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Apokalipso. Capitro I. 6—20. Jesuo Kristo faris
nin regno kaj pastroj al sia Dio kaj Patro; al li
la gloro kaj la potenco por ciani kaj eterne!
Amen. Jen, li venas en la nuboj, kaj ciu okulo
vidos lin, kaj tiuj, kiuj trapikis lin; kaj ciuj
gentoj de la Tero ve-krios prò li. V ere, Amen.
Mi estas la Alfa kaj la Omega., la komenco kaj
la fino, diras Dio, la Sinjoro, kiu estas kaj estis
kaj estos, kaj kiu venos, la Plejpotenca.
Mi, Johano, via frato kaj partoprenanto kun vi
en la aflikto kaj regno kaj pacienco de Jesuo,
trovigis sur la insulo nom ata Patmos prò la
vorto de Dio kaj la atesto de Jesuo Kristo. Mi
trovigis en la Spirito en la tago de la Sinjoro,
kaj mi audis m alantau mi fortan vocon kvazaù
de trum peto, dirantan: Kion vi vidas, tion skribu en libron kaj sendu gin al la sep komunumoj en Efeso kaj Smirna kaj en Pergamo kaj
T iatira kaj en Sardeso kaj en Filadelfia kaj en
Laodikea. Kaj mi min turnis, por vidi la vocon,
kiu parolis kun mi. Kaj turniginte, mi vidis sep
orajn lam pingojn, kaj meze de la sep lampingoj iun similan al la Filo de la homo, vestitar.
gis-piede kaj zonitan cirkau la brusto p er ora
zono. Lia kapo kaj liaj haroj estis blankaj kie!
blanka lano, kiel nego, kaj liaj okuloj estis kiel
flamoj de fajro, kaj liaj piedoj similaj je latuno, kvazaù brulantaj en forno; kaj lia voco,
kiel voco de m ultaj akvoj. Kaj li havis en la
dekstra mano sep stelojn, kaj el lia buso eligis
akra dutranca glavo kaj lia vizago estis kiel la
suno brilanta en sia forteco. Kaj, kiam mi vidis
lin, mi falis ce liaj piedoj kvazaù senviva. Kaj
li metis la dekstran m anon sur min, dirante: Ne
ti'mu! mi estas la unua kaj la lasta kaj la vivanta; mi estis m ortinta, kaj jen, mi estas vivanta
por ciani kaj eterne, kaj mi havas la slosilojn de
la m orto kaj de la infero. Skribu nun, kion vi
vidis, kaj kio estas, kaj kio okazos poste; la
m isteron de la sep steloj, kiujn vi vidis en mia
dekstra mano, kaj la sep orajn lampingojn. La
sep steloj estas la angeloj de la sep komunumoj, kaj la sep lam pingoj estas la sep komunumoj.
Elpetegu m izerikordon per MARIA. Kiam Papo
Leo XIII. en sia encikliko 1899 alvokis la fidelulojn por la mond-dedico al la S-ta Koro de J e 
suo, li menciis, ke ciu epoko havis sian savosignon. Al la unuaj jarcentoj estis donita la si-
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gno de 1* kruco, kiam im periestro K onstantin
vidis tiun eklum antan signon je la cielo kun la
vortoj: „En tiu signo vi venkos!" En la postaj
jarcentoj, kiam la amo al Kristo iam post iam
m alaperis, estis donacita nova savo-signo; la
Dia Koro de Jesuo. Kaj nia jarcento ricevis kiel
savo-signon la Senm akulan Koron de MARIA.
