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S ta n d a r d ©

A rad (Hungarlando)
S-o J. Anderko L. V. St.
konsulo
L5vész~u. 3.

D eb reczen (Hungarlando)
S-o P r-o P. Tòròk L. V. St.
grupestro
M ester-u. 1.

B ra ssó (Hungarlando)
S-o A. Gencsy L. V. St.
\ m. kir. csendorszàzados, grupestro
Katonakórhàz-u. 3.

, S-o D-ro R. Rajczy L. V. St^
Csokonai-u. 13.

S-o E. Kepes L. V. St.
\
konsulo
Szent Jànos-u. 7.
B u d a p e st (Hungarlando)
„L. V. St. Centra Oficejo,
Cefkonsulejo
Informejo kaj Eldonejo
Redakcio de L; V. St.
Administracio de L. V. St.
IX., 0ll6i-ut 59.
Loka Grupo
Andràssy-ut 11. I.
(Zene Lyceum)
(Kunvenoj' lunde, merkrede kaj vendrede)
je la 6-a—9-a.
S-o D-ro Aleks. Giesswein L. V. St.
papa prelato, pari, delegato
prezidanto
Vili., Szentkiràlyi-u. 18/A.
(Szent Istvàn-tàrsulat)

D u n afo ld v àr (Hungarlàndo)
S-o Dir. J. Keiemen L. V. St.
grupestro
S-o Ferd. Adler L. V. St.
konsulo
Teleki-tér 2.
D unakesz—A lag (Hungarlando)
^
S-o E. B. Janyk L. V. St.
grupestro
Fóti-ùt 7.
E g e r (Hungarlando)
D-ro L. Szokolay L. V. St.
grupestro kaf cefkonsulo
K ap o sv àr (Hungarlando)
S-o Majoro J. Tihanyi L. V, St.
grupestro
K arczag (Hungarlando)
S-o Geza Pàsztor
redaktoro, konsulo

K assa (Hungarlando)
S-o A. Marich L. V. St.
S-o D-ro D. Balàzs L. V. St.
direktoro de la esp. movado
advokato, grupestro
IX., Ullói-ùt 59.
*9
S-o Pr-o E. Schiirger L. V. St.
S-o D-ro L. Lorànd L. V. St.
konsulo
grupestro de la Loka Grupo
Nagyludmàny-u. 1.
IV. Kossuth Lajos-u. 10.

46.

K ism arton (Hungarlando)
L. V. St-a Grupo „Konfido
S-o Alb. Schwaigér L. V. St.
grupestro
K isu jszàllàs (Hungarlando)
S-o D-ro P -ro Jozefo Borzsàk
grupestro
K olozsvàr (Hungarlando)
S-o D-ro V. Austerlitz L. V. St.
univ. prof., grupestro
Anatomiai intézet.
S-o D -ro J. Gàmàn L. V. St.
iparkamarai titkàr, grupestro

ìparkamara.
S-o Em. Ràkóczy L. V. St.
konsulo
Honvéd-u. 13.
K om àrom (Hungarlando)
S-o D-ro L. Schmidthauer L. V. St.
grupestro
S-o L. J. Mészàros L. V. St.
konsulo
)
Vidéki Takpt.
M àtészalk a (Hungarlando)
S-o D-ro E. Fuchs L. V. St.
advokato, grupestro

/

N ag y k àro ly (Hungarlando)
S-o Pr-o pastro E. Récsey L. V. St.
grupestro
Piarista rendhàz.
N ag y su ràn y (Hungarlando)
S-o Aleks. Fócze L. V. St.
màv. hiv., konsulo

Antau la m atenm ango 1h
gl^son Vi trinku da ci tiu
. =
mineralakvo efika =

La stom akon gi post 2 — 3
horoj purgative piene restaurigas.
■■■ ■

S c h m id th a u e r - a

Malgranda botelo — 40 Hel.
Branda botelo -...... 60 ,,

(en Komàrom kaj en cinj vendejoj.)

N agyszeben (Hungarlando)
S-o S. Prokupek L. V. St.
prezidanto
Àrvahàz.
S-o L. Dévay L. V. St.
elmegyógyintézeti gazda, grupestro
Elmegyógyintézet.
N agyvàrad (Hungarlando)
S-o Pr-o J. Kun L. V. St.
grupestro
Szacsvay-u. 7.
N yireg y h àza (Hungarlando)
S-no M. Fuhrer L. V. St.
konsulo
Ó rad n a (Hungarlando)
S-o Hosszu Viktor L. V. St.
kir. jb. albiró, grupestro
P an cso v a (Hungarlando)
S-o J. Dobay L. V. St.
grupestro
Ràkóczi-u. 5.
S-o Leop. Julius L. V. St.
konsulo
Heim és Deutsch cég.
P écs (Hungarlando)
S-o Prefekto J. Lajos L. V. St.
konsulo
S-no P. Lechner L. V. St.
konsulo
Zrinyi-u.
P o zso n y (Hungarlando)
S-o D-ro M. Dobrovits L. V. St.
prezidanto
Aliami kórhàz.

