ne 
devis prezenti tiel vastan skaion de la sentoj, kiel la 
cefheroo. 

(V. ) MODERNA.T A.NGLAJ TEATRAJOJ. Oni mm. 
luda~ -en la londona teatro .»Crit.erion«, spr:itan kornedion 
de Terenc.e Hattigan: »La franca lingvo sen larmoj «. 
Kiel felicaj estas la britaj scen-aütoroj! Neniu puhliko 
.en la tuta mondo tiel facile distri~as . kit~l la londona. 
Tío ne signifas, ke gi akccptas ciujn formojn de komik
ajo. Mul~j el .la fremdaj humoristoj pli mirigas, , ol 
amm;~ la · anglojn. Sed >>La franca lingvo srm ·larmoj«, 
agt~bla komedio, kiu apenau sukcesus en París, W1en 
aü Jludapest, prezenti~as tie antau plenplenaj salonoj 
k'áj' ~senduhe ankoraü prezenti~os dum jaroj antat1 · ravita 
p~p1jko. , .. · , . ' · 

La sccno okaias en Francujo, ce unu el tiuj retiri~
intaj . prof.esoroj, kiuj . preparas junajn anglojn por kon
kursi:ij, kie_ la franca lingvo estas »de viga«, kiel ekzemplc 
por la konkurso de la Foreign Office. La ¡plej amuza 
parto de la komedio kwas en tio, · ke la lernantoj de .la 
PfO:fésoro devas france ¡>aroli¡ kiam tiu eeestas .. La kom
p~tindaj knaboj tiam laüvorte tradukas siajn anglajn 
~,ojn ,kaj oni . devas konfesi, ke la rezulto estas né~ 
rez1steble komika. She has ide.as" above her slatíon (Ai 
havas ideojn tro altajn por sia soci-rango) fari~as: »Si 
hav.O;J ideojn, s~per sia .stacL-domo«. La du signifoj de 
la yorto »filie« (knabino kaj publjkulino)", de la verbo 
» bai~r « (ki~i k~j. ~~umi) ~ontrigas ?kazoj por dub
gus1ta:J serCOJ, kÍUJ SaJnas taVl la pubhkon, k10 pruvas 
unuflanke, ke tiu publiko tre bone konas la francan 
~lan~on, alifla_nke} ke ~i. rigar~as sin.li?era de cia puritan,
Jsmo, .alrnenau k1am la 8erCOJ éspnmigas ·franoe. 

. La intrigo impresas malforta, sed inspirita el la 
»M!zantropo.« de. 1\fol~e~e .. En la f~ili-:-r.~nsióno de ~-ro 
~~mgrot yivas du viriDOJ. Unu1 lia filmo Jacquelme, 
imitas. la sa~an Elianta; la alía, Dia:ne Lake, estas Celj
mena,. .sen la sprito kaj ' inteligento de la prototipo, sed 
k~pabla. plªcí en }Í~ ?Ianier!>, kiu estas simpla ka) efi~a. 
Srn .~;ptndumas CIUJ ]I!DulOJ en l:( <ic.mo, unu nálye, alh 
mal10e. . . .. 

Subí~ enfalas Oronto, oficirq de l' hrita marist~o, 
. ~iU .,V.JilnÍs ál pacjo Maingrot por preparí . la slpAntcrpret~ 
1s~an , ekzamenon. Figuro, ridmda, teda :k:aj neniel aHoga. 
T1<;> ne ' ma'Utel.p~; ke Di~a·- (al ~i~ li fpen~ze_ ~ntmi~.as) 
~o~ e . ak~ptu haJn o?Ia~o.Jn, ear ciaJn oma~OJn si akcc{ltas 
kaJ 001:Iras,. ke .QfDIU -VIrO ,manku en sia kolekto. Fme, 
li!iel. óe Mehere, m AJoosto devigas sin,.al konf-eso. Sed 
la ~~ajLsolvo. _de la »Mizantropo" ja tio C'!fSTenns tiun 
optimistan nacwn. . La Alooston .venkos Celimena, . kaj 
1~ s~a Elianta kuros al la ' predo; kiun jus .forlasis ia 
nvalmo. , . 

· · • Werdire tiu intrigo valer as ·· alían. La spektaklón tre 
agrahligas la senpereco de 1' dialogo, la jtineco de la' akto
roj kaj la gajemo de 1' puhliko. . ~ . . : ,_ ~-·~, 

* ' . , . :eye tute alía speco estas la teatrajo,- kiun oni antau 
' nelong~ prezenfs· can Londono súh 'la titolo: .. LQ Srtpren
qrimpo al lti F. 6._ Upue, ~i · estas tragedio. Due, ~{in 'oni 
;}~ :plu ~ lud~- Jen ·.'la ·temo: . ~da landlimo áe nrita . 
kolowo · kaj . ottíiia ·koJonio · (OakúOn oni kr~ · }i<>r 1 ne · 