Tiun novan savosignon Papo Pio. XII. eklumigis por la popoloj la 8-an de decem bro 1942,
kiam li solene dedicis la Eklezion kaj la tutan
hom aron al la Senm akula Koro de MARIA. Do,
ni plenaj de fido nin turnu al la trono de F g ia 
co, por ke ni atingu m izerikordon kaj gracon
kiel helpon je gusta tempo. La homoj nu r atentu la kristecan sciigon kaj la vocon de Fatima
kaj de aliaj aper-lokoj, tiam regos paco, konkordo, harm onio kaj bonfarto ce la popoloj, kaj
la inkubo de m inacanta m ond-katastrofo baldaù forigos. Kiam Papo Pio XII. enkondukis en
la Eklezion la feston Koro de MARIA, li atèndis k v ar v alorajn fruktojn: la pacon de la m on
do, la liberecon de la Eklezio, la konvertigon
de la pekuloj kaj la ekfloradon de la kristeca
vivo. Tiujn gracojn, kiujn la hom aro plej urge
bezonas, volu la preg-storm o elpeti de la Cielo!
El la kristana vivo.
Papo Pio XII. elspiris sian animon kaj hejmeniris. Lia korpo ripozas apud la 2-m iljara apostol-tombo de Petro sub la katedralo. C. 2 milionoj da homoj preterpasis ce la katafalko de
1‘ m ortinta Papo. Cis nun neniam ceestis tiom
m ultaj fideluloj en la Eterna Urbo. Pluraj centmiloj da pilgrim uloj el ciuj regionoj de la m on
do postulis eniron post la fermo de la p o rtalo ’,
sed vane. —
La Papo devenis el longe viva familio. Lia avo
farigis pii ol centjara. Kun m irinda persistem o
la Papo plenum is siajn devojn gis la lasta tago
antaù la agonio. A dm irinde estas, ke li akceptis en aùdienco ciujn specojn de hom-grupoi,
cu sciencistoj, laboristoj aù cirk-popoleto k a|
parolis al ili, kvazaù li estus fakulo en ciuj ekzistantaj fakoj. Do devo-plenumo, ec kiam li
estis lacega, li neniam preterlasis, kaj ripoztago aù libertem po, kiun ciu stat-viro su lice
guas, al li neniam estis donita dum lia papeco.
Soleca li staris, kvankam multmiloj cirkaùis

lin. Lia cefzorgo estis stimuli la statestrojn al
interpacigo kaj al abolo de la atombomboj. Kaj
lia help-kam panjo prizorgis la de katastrofoj
trafitajn homojn kaj la m ilit-kaptitojn, indiferente je raso kaj religio. Dum la Hitlerregimo
5000 judoj rifugis en la V atikanon, kaj ili trovis tie bonan sirmon.
Kaj la tut-nokta pregado de multaj fideluloj
kaj precipe la oferado de la stigm atizita Patro
Pio atingis, ke la teruregaj antaudiroj de Don
Bosko estis tiom ofte prokrastitaj, ke la Papo
restis indulgata.
La agnosko de la Cielaj aperoj en H eroldsbadi
gis nun ne sukcesis, car por tio devas kundestini ses Kardinaloj, kaj nur du jesis, kaj kvar
neis gin. Kaj li neniam deziris punon al la piigrimuloj, sed liberan pregadon sur la Monto de
H. Inter la kom petentai mistik-komprenaj personoj, kiuj raportis al la Papo la veron p ii H.
estis ankau Lucia el Fatima. —
Kun la forsvebanta animo de la angela Papo
certe levigis granda aro el la purgatorio, kiuj
ricevis la m eritojn el la rnultmilaj rekviemoj
solenitaj en ciuj katolikaj pregejoj de la mon
do. Aleluja!
En sia testam ento li skribis: Humile mi petas
pardonon de tiuj, kiujn mi p er vortoj au faro;
ofencìis, malutilis kaj cagrenis.