S-o St. Nagy-Molnàr L. V. St.
grupestro
Aliami kórhàz.
S à to ra lja u jh e ly (Hungarlando)
S-o Kapu Zoltàn L. V. St.
konsulo
Andràssy-ut 32.

Zim ony (Hungarlando)
S-no Draga Slankamenac L. V. St.
grupestrino
Bezanja-u. 27.
S-o J. Schneider L. V. St.
grupestro
Tosabunar-u. 2 A

S zab a d k a (Hungarlando)
S-o D-ro Fr. Salamon L. V. St.
adv.. grupestro

Z om bor (Hungarlando)
S-o Pastro Alfr. Lombos L. V. St.
grupestro

S zeged (Hungarlando)
S-o J. Selmeczi L. V. St.
„Bérhàz“.

Kiev (Ruslando)
S-o Cz. Kozlowsky L. V. St.
grupestro .
Wladimirskaja 26.

S-o ,M. Tòròk jun. L. V. St.
grupestro
Szent Gyòrgy-u. 15.
S zék e sfeh é rv à r (Hungarlando)
S-o D-ro L. Kerekes L. ,V. St.
vàr. fójegyzò, grupestro
S-o D-ro E. Schlamadinger L. V. S t
tiszt. toiigy. konsulo
S zolnok (Hungarlando)
S-o D-ro M. Fehér L. V. St.'
advokato, grupestro
S-o Ò. Kesik L. V. St.
cefkapitano, konsulo
T em esv à r (Hungarlando)
S-o H. Keppich L. V. St.
advokato, grupestro
T ite l (Hungarlando)
S-o Direktoro K. Józsa L. V. St.
grupestro

R iga (Ruslando)
S-o M. Esno L. V. St.
grupestro
johannistr. 8. k. 8.
R ijen (Nederlando)
S-o W. Lutkie L. V. St.
grupestro
cefriprezentanto por Nederlando
N orth A m herst (Ohio, U. S. A.)
S-o Lawrence Klassen L. V. St.
grupestro
B arm en (Germanlando)
S-o P. Tarnov L. V. St.
ingeniero, riprezetanto
Brucherschulstrasse 7.
W ien (Austrolando)
S-o Kapitano Fr. Bihar L. V. St.
grupestro
I., Reichskriegsministerium.

> <

d o

& la p r a !

ù\d o f l ^ c t o k c t !

<Z$oporiOez&lo\r)k fcr> yképcit 6$ a
c $ o p o rtk é p e k « t

k é rjtlk !

—^

\

V l-a ja r o

isti* OlctobFo.

No. 10-a (6 0 -a.)

L9 VERD9 ST9NQ9RD0
ESPERHNTH INTERNRCÌH REVUO.

OFICIHLH ORGANO DE LH INTERNACIA ESPERANTISTA ASOCIO „L A 3 VERDA STANDARDO",
DE LA HUNGARLANDA ESP. SOC. „LA VERDA STANDARDO“ KAJ DE L a „AORANOj“ .

¥

CEFREDAKTORO:

IV. f i 21 R I C N .

Abono jare:

VICREDAKTORO :

K r . 5 . - ( S m . 2 .1 4 .)

P. R O B I C S E K .

Redakcianoj : S-no K. BIANGLITZ, S-no A. MARICH, S-no E. PALUDI, S-o G. BÀRCZY, S-no D-ro
I. REICH, S-o D-ro L. LORÀND, S-o D-ro L. SZOKQLAY, S-o E. FORSTER, S-o E. A. TOROE.

Redakcio * Administracio * Konsulejo * Sekretariejo * Esp. Oficejo
B u d a p e s t I X . , Ù l l ò i - ù t 5 9 . (Hungarlando.)