~ oieniJt i alfan ecirop~n Úat-potencon) . ~. ie eh Á~io , trovi~as 
:alta monto, kiés neatingebla kulmino, iel simila al ,Monto 
Everest, es~as · signha sur la land'-k:rrtoj, ~r ~· 6. _Lok~ 
iegendo, kJun rak.ontas la montaD.aJ tribOJ kaJ la tJbetaJ 

>monakoj, promesas al la homo, kiu unua -venkos la rnal-
bonan ~enion de la F. 6. kaj a:tingos ,la kulriiinon, · la 
regá.don super ' la tuta regiono. Tial la politika int.(fteso 
<le la suprengrimpo. Du ekspedicioj, . unu llflgla, alía 
0stnia, samtempe ekiras. La tragik.eco de la ·aventuro 
aperas en tío, k e tiel brataj viroj riskos •sian vi von: 1. por 
serv: al politikistoj kaj financuloj, '2. car la brita publiko, 
kíu foroscedas sían vivon, deziras sin pasti el .heroagoj, 
3. car sub la masko de l' kur~o, la 'esplorantoj mero 
~sta~ kompatindaj » ~~mple~s « -mor,dataj estajoj, kiuj, por 
fu~1 de s1 mem, ab~as al la freneza enttepreno. La de~ 
mono de ·la monto, kiun timas la Tibeta:noj, ·efektive 
ekzistas1 sed taste en tiuj · spiritoj, kiuj · pretendas gin 
defii, Kiel ciuj demonoj , ~i ~ montrigas persona demono. 
Kaj !i estas tiel terura, ke fine ~i mort1gas la heroojn. 

-La antikvan horon· ci tie figuras la 'radioapanto. 
Laihioe politikuloj, ~ jurnalistoj, esplorantoj venas sur la 
scenejon kaj antaií. la mikrofono vestas sian verajn pen~ 
sojn pe~ solen~j banalajo} aií vulgaraj sew:~j. Tiujn hána
laJn kaJ éercaJn P,UrdajoJn ~uas pato en vdao de Ja Ion
dona ~riferi?. fi~aj hurtetaj geedzoj, kiuj aiískult?ll 
l~ radton kaJ korfunde heda !-Iras la ~alplenon ·Jlé • sra 
VIVO. 

Ne, al .ni neniam w okazos, 

lo, kion oni r .ovus rakonti en libro, 

lo, kio povus la amikojn ~mpresi; 

Nur ciam .la maln?va, malnova ciutago, 

la vagonaro jeJa oka, la matena jurnalo, 

la sving-pordo de 'la; ofioejo, la planko ... • 
.,, ~. 

. 'Al ti u ' kod:ira monotono la 'suprengrimpo al: F.,,6. 
portas mallongan heroallinterakton, fulmon de audaco 

· ~o. a l•elo Sed je kia kosr.o ~ ' ·. , • 
Per tiaspecaj provoj la moderna · t.e'atro povus · J,"e

trovi kelkajn ·el la pléj profundaj kaj plej noblaj aspek
toj de ·la antikva soen-arto. ' · 

(V.) IDSTORJO KAJ TEKNIKO . :P~ .LA DETEK~ 
TIV:-ROMANO de Fran~.ois Fosca. Ekde la meio de la 
~asta jaroento la · detektiv-ro~ano ~nas ~ja91 J?li gr~d
;~tantan sukceson:· Nuntempe ~t po&ed;LS .kons1dermdan bih
liografioh, al · kiu jus aldon:itis· la v.erko de s-ro ' Fose¡¡. 
Krom .la valora · dokuménto, liiun prezentas ti u libro por 

.c~u , kiu i.~tere~i~as · p~i la .evoluo de la speco, ~¡ e~tenas 
tre. amuzaJI~ run_a:koJn. · La · aiíto~o mon~ras kilk:iJD' . fa
maJn :ver,k\)Jn, k.1aJ ekzemple K"'mo ka¡ Puno de Dos
tojewskij , sub 't~te ne atendita lumo, kaj entreprenas 
pruvi, ke ankaií. ili aparten;LS al tiu familio :kretta· de 

.·Edgar Poo, -~aj_ ti~l ricigita de; Cona:n Doyle ,k!lj Edgar 
·WaHace. KaJ h iiel lerte malmuntas la .mekamsm011 ele 
la konoernaj verkoj, ke Ii presk;aií konvió.kas ·nin. Se la 
detektiv-novelon re~a.s. apartaj le~oj, la místero ~in anim-
1U'ita povas pi'ezent~~~ d1versm-antere :"''la leg~t? ne konas 
la knmu1on (al - tm speco · aparlienas la j>htnulto de- fa 
intrigoj); la krinllllon ·konas !a leganto, sed neniu e1 . la 
aliaj figuroj (Krimo IC{l:j Pun.o); Iine, la kritnillo estás 
kon¡¡ta M bu koom si ,mem ~ (al tiu lasta. kategorio apa.~:-
tenas lá draipo de Edipo).. - 'e .. · ' 

Senc:lu.be la emo al la mistero estas tiel málnova kiel 
la mondo. Se ne paro1'i pri la Sfinkso aú pri la enigmoj; 
kiujn prop011is ;U SalQmone la Re~ino de Saba, ni trov'as 
tra la jaroontoj meltajn famajn lfteratullistojn, kiuj >ver
kis roma:non CirkaA ekscita mistero. , 