Kristecaj socialaj principoj devas regi en Afriko, kiu ampleksas kvinonon de la kontinentoj
kun 214 milionoj da homoj. Tiu nigra kontinento estas sur la vojo al m em staraj stato] kaj
potencaj industri-centroj. Tie la alm igrintaj laboristoj devas kune vivi sub m alfavoraj higienaj kaj moralaj kondicoj en dense logitaj rezervejoj kaj ricevas nur potage tiom, kiom oni
ricevas ce ni por unu labor-horo. La familioj
ne povas veni, tial la edzecoj estas detrai tai,
Tie la Eklezio helpas per konstruado de hejmoj
kaj laborist-kolonioj. La episkopo de Kapstadt
postulis de la leg-clonantoj kaj entreprenistoj,
ke ili ebligu al la afrikaj laboristoj norm alan
familian vivon. — Subigo de la ras-malamo kai
de kultur-malhumileco, bona volo kaj reciproka kompreneblo estas necesaj por kristeca sol
vo de la vivo- kaj log-problemoj en la iom
grandaj urboj de Afriko.
La komunistoj en Cinujo kun subpremo kaj teroro volas disigi la kat. Eklezion de Romo. Bedaùrinde ili sukcesis submeti kelkajn sacerdotojn kaj monaftojn. Unu el la 16 demandoj al la
kandidatoj estis: „Lau la principo de unueco
por la amo al la patrujo kaj religio, cu vi vo
las je pii granda honoro de Dio kaj je la savo
de la animoj gvidi la Eklezion de Cinujo sul
la vojon de autonomio kaj sendependeco?" Ili
respondis: „Ni volas submetigi en ciuj aferoj."
— Tio montras, kiom profunde la bedaurinduloj falis en sklavecon.
Papo Pio XII. en sia encikliko 8. 9. skribis, ke
konsekro sen konsento de la A postola Sego
estas grava krimo kontrau la unueco de la Ek
lezio. Tial ciu, kiu arbitre donas au ricevas
tiun konsekron estas ekskomunigita.

Japanujo nombras nun pii ol kvaron-milionon
da katolikoj. Ci-jare 17675 japanoj sin prepaj a s kiel katebum enoj por la sakram ento de
bapto, 359 indigenaj sacerdotoj animzorgas
kaj 242 teologi-studentoj sin preparas por la
sacerdot-konsekro. Krom la japanaj sacerdot
oj agadas ankau 1208 eksterlandaj misiistoj
kaj 4110 fratulinoj el en- kaj eksterlando.
Protest-telegramon al la Komisiono por Homrajtoj de la Unuigitaj N acioj sendis la Mondunio de Katolikaj Virin-m ovadoj: ,,1400 dele
ghino j, kiuj partoprenis je nia kongreso kaj
prezentis 12 sud-orient-afrikajn teritoriojn, kun
bedauro konstatas religi-persekutadojn en
multaj landò] de la Tero. Ili emfaze protestas
kontrau tio kaj postulas pii grandajn klopodojn por efektivigi la de UNO en già carto solene deklaritajn hom-rajtojn."
Pregejo ce aìitostrato, Ce la kilometro 64 inter
A ugsburg—Ulm staras la unua germ ana preg
ejo kun la nomo „Maria, sirmo de la vojagantoj". La konsekranta episkopo diris. „Tiu
domo de Dio volu sendi Dian benon sur la autostraton kaj sciigi la legon de kristeca amo al
la proksimulo kaj indulgon en la rapideco de
la m oderna trafiko." Ci ebligas al la auto-veturantoj plenumi la devon al Dio. — EnFrancujo
oni m ontras sur afisoj al la auto-veturantoj la
horon de s. meso en la proksim a loko.
Tutmondaj sciigoj.
La sonoriloj en Cielo eksonas: la horon de justeco, la horon de la vero, la horon de Dio!
En Ham (ankoraù ne agnoskita) estis dirite al
Emelda la 12-an de majo ci-jare, ke post 133
tagoj, (tio estis la 22-an de septembro) komencigos la punjugo. La iniciato okazis en m ah
proksim a Oriento per milito, en kiu la du
grandpotencoj partoprenas; do la tria mondmilito komencigis, sed ili prò iuj kauzoj pauzas 2 semajnojn. La konferencoj de la statestroj ne atingis interpacigon, kontraue la situacio pii akrigis.
La revolucioj en m ultaj landoj ankau iniciatis
la punjugon, kaj la veneno, prò kiu estigos
epidemioj, jam svebas alte en la aero. — Papo
Fio XII. tre sage kun amplena zorgo ne eknomis novajn kardinalojn, car li sciis la teruregajn antaudirojn de Don Bosko pri la sorto de
la kardinaloj kaj la klerikuloj en Romo. Ni
pregu je mizerikordo por ili!
La C. V. pravis, skribante, ke la Papo estas
cirkauita de malamikoj ec tre proksime. Tion
pruvas nun la malbona konduto de lia kutima
kuracisto, al kiu la Papo fidis, car lia angela
animo tute ne supozis malicon ce siaj cirkaùantoj. Tiu kuracisto sendiskrete fotografis la
agoniantan Papon, por gajni milionojn de la
sensaci-avida gazetaro. Do gis-morte la Papo
ne guis trankvilon, gis li transiris en la eternan gloron.
La aiombomb-eksperimentoj en lasta tempo
pliigis ce am erikanoj, britoj kaj rusoj; kvankam ili multege parolis kaj skribis pri cesigo
de la eksperim entoj kaj pri internacia kontro-

kun siaj inoj. M ultmiloj aplaùdis tion per idiotaj krioj kaj finfine ili reciproke sin sange batis.
30 bubegoj estis grave lezitaj, kv ar policistoj
estis transportitaj al m alsanulejo. La Sportpalaco similis al sorcistinejo. La bando] elpeìitaj
de la policistoj post noktmezo kriacis kaj furi
ozis sur la stratoj.

lo. Sed iutage, kiam Dio intervenos, okazos
totala m alapero de la atombomb-cleponejoj en
la internan abismon de la Terglobo. La multegaj miliardo], kiujn oni u'zis por tiuj amaseksterm iloj estas vanajo.
La pie] grava trafik-katastrofo en oktobro okazis dum la reflugo de Peking al M oskvo ce la
soveta urbo Kanas. Ciuj 65 pasageroj kaj nekonata nombro da militistoj in ter ili 16 altrangaj cinaj registar-oficistoj estis mortviktimoj.
La flug-masino estas totale dispecigita.

Se oni ne punas pii severe, ekz. per deviga laboro en minejoj au alia] penaj lacigaj laboroj
sub kontrolo, la vivo de la honestaj burgoj
estas ciani en dangero.

Plej terura revolucio furiozis en Franclando.
Pii ol 1000 homoj devis forlasi siajn logejojn,
car de minuto al minuto povis eksplodi la brulanta] oleujoj. La flamoj levigis 100 metrojn.
En Toulouse 8 milionoj da litro] da benzino
bruligis. Sur la Eifelturo, la affata insigno de
Parizo, estis instalita eksplod-masino. Dank'
al Dio, oni gustatem pe trovis gin. La revolucio
eie furiozis, kvazau ciuj diabloj eligis el infero.
Kataklismo en Japanujo. A nkau la gravaj natur-katastrofoj komencigis en malproksima
Oriento. Tertrem oj kaj akvofluoj forsiris mult
ai n vicojn de domoj en urboj kaj vilagoj. La
gazetaro ne raportisdetalojn pri tiu grandadetruo; eble oni timas denove j apana jn protestojn kontrau la atombomb-eksperimentoj, kiuj
kauzas m ultajn detruojn en aero, landò kaj
maro.
La redakeio petas siajn legantojn en Japanujo,
precipe en Tokio, je detaloj kaj vivo-signo.