. ·En ld!ID Jite~at~I~ specon ..énAo:Vi la (letektiv-'nove;. 
. loo? N,u; ~espondas s..ro ·.Fo,sea, ~iella homoj, la libro1 
formas . socH>rdon. lte\rotr~te" ~s Orfeo la!lc lQnga 'kaJ 
f~a linio,, oni t:imarkas, ke la t 'oozio formas la aritrtok~ 
l'&tión. La ·romano · fbrui¡} 1A wtu;on; W ankáll ~ 
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la dekDáÍía: jarcé~to.'~;ia] · la rontati-n.ovéto'? 
Gi reprezentas la aventariston, l.a .bastardon . . Simile al 
la aventuristo gi miksas sin· ·ínter .Ciujn soci-klasojn. ' <)i;., 
oni povas renkonti same cf¡l . pordisto de 1' popolaj ·kvaF
ta1oj, kiel en la sálohoj . (;i ~ ~a8igas Rli malpli ler:tc sub 
la· vortaroj de la ,lice.ano kaj suü la manuskriptoj de la 
intelektulo. Kaj,).iel ' la a.vent~.cisto. ~i. .Ciam resta!; !a temo 

. de longaj diskutoj. '' · · 

. 13one verkit;¡., solide konst.ruila, tíu pti , 
' la gis~unda f~ka . konp ,de la a.ií.toro. 

(V.) LA CENTJARA DATREYEÑO DE SWIN
BUHNE. AÍgernon Charles -Sw1nburne · naskitis la 5-an 
de · aprilo 1 83'] (tiel devas komenci~i deca biográfia arti
kolo) kaj mor.~is en f909; rifuzinte<Ja; títolon de. honor!'~ 
OO.U$a "~Jl Oxford kaj grasan slatpensiori, 'kaj . aklamita 'kie1 
»la lasta gigimto de,,la angla ~zio~. Apeíiaii li e.vitis 
la Nobel-premion. En kelka} jaroj ll la eta libideéa sati:ro « 
fari~is >1the grand old man «. • , . 

·oai unue riprocis . al Swinburne lian . voluptemon, 
liajn blasfemojn, lian 'maJsinceron. Lia .biblia, ~el.ena, 
ar.kaik.a "fisprimmaniero ' lre konsternís la , publikon. Sed 
tamen oni a vide glutis li.ajn ve ¡;kojn . . De . kiarn oni nli 
jnste jugas lin, oni malpli. .·avidas ·i,iajn venojn, ·· kaj éc 
fÍJrg4lsas ilin. ' ' · ·• , 

· Ta:rÍlen por tri ·kaüzoj la '· poeto de~ la 1>arno d~vus 
r.esti aktuala. r. Li estas la bardo de .la ribelo kaj {le la 
juneco, spontane audaca, maisateina, pfi. la koil.sckvencoj 
kaj iel satana: 2. Li .t)nkondukis aií pli g.uste· re-enkon
dukis la voluptemon en la anglan . poezion. '?>Li ma1altf-

, igis la moralan ·p.ivelon de la ''.poezio! 'Li .malf.ermis la 
pordon al la dekaq-enco! « éemis la puritanoj. Nu, .en tio 
Ji montris .sin . liberi,gall.t0 . Cete.re, tiun apartan · volupt
emon ' li ciam, e,s,Erimis ~en komplez.o., !>CD bombasto. '. , 
Mankas oo li la kultó al la 'peko, kiel ée Baudelaire, \~aj 
la parado de la malvirt-o kiel f,e Wi!de. ·Objektive )i 
traktis siajn sek:sajn tendeóé'ojn, sen bedaiíro, sen :falsa .. 
honto. · Li »sublimis« ilin en tre artista maniero, aií. í:nal
kase, nature priskribis. 3. Kaj antaií cio .. li esta.S vera 
poeto. Estis en li nenio a~~la, nenio el la »ne-surtereco << 
de Shelley, sed estis la animo de horno,- ,kiu sentas sin 
hidmtl e_n la granda re~6lando, de la plej ¡pura ~poéiio. 



La Jua par:to de la filmo oÍmzas · en nía epoko. ÍSo
nald Glourje, · la lasta ido , de la familio, vi vas sola en 
la malnova kasteló inter la ratoj kaj siaj kreditoroj. lun 
belan matenon, la ,usona familio Martín, · spicistoj •po
·grande, malkovras . la kastelon kaj gin acetas. Oni •mal
konstruas . ~in, aparte pakas oiun ~tonon kaj la tqtan sen
das al Florido/ kie oni gín restarigos la u tute . moderna 
maniero, · Kompreneble k un la kastelo ekvojas ankaií la 
fantoq¡o de Murdcich. ·Kaj la juna Dona.ld, liheri~inte de 
la kredito):oj kaj sekrete énamiginte al la filino de s-ro 
.Martin., .. ank~ü trovigas sur la sipo al . Ameriko, ~a ian- . 
tomo tute . similas al li lautrajt11, sed montri~as , multe pli 
entreprenema kun ,la knabino. J a de 200 jaroj li ne ren
kontis• tian carman estajon. Ciuokaze li vekas sensacion 
sur la sipo kaj Né,v-York preparas al li grandiozan akcep
ton, dum régas ·la plej amuza konfuzo inter la du ge
~antoj. La rknabino sincere kredas, ke Donald simple 
sin alivestis .laií la malnova skota kostumo. Kaj Donald 
ne scias, ke la fantomo amindumas la knabirion, kvan
kam -li bone konas la historion de Murdoch. 
' 'Usono k un . siaj cielskrapuloj kaj gangsteroj tute ne 

placas al la fantomo, kiu petas de la patro .permeson ne 
; aperi duro sia restado·tie. Sed s-ro Martín jau~ .komprenis 

l;1 bonegan rekla1Don, ,kiun faros por lía ' riegoco •la apero 
.de la fantomo. Li organizas vesperon, kiun . tieestas Jurnal
istoj, eminentuloj, kaj a.Ilkau lía konkuren'culo, s~ro Big
gelow. Ve, la fantomo ne venos! Kaj s-ro Biggelow jam 
tre lau:te sarkasmas, dirante interalie, ke ankañ li, ido de 
la skota familio McLeggan , povus akiri kastelori kun fan
tomo, sed autentikan; Tiam fulme aperas Murdoch, kiu 
senpene humiligas . la McLeggan-anon kaj fine gajnos 
sian lokon en la páradizo. · 

'Tiu fihno estas majstre inlerpretita, kiel kutin:ie 
estas la filriioj .de René Clair. 'La rakonto ·havas pli gra
van rolon, ol la ,aktoroj, kaj gi ne riur altigas en la 
cielon de la ple(salira'' komedio; gi tie avebas ~um preskaií 
du horoj. VerkÓ,~!ki~ · meritas r 9 poentojn el '2,o. 

Jen 
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servon. dum ílíaj amantoj prdendeme pozás kun tím
igaj mienoj. 4)ekkvinjara hubo fervore p11e~as por gajni 
ludon per falsigitaj jet-kuboj. · · 

Dio, treege :tnalgaja; fine renkontas honestan vizaaon 
en la persono de la Vlla~a pastro Noah, kiu jus pred1kis 
anta:ü malplenaj se~oj. fiu hravulo plendas pri reumat
ismo en la genuo kaj anoncas baldauan pluvón. Post tág
man~o ce Noah, la Sinjoro preparas la Diluvon kaj 
informas · sian ' gastiganton, kc li domagos lin kaj lían 
{amilion. Antau ol Noah povas csprimi sian,_ f1llicon, la 
Sin joro jaro skizas ~r ar~enta krajóno la ' plan:on d~ la 
arkeo. Felioo, ke ·guste en la vila~o trovigas menagerio, 
kio tre simpligos la besto-savan operacion. Ne tiel rigora 
estas la bona Dio. Ec bareleton da viskio li permesos 
ktmporti por la kvardektaga vojago! Noah kun siaj filoj 
en pluvmanteloj registras ciujn bcstoparojn, kaj kiam 
cio pretas, ili Simple diras: »Ü. K. Sinjoro! « 

Poste sekvas la historio pri Moseo kaj pri Babiloilo 
detruita, gis alvenas Jesuo Kristo. La tuto estas tro gene
tale konata por ':ke ini insistu. Mi nur diru, ke· tiu unika 
filmo min tiel ravis, ke kiam mi eliris .el la kinejQ, mi 
trovis la blankajn vizagojn trivialaj kaj senesin::imaj . . 

(V.) G. H, WELLS: THE MAN WHO COULD 
WOllK MIRACLES (La viro, kiu povis fari miraklojn). 
La rica fantazio de Wells tre satas rajdi la problemojn de 
la socia filozofio kaj homa felico, kiuj donas abundajn 
·okazojn direkti la sagojn de verva satiro kontraú nía mal
sana mondo. Tiun ci fojon ~i transportas nin 'gis tiuj 
allaj re~ionoj, kie regas la Cielaj Potenco~. éuste okazas 
mitología kunsido de tri ciopovaj Dioj, kmj debatas pri 
la indeco de la Tenoj. Unu el la tri decidas por eksperi
mento dotii al iu d1finita horno la povon · plenumi mi
raklojn. 

Tiun Jimigan privilegion ricevas · sen~ignifa komizo, 
George Fotheringay, en la momento .kiam li enP;a5as kiel 
ciuyespete la vila~an gastejon por trinki Ja .. o.{utiman 
bietglason .en amika societo. éuste okazas diskuto pri 
la mirakloj. Fotheringay do~as sian propran opinion kun 
la jena ekzemplo: . miraklo rezvltas el la influo de la 
koncentri~inta pen.so sur la materion. Se mi povus fari 
miraklojn, mi sguple ordonus al tiu lampo per roja tuta 
volforto: Returni~u .supr-al-terel 

&;d je cíes miro kaj je la plena konsterni~o de 
Fóthermgay la la,mpo returm~as. . 