Venecio, la lagun-urbo en Italujo kauzas zorgojn al la monument-fìegistoj, car gi komencas
sinki. La fasadoj de la palacoj dispecetigas.
lam nur gondoloj kun dolce m uzikanta gondolisto trankvile nagis sur la kanaloj, sonis barkaroloj dum vespera krepusko; kaj nun renkontvenas motorsipoj, m alpuraj ondoj saltas
unu sur la alian, olea akvo batas alten al la
muroj. La fluado neniam cesas, gi langumas
kontrau la fasadoj kaj dismordas siajn apogajn
murojn. Belegaj rezidejoj disfalas, car la posedantoj ne più povas pagi la tre altajn ripar-kostoin. En m ultaj domoj la planko malrapide
mallevirras. Do la luksega Venecio, la Regino
de la Maroj, iam post iam dronos en lagunslimo, car la senripoza akvo de la 176 kanaloj
kavigas la fost-fundamenton. La forta ondo-bato de la motor- kai vapor-sipoj, kiuj prizorgas
en la urba insularo la trafikon, tre akeelas la
ruinigon.
Ribela) junuloj detruis cion en la Sport-palaco
de Berlino. Du horojn dauris la batalo inter la
fi-bubegoj kaj policistoj okaze de gast-ludado
de 1' am erika "Rokn-Roll-Rego" Bili Haley. La
muzik-kapeloj fuge forlasis la scenejon sub sirmo de fajrobrigado, kiu sprucis al la furioza ribelaro. La seg-vicoj estis disbatitaj de la junaj
hordoj. Per sirenoj kaj bovin-sonoriloj ili surdige bruadis en la vasta ovaio. De minuto al
minuto ili pii freneze kondutis, ili dispecigis ne
nur la koncert-pianegon sur la podio, sed ankaù la vitrajn k ab ireto jn de 1‘ Radio, ciujn mikrofon- kaj telefon-instalajojn kaj la ekspozajn
vitro-kestojn en la promen-koridoroj. Fine ili
sturmis al la podio kaj dancis kiel sovaguloi

Indignige estas, ke la advokatoj en sia lasta
kongreso asertis, ke la mortpuno tute ne timigas la krimulojn. — Sed la nunaj multaj murdoj kaj im pertinenta konduto ec antaù la jugisto pruvas la kontrauon. Certe estas, ke la ad
vokatoj ne più havos tian grandan profiton,
kiam ciu murdisto estos m ortpunata, kaj kiam
ciu krimulo devas uzi sian forton por peze la
bori.
Nia nova Papo estis elektita post 4-taga konklavo: la Patriarko de Venecio, Kard. Angelo
Giuseppe Roncalli, 77-jara. Li tronos kiel 262-a
posteulo de Apostolo Petro sub la nomo Johano XXIII. Goja jubiìado de la popol-amaso eksonis sur la Petroplaco, kiam la nova Papo aperis sur la balkono, li donis sian unuan benon.
La profetajoj de M alalìias pri la Papoj havas
du eldonojn: italan kaj francan, kiuj guste por
nia tempo havas diferencon. Lau la franca oni
povus opinii, ke la nun a Papo staras sub la signo "Lupus inter gregem", kaj poste venos la
"Pastor et N auta."
El la Esperanto-movado.
;

La ci-jara U niversala E-Kongreso tre bone sukcesis. La gazetaro, Radio kaj televido raportis
pri la miraklo, ke la mondlingvanoj fakte sin
komprenas, parolas, kantas kaj pregas en unu
kom una lingvo kaj ec audigis sciencajn prelegojn de famaj universifat-profesoroj el diversai
landòj. Ke la ne-esperantistoj ege interesigis
pri tiu lingvo, pruvis la multa aceto de Esperanto-lernlibroj. La M ajenca Kongreso havis la
bonsancon, ke la tiea cefurbestro mem estas
lerta kaj entuziasm a esperantisto, li prezidis la
Lokan Kongresan Komitaton kaj zorgis, ke la
tuta urbo kaj la tram oj estis rice ornamitaj per
flagoj.
En la korto de la kongresejo staris post-autobuso kun kom pleta ofieejo, kie oni stampis per
speciala posta stampo. Oni povis observi, ke
ciuj partoprenantoj estis tre pacem aj homoj,
afablaj, gentilaj, bonvolemaj, kontentaj kaj
gojaj.