' Post .serio .'de aliaj ·· provoj li konscia~ pri sia super
natura fortó. Vespere en sia ~ambro li ·l¡üívole .mova3 
la meblójn, apeii15a.s horiotojn, ·. juvelojn1 fruktojn, ilo
rojn,. ktp. ~a obJektojn li po~as m~aperi~i aü tr~s
formi per su;npla, espnmo de sia dezuo. S1an rómp.ítan 
bastonon li sajnigas lloranta rozujo. 

Polican:o, kiU rigardas. lin da~era horno, venas .Por 
lin aresti. Sed Fotheringay lin sendas al San Franc1sco 
meze de b:áfikplena stt.ato. Rimarkinte lian eksterordi
naran kapablonHlia mastro, majoro Grigsby, proponas, 

:;f;e ,,u :far1~u kunposedanto de la entrepreno. Sed vane. 
La ide:tJist~ .pastro ~aydig per~vadas .lin uzi · sian pov.on 
por pliliomg1 la mondon. T10 Jaro ph placas · al la naJVa 
fotherin:gay. Bálda,u k0menci~ós Ja Ora Epoko. 

·. ·. I:a ; unua Vi":!it;n,o de 'ti u mondsava transfor~~o· ~l¡tas 
la rn1shumora_ KafJ .neprogtesema kolonélo W~tánley. 
~nu be~ m31~no~ 1i trova:' s!an tu tan · proviz~n da vis
kJO SaQ~ltán...Jé ~p-akvo, ka] Sian heJegan armil~kolekton 
transfo/m~tan jé :terkulttiraj ilo). Lia aghe~ona tétnpera
ment,o_ tu1 elpe~as .. drastan r;rme?o~~ ka) Fothe;li1ga] 
apenan ev1fás venlan kuglon. Tw lin 1gas multe .pr1pens1. 
Po.ste li ®cidas, k"B Ji kr~os novan mondon lau la propra 
fantazio. , t · 

Kaj tíe aperas , plej evidente la talento de· Wells. 
L'a mirillo.fararifQ rapidás al la k~telo de :Winstanley 
kaj koll)fmcas . o:rdooi. 'La m~ovan k:astelon . li anstatau-
i~as ~r im 
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anta palaco, en kilm .li laiívicé veni&as 
sxajl! a,mik~ !1~~ · ! aptati!lon, ·~aj J1<?Ste jil~álistoJn, 

,prezidiUltoJn, ·m · , .re~.o:m kaJ em~ritWoJn" el la 
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iitia mBndo, . KomprenehÍe ~iu stirhavds kdsti:io:ion koñ-
f6l'Jlla.n al la citkomtancpj; , . ·. . . . 

~- F'otlier,íngay tia.m: prezentas sian koncepton pr.i la . 
mondo; akre -tiprocas la · gv~da.ntqjn; kaj anoncas, k~ 
de nun 'li ' sola estas la E stro. Li haltigas la .sunon kliJ 
ec la teron . . . é • • • 

. , Tiam interven as la cielaj ,Potencoj por cesigi la · mlll
ordon •. lasante al la h:eroo la nost!Ugion pri la mirakloj, 
kiujn Ji plu ne povos fari. · 

.B.ESTARIGO DE LA PLEJ . MALNOVA TEATHO 
EN SVEDUJO. PREZENTAPOJ EN SCENEJO EL LA 
DEKOK:A JAHCEN1'0. .(Sveda Inte.rnacia Gazetservo.) 
Dank'" al malavara don-aco la teatro de Gustaf III. en la 
fama, malnova kastelo Gripsholm, ne tre . malproksime: 
de Stokholmo, estos baldaü denove malfermita al la · 
publiko k!Jll prézentado de teatrajoj el la tempo, kiam 
Ja teatro estis artkorau nova, la fino de la dekoka kaj la 
komenco de la deknáua jarcentoj. .. . . 

Estas pranepino dé la ianí.a teatra arkitekto, Erik 
.Palmstedt, kiu donacis .5.ooo kronojn por ebligi tiun 
intei:e.san entreprenon. . · 

La teatra konstruajo estas bone konservita, sed la 
scehejo kaj la ma.Sina,ro estas difektitaj . de la ·tempo. 
N un oni kiom eble réstari'gos . la masinaron lau ~ia ori
:gina stato, sub gvidado · de la sceneja masinisto 'P~ . la 
d.e~a Opero en Stokholmo. · fr 

Kiam la restarigo estos preta, Sved~jo· povos m¡:¡.9tri 
.al turistoj du bone konser.vitajn teatrojn el la fino""(ae 
la dekoka jarcento, la teatron de la palaco Drottningholm 
kaj tiun, la plej malnova, de la kastelo Gripsholm; · 

La teatrajo elektita por la malfermo , de la teatro 
en Gr:ipsholm estas »Le Jeti de l''Amour et ~duHasafd « ile 
Piene Cárlet ·de Chamblaih de Marivaux,"' teatrajo, kiun 
uní p~ze~tadis et ~is la . nun~ teni.po, kaj .kiun O:fiÍ ~ig~r
-das tre tlpa por ·· la epoko, kum reprezentas la teatro de 
Gripsholm. · 
· Tiu evento. celebros la . 4oo-jar.~ jubileoh de.- a 

kastelo Gripsho.lin, kiu oka~os la xg-án-20-an de junio. 
Oka:tos ankaü aliá.j specialaj eventoj kunlige . k un ti u 
jubileo, kaj e~ StokholmQ oni malfermos speciídan infor-
mo-oficejon por ciuj necesaj informoj. . . . ' 

Dum la someraj monatoj la Kompttnid Sveda \\ero
trausporto aran~os regulan . :Hugservon el la .- nova -Hug
haveno de Stokholmo . <1l Gripsholm, ,kio eb1igos al tur
istoj plej oportune rigardi-la 1andon cirkaii lalago Mala, 
r.en kaj vi-ziti tiun interesan malriovsvédim r-egokastelon; 
kiú e¡;tas tre konata. pro siaj kolektoj de pentrajoj, arm-
iloj, kaj mebloj. .J' . 

·HEINZ , WATERBOEU: LA P:tANTISTO SUR D\'\.1\H.. 
Maltrankviliga~ libro, strecoplwa, <le la komenco gis la 

tragika fino. L?- historio de la junu plantísto su.c lJ.aar, 
la soleca insulo en la Pacifik:o, estas ra~ontebla · ed: JnaJ: 
1ongaj -"vortoj;' tiel negravaj .estas la ·personaj sentoj ,kaj; 
· homaj · okazajuj ' ~ la granda tragedio de . la ardpasia 'na
turo en Ci tiu tangalo-sova~ejo. Nur tna'lniultaj ñoiOOj (ci 
tien venas, surpordi~intoj s:ur la peco. da tero, kitl sajnas 
forgesita de la mon~lo. . Kaj kie1 , ili mem. farolas nur 
malmulte, kvazaú 1a soleco ~ estus de iii forrabtfa la Juoan 

· .abuntlon de la lingvo, ~el ankaü W.aterboer desegQis .jJjn 
per nur' mahilul~j linioj. Sed eksferordinara estas ci tiu 
epigráfa .maniero, kiu gravuras ciun el ili en la meínoron 
de J¡¡. J.egaD;tO. La .gast~jo de la cino Fuenhin .sur Daar 
estas ¡;nezpunkto de malgranda timiga societo de ,agentoj, 
l;legoQ.istl?j, krimuloj, ob~uloj. Cig el .ili. eost~uras ,~a_jn 
. val~r¡¡.J?~n :' . korpo:;ltefl:'OJii! . " fre~d..l~d¡gn )nrdobalg-OJ~, 
van1l~thk!oJn, v~oJn; c)u el ~h v1~~ta kad~vro. Uia 
vera V-Ivo saJne OeSlS ~n fa tago, lciam· ct b.u· tropika"-SSv~-

pri ia vfvo, tar iÍi dungis· sin at··Ia Choisetil-korr!'pa~io, 
.óe kiu ili neeviteble devas 'sulaigi he éiu ma.lboria :¡;.jkolto. 
Al. Ciu mizero ankoraü la malario, 1a ho1ero, kiu .for~ 
rahas la· patz:on .d~ D~r, lin, ki1,1 sole ankorau _P<;'~is doni 
iom da apogp ka] heyn·eco. Sed mortas. ankau 1lla mal
granda, granda Ielico, ilia infano. Tamen_ .. kvaz.aü, .·pe.: 

· miraklo, ili trovas belpon: . D_um GáTstep,s! de kelk~ 
tagoj, kusá.s senkonscie e.n grava febro, . Sande~s, .sen
hejma · strangulo, .trovas la duonfrenezan )u_n~ edzm.on 
kun -la . mortin~a mfano sur . la . brako. K:tel · h nun sm
garde gül forpr.-enas de . si, gin baptas, ' éarpentas kri:lcon 
.el tab11loj, tío - e~tas tiel del;ikata, ke oni .neniarp estus 
tion supozinta pri . ci ~ ~u ~ruda viro., Sed -en. ci ti~1 . boro. 
Sánders· sentás -eksang1 s1an malnovan, nt1CikTatngmtan 
vundon: ankaü li iam devis .enterigi sian infanon, infa~ 
n.on kaj_ edzinon en un u . nokto, nidrtigitajn, de · ma:li?a¡ 
ho.mo, km enportts venenan s,erpenton en la ejon, en km 
ili dormís. De ·ci tiu momento en Sanders ne plu -vivás 
io real a, nur ankqra:U la pensado . pri yengo. Jár0n . post 
jaro li sercas la krimulon, . kiu en plej div·ersaj maskoj 
ciam ankorau sin ka.Sas sur -la insulo. . 