La kat. Diservo okazis en la katedralo de Majenco. Ciuj sidlokoj estis okupitaj, parte de neesperantistaj scivolemuloj. Oni komune kantis
kaj pregis en Esperanto. En la kat. fak-kunveno
partoprenis Lia Episkopa Mosto D-ro A lbert
Stohr. Li parolis al la ceestantaro kaj deziris
al la kunveno sukcesplenan laboron. Je la fino
la episkopo benis la ceestantojn, vizitis la kongresejon kaj ceestis fotografadon.

Austrujo. En la centro de Vieno staras nun Zamenhof-monumento. Iniciatinto estas nia alte
satata Esperanto-pioniro, kortega konsilisto
Hugo Steiner, 80-jara, kreinto de la Internaci a
E-Muzeo en la Kortega Kastelo en Vieno. Dum
la solena inauguro ceestis c. 300 personoj. Tri
tagojn poste estis inaugurata en W iener Neustadt
Esperanto-Parko, preskau en la koro de la urbo
gi situas kiel V erda Insulo enkadrigita de arbustajo, arbetoj kaj arbegoj. Ce la vojetoj sta
ras benkoj preskau ciam okupitaj, kaj en la
mezo oni arangis rondan bedon kun granda
verd-herba kvinpinta stelo.. La austraj ministroj kaj urbestroj simpatias al la Esperantomovado kaj favoras kaj subtenas gin.
Jugoslavie» festis sian 50-jaran E.-movadon.
Okazis brila kongreso en Novi Sad kun 600
partoprenintoj. La honoran prezidantecon akceptis Tito, kiu meni estas organizita esperantisto. Iam li lernis la lingvon en malliberejo.
Modesto Carolfi t. Ne più aperis en niaj ci-jaraj kongresoj la alte satata, tre afabla franciskana Patro, li iris en Transcendon en julio en
sia 74-a vivojaro. Li estis fervora esperantisto
de 1912 kaj abonanto de "La Gusta Vojo de
komence, eksprezidanto de IKUE, verkis plurajn E-librojn kaj pregarojn kaj gvidis pii ol mil
E-kursojn. M algojas m ultaj koroj prò lia forpaso. N ia G. V.-rondeto volu pregi por li, kiu
otte hum ile petis je prego, "Patro nia".
Frida Christaller, 60-jara, filino de mia lama
amiko kaj per-koresponda instru-m ajstro Prof.
Christaller. Kun dolca nostalgio mi memoras
tre agrablan, hejm ecan vesperon kun ili en mia
iama logejo,kun vesper-mango, pianludo, kantado en Esperanto kaj multa rakonto. Dumtage ni
triope promenis en la urbo, kaj Frida gojis pri
sia skulptajo: "Patrino kaj intano', kiun ni vidis en elm ontra fenestro en granda magazeno
por belartoj, sub la nomo: "Dipatrino kun Jesuinfano".
Okaze de sia naskig-festo la art-firmo Schiller
en Stuttgart arangis ekspozicion de siaj verkoj.
— Dian benon por si kaj siaj art-laboroj!
Instrua kaj rakonta parto.