Ci tie, óe la du junáj, preskaif perd~intaj homoj, 
. en la soleca Sanders vek.i~as ar¡koraü{oje varilla vivosento, 

io :kiel karesemol. kaj li .savas ilin, •· paga.nte :la suldsn ;.ll l;t . 
kompanio. Baldaú posl'tio l.i trova.s ankaü la tiel lónge 
sercitan · murdinto.n de siáj karuloj en ap¡mají e)¡.koneqla 
rriasko. Kiel li faras sian vengon, en lá ' varmega spiro ~e 
la gangalo, tio estas sceno ·de pl;ej for.ta impnis'O. Sed 
per ci tiu vengo estas plenumita la v1vo de Sanders. Sur 
la » Lost Isle ~< , la soleca insulo., ce la rando de la Timor~ . 

• lago, li finós siajn tagojn, en ' ka.l:>ano, tr.abloyata 'de ¡a 
dolüeca ventéto de opio, en la II?-Ortejo íf.e 1a vivq. . · 

·· Ankaü la sor~ de Tiro Carsiims p1enumitas. En 
koleremo li skurga~ malob'eeman .malajan atl~inist.t:anton; 
de tiu tago li sentas,. ke li nesaveble estas'.,¡>erdita'1 ke la 
malajo kun la ;t¡:tta pasieco, pri kiu 'kapab}as ·:la . neesplor
ebla animo tle '~ ciu }iu . misterppl~na popole, ~epgos si:p 
pro ci tiu vipobato. Helpas neniom, ke Carstens, ci .tiu ,, 
viro pelata de la .~ivo, restas -veiikinio super 1a mal.ajo k:tj 
f~fine lin mortigas> En la teruro de <iu nokt0, kiu en 
tertremo kaj fajro , §ajnas.: moki la homojn, ' Carste)lS en 

. frenezata~'O mortpa~as la · amatan edzinon. La . sek'::vantan e 

matenon 'wlandaj laboristoj ) in trovas .· mo~tinta, ·.-~:rem~ 
g~ta la ~po:jn al .~a kaBo de ·Dor . . · . · ' F. W. l'. 

ejo per siaj -hra.koj &iris .ilin: ál s~. »ÜOi Cion lern¡ts Ci· ,t~e 
sur ia :insuloj, ltiui .s¡¡.jne tro .proksin1as al .la infero ~ . 
, La, juna plantista éfim :Cilit tens, .kaj Dor, lia . do.léa 
edzino, kur~ ekbatal;¡s' .ltontraií ' la ·. neR.cik:álkuleblaj 
natudortoj, 'kontraií la terui.oj de' la v:etero; Jt'ontral) l1. 
paraliaa kaj 'detl:uá: ~~o . . Ili .. ~~ ke: úo ,-.,.tu hJ.W2 · 

.• 



Sinha, L.: 

Rindo ri;;ardas 
~vSwedlandon 

Kun antauparolo de Profesoro Bjorn Collin
der. 200 pa~ . C. 100 bildoj. 
Veninte Svedlandon por studo de la mond
fama pedagogía slojdo sveda Lakshmiswar 
Sinha - filo de malproksima Bengalujo -
estis kaptita de Esperanto. Kiam la hejm
lando denove vokis lin. ti volis doni espri
mon al tio, kion li vidis, lernis kaj spertis 
dum sia kelkjara restado ínter la svedoj. 
Tial Ji verkis libron, kiu ricevis la tilolon 
.,Hindo rigardaa Svedlandon". Tre 
interese estas sekvi la autoron al diversaj 
partoj - plej sudaj kiel ankau plej nordaj -
de la !ando kaj legi liajn priskribojn pri 
naturo, kulturo kaj popolo. 
La libro estas riee i.ustrita, 

PREZO: Bro~. 1.05 USA dol., bele bind. 
1.40 dol. (afrankite) . 

Pagu per bankeeko au al nia poateeka konto 
Stockholm 578. 

Eld. SOCIETO ESPERANTO, Fako 698 
Stockholm. (a u mendebla ee LITERATURA 
MONDO, Budapest.) 

S e vi dezira• ricevi interesan bale 
hektografitan monatan revuon, 
sendu 3 re~pondkuponojn al: 

,NOVA TAGIGO'' 
Broekstraat, 21 HEVERLEE (Belgujo), vi tiam 

estos abonanto oor duona jaro. 

OERMANOJ el eiuj landoj 
uzas la efikajn sigelrnarkojn kun la verda stelo super 
t>lua terglobo kun la teksto Esperanto die Welthilf -
sprache. Samspecaj afiSoj, grandeco 95X61 kaj 45X 30 
cm po Ke 1 50 kaj l 20 50 sigelmarkoj Ke. 3 100 

sigelmarkoj Ke. 5. 1000 sigelmarkoj Ke. 40 
Kontrau 2 au 3 respondkup. vi ricevo la konforman 
kvanton de GERMANA ESPERANTO LIGO en 

Relchenberg, Ktotilden-str. 6. Cenoslovakio. 

,,NIA BATALADO'', 
100 pa~a ilustrita libro pri Litovujo kaj ~ia eefurbo 
Vilnius, estas senpage senrtata al eiu petanto. Skribu 
al: ,Vilniui Vaduotl S·ga, llauna•, Litovujo". 

,C 1 E L A R K A S T A N D A R D 0" 
estas la unua kaj sola internacia kooperativa gazeto 
esperantlingva. Originalaj artikoloj el teorio, historio, 
nuna stato, praktiko kaj bibliograf10 de kooperativismo 
el eiuj landoj. jara abono 7 sv. fr ., pageblaj ankau 
kvaronjare. - Interesatoj petu specimen-Nron ee la 
Eldon-Kooperativo ,Spólnota Pracy'' Warszawa 
(Varsovio) str. Marszalkowska 149/9, Pollando. 

Esperan lista Lingva KDmilalo kai lkademio 
por forigi eblan konfuzon sciigas, ke la 

Oficialaj Lingvaj ln•titucioj tute ne okupi~is, 
kaj sekve neniel respondecas, pri la verko de ~ia 

autoro titolita: Oficiata Vortaro de Esperanto, 
publikigita de S·ro Grenkamp•Kornfeld. 

Norvega Kantareto 
35 kanto-tekstoj. -- Sendu 2 intern. po~ · ajn 

respondkuponojn al: 

NORVEGA ESPERANTISTA LIGO, 
Librofako, Skappelagt. 3., Hamar. 

NiilJ BEPBEZENT ll.NTOJ: 
AUSTRIO: Rudolf oltanek, 

Wien, l. Herrengas e 2- 4. Po~tl onto nro 19.70-l 

AUSTRALIO: L. E. Thom on, p. a. R. O. Rawson, 
Melbourne 16 Exhibition tr. 

BELGUJO: Belga E peranto Instituto, Antwerpen, 21, 
Willemstraat. Postkonto nr 16 9.58. 
flandra Esperanto-In tituto. Kortrijk, Magdalenastraat 29. 
ro ' tkonto oro 326 .51. 

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

BULGARUJO: entra Librejo »Esperanto« 
Sofia str. Maria Luiza 3t5. 

CEAOSLOVAKUJO: Esperanto Asocio en CSR. 
Praha X X 447, Ural ké nám. Po~tkonto: Praha 1237. 

OANUJO: lso ek, sro L. friis AabyhiSj, frodesvej 21. 
Po§tkonto oro: 16295. 

ESTONIO: Helmi Dresen, Tallinn, Postkest 6. 

FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo 
Paria 6e, 11 rue de Sévre~ 

Po· tkonto: Libraire entrale Esp.-iste, París oro 19601. 

GERMANUJO: Po§tcekkonto de Vil m os Bleier, Berlin 1380&4 

HJSPANUJO: ferdinand Montserrat, 
Barcelona, str _ Pro venza 75, 2-Ja 

IT ALU JO: Hala E peranto Centro Milano, Oalleri., 
Vittorio Emmanuele 11. 92 

Postkonto : Milano, efe po tale 3/18715. 
jUGOSLAVUjO: Sudslava E peranto Servo 

Zagreb, Primvrska 11. 
La Suda Stelo Slavonski Brod Po§tfako 44. 

LATVIO: Talivaldo Indra, 
Riga, Kr. Baronas ieHt 104 dz 19. Poateekkonto oro 7. 

NEDERLANDO: Nederlanda speranto Centro. Rotterdam 
W. chi dam eh we 209 b. Postcekkonto oro 272818. 

ORVEGUJO: orvega Ligo Esperantista, Librofako. 
Sro Gu tav J hanne. en, Hamar, Skappelsgt. 3. 

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

POR TU GALIO: Saldan ha Carreira, 
Lisboa, Av. Duqué de Loulé 503 

RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Gt!lu 9. 
SVEDUJO: forlagsforeningen Esperanto, 

Stockholm, l. fack ó98 Po§tgirokonto oro 578. 
SVISUJO: Nova Esperanto Orupo, f-ino Halter Prisca, 

Katharinengasse, 11 St. Oallen. 
JAPANUJO: japana Esperanto Instituto 

Tokio, Hongoo-·Motomaci l. Postkonto: Tokio 11.325. 
USONO: Amerika Esperanto-Instituto 

Rockford (lllionis) 1111 Brooke Rd 
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Aparis kaj estas dissendata la jubilea libro pri J. Baghy-K. Kalocsay 

PO 
ELEGANTII, BELII, DUKOLORE PRESITI LIBRO EN FORMITO 
DE 23.5x15.5 CM. 

. Du volumoj, entute 384 pagoJ. 

IV 

ENHAVO DE LA 1-A VOLUMO: 

La jubileantoj parolas pri si mem - Oni parolas pri la jubileantoj -
llustrajoj 

ENHAVO DELA DUAVOLUMO: 

Teatrajoj - Poemoj - Scenoj - Muziknotoj - cio, kio suficas por 
arangi programajn vesperojn en grupoj 

Unua volumo 224 pagoj. Dua volumo 160 pagoj. - Prezo: 1-a volumo - 90 USA dolaroj; 
11-a volumo 1·10 USA dolaroj. 

Aldonu tOo/o sendkostojn. - Aeetanto de la du volumoj ricl!vas senpage unu bindilon por ambau volumoj. 

FeJelo• uerkento é• ki•dil: BJeier Vümo.. - PatYidéki Nyomd• Viccm. - A ay-cUút Béaik GyU. feleJO. . 