Papo Johano XXIII. Same kiel la Patriarko de
Venecio, Giuseppe Sarto, antau 55 jaroj forlasis la lagun-urbon, po r partopreni en la konklavo, dirante: „Mi baldau revenos!" ankau
Guiseppe Roncalli promesis tion. Sed la sorto
alie decidis. Roncalli devenas el infanrica (dek)
familio en m algranda vilago kun 2000 animoj :
Sotto il M onte ce Bergamo. Ec ne ekzistas tele
fono en tiu loko. Kiam la nevino Enrika de la
nova Papo portis la kutim an vesperan riz-supon al la mangtablo, eksonis el la malmoderna
laùtparolilo: „Habemus Papam Angelus Josefus Roncalli". „Cu vi ne audas", vokis Enrika
al siaj tri onkloj, „via frato farigis Papo!" Post,
minutoj fluis la vilaganoj al la domo, ekflamis
goj-fajroj kaj krakis bombardiloj. Pene estis

por la lakonaj kampuluj, respondi al la multaj
jurnalistoj. ,,Diru nenion!" vokis Enrika, ,,ne
placus al la onklo, se ni multe parolus." Vivas
ankorau 4 gefratoj kun entute 18 infanoj. Ciuj
Testis simplaj, laboremaj kam puloj, m algraù
la brila kariero de la frato. Unu nevino estas
misi-monalìino en Afriko, alia malsanul-flegistino en Romo, unu nevo farigis pastro. Ciusomere, ankau ci-jare, la Patriarko pasigis
kelkajn sem ajnojn en sia hejm-vilago, car in
terne li restis la simpla homo, kaj li zorgis
m alspare por la malriculoj en sia diocezo kaj
hejmloko. Ciu vilagano povis kun li paroli en
la tiea dialekto.
Kard. Roncalli estis sur la listo inter la tiel nomitaj anstatau-kandidatoj au kompromis-papoj.
Kutime la devenantoj el ricinfana familio estas
homoj, kiuj m ajstras ciujn situaciojn. De infan-tempo ili estas socialaj, sam rajteco regas
ciam inter ili. Do la nova Papo per sia homa
bonkoreco, per siaj saòaj pensoj, sia genia inteliqenteco pilotu la sioon de S-ta Petro tra
ciuj stormoj, ec kontrau lupoj en sia granda.
safaro!
Radio M.oskvo salutis la pac-alvokon de la
nove elektita Papo. Gi deklaris: ,,Ni esperas,
ke ciui sinceraj katolikoj sekvos al la postulo
de la Cefo de la Kat. Eklezio: labori por la p a 
co . . . Se temas pri la paco, ne ekzistu difereuco inter katolikoi kaj ali-kredantoj, inter religiemai popolo! kai ateistoi, sed nur inter homoi de bona volo kai homoi sen bona volo". —
A nkau la Vem is-estaìoi alvokis per let.oro al
ciui pofencai Ftatestroi. ke ili neore evitu la
trian mond-militon, kai ili aldonis por r e a kazo
la minacon de teruregaj horoj sur la Tero.
Diversajo.
^ lu -b arb iilo " estis en nia infan+empo la plej
teru ra rakonto. Tu "kavaliro" invitis belain virinojn unuope, kaj neniu el ili heimenvenis.
Post mortigo li bruligis ilin en speciala forno.
Kaj nuntem pe jam dum multai jaroi alia diabla
fi-viro mortigis virinojn kun tiom infere ruzega
metodo, ke la polico vane sercis dum multaj
jaroj. Li respondis al edzig-anoncoi, precipe de
solecai virinoi kun sparita mono. Li sin prezentis kiel lavmasin-agento, invitis ilin al autoveturado, donis al ili likvoron kun intensa dormrimedo, veturis al la Danubo au alia rivero,
prirabis la svenigajn kaj jetis ilin en la akvon.
Kaj ree kaj ree oni legis en austraj gazetoj:
Tie kaj tie oni tiris dronintan virinon el rivero,
kaj en aìiaj partoj de la landò oni legis: tiu kaj
tiu virino senspure malaperis. A liajn virinojn
li strangolis en ilia logejo, prenis la monon kaj
forrapidis en sia eleganta auto. Antau. la tribunalo la amas-murdisto Gufler klarigis, ke ne
restis alia vojo, kiam la virinoj nepre volis vidi
sian ekzistencon, ol "meti ilin en akvon". Tre
im pertinente, senhonte kaj sen-kore li diris:
La murdoj dauris nu r 5 minutojn, kaj kian tamburadon vi faras prò kelkaj m aljunaj virinacoj;
dum la milito milionoj estis m ortigitaj. — Tio
avertu la "solecajn korojn", kiuj sercas edzon!