f

★

Cekkonto ce la Hungara Rega Postsparkaso No 28962

LA S E P A IN T E R N A C I A E S P E R A N T O -K O N G R E S O .
1911. aug. 20—27.
V o jag -skizo j.
Forvojaginte el Budapesto komence de augusto
mi haltis la unuan fojon en D rezdeno por viziti la
internacian higienan
ekspozicion.
Ne estas mia
tasko detale raporti pri tiu ci ekspozicio, por kies
fundam enta studado ses tagoj apenau suficis, kiujn
mi ekskluzive sur la teritorio de la ekspozicio pasigis,
mi nur simple rim arkigas, ke gi cion enhavis, kio rilatas
la neprajn bezonojn de la hom a vivo: la logadon, la
vestajon, la nutrajon, la lum igadon kaj la aeron, plue
la ludojn, la sportojn ktp. „Nenia trezoro egalvaloras
vin ho saneco“ estis la surskribo en la halo de la plej
granda pavilono, ka] miloj da homoj rekonis tiun ci verecon kaj am ase torente alfluis en la ekspozicion, tiel
ke malgrafl la gran deco de la pavilonoj, oni otte ne
povis enlasi la vizitantojn en la plej grandan pavilonon „La homo" prò troapleneco. Estas eble, ke ankatì la prom esa anonco de la organiza komitato allogis la homojn, kiu garantiis, ke la vizitantoj dek jarojn
pii longe vivos, ol se ili ne estus alvenintaj, memkompreneble se ili cion viditan ce si meni estos aplikantaj.
Sed mi tion cion nur flanke rimarkigis, car mi volis raporti pri la tre agrabla surprizo, kiu okazis kun mi
en la ekspozicio. Estis sabate posttagm eze, kiam mi
cirkaurigardante vagadis en pavilono, kiam mi renkontis grandan grupon de carm aj fralinoj kaj sinjorinoj,
akom panitan de kelkaj sinjoroj. Ili sufice laute am uzigis tiel, ke ankad mi povis addi ian rim arkon — jen ili
parolis esperante — kaj mi ridetis. Ne estis mirinda, ke mi
ridetis,la fraulinoj kaj sinjorinoj fakte estis beletaj kaj viglaj,
kaj mi ne estis responda por la rideto. Tam en unu
sinjoro el la grupo tuj alpasis al mi, prezentis sin, sed
ne postulis respondecon de mi, sed salutis min tre
afable esperante kaj enkondukis min en sian societon.
La societo ju s faris sian propagandan rondiradon tra la
ekspozicio, kaj la gvidanto estis la fam a D -ro Schramm,
rega asesoro, direktoro de la Saksa Esperanta Instituto. Poste mi konatigis kun la eminentuloj : S-ro v. Frenkell, la prezidanto de la societo dresdena, kaj kun D-ro
Arnhold, kiuj havis signifan rolon ankaìt en la antver-

pena kongreso, kun S-ro W inkelm ann, kaj kun la S-inoj
Alice J. Kuntner, M artha Lehner, M arie Hommel, kun
la grupestrino de la virina grupo, S-ino M artha Menzer,
kun la vicgrupestrino, S-ino M argarete Susserm ann, kaj
mi tuj rim arkigas, ke mi havis la grandan plezuron en
Antverpeno denove renkonti la du lastajn sinjorinojn,
en kies agrabla societo mi dum kaj post la kongreso
travivis gajajn tagojn. Al la drezdena societo apartenis
ankau F-inoj Celeste Pollak, Lonjo Briickner kaj lise
Mtiller Lonsky, kiuj poste en la cefaj roloj de la teatrajo, prezentita dum la drezdena antaukongreso havis
grandan sukceson.
Tiu ci societo afable cirkaukondukis min, kaj fiere
montris al mi, kiajn belajn rezultatojn ili povis atingi
rilate de la esperanta movado. Mi ricevis la esperantan prospekton de la higiena ekspozicio, mi vidis la
esperantan katalogon de multaj banlokoj, fabrikoj kaj komercaj firmoj, esperantajn afisojn kaj la vortojn „Oni korespondas esperante" au „Oni parolas esperante" kaj ce multaj
firmoj la verdan stelon kaj la verdan standardon. La
drezdena esperantistaro starigis Esperanto Oficejo-n,
malfermitan dum la tuta dauro de la kongreso, kiu
trovigis en la filio de la bankejo de Gebr. Arnhold. Ili
arangis ju s antau la antverpena kongreso internacian
antau-kongreson (de la 16-a gis la 18-a de ailgusto),
kies program o estis: kunsidoj de diversaj esperantaj
organiza]oj (ekzemple de la Saksa Ligo Esperantista, la
Germ ana U go de Esperantistaj Scienculoj, la Internacia
Stenografia Ligo ..G abelsberger", la T u tm o n d a E speran
tista Kuracista Asocio kaj aliaj). En la program o estis festoj,
ekskursoj, vizitoj de la ekspozicio kaj de la urbo, kaj fine
kotnuna forvojago al Antverpeno. Ili montris al mi, ke inter
la policistoj de la ekspozicia gardejo ciam ceestas anoj de
la drezdena esperantista polica klubo, kiujn oni sen
peno ekkonas per la verda stelo portita sur la maldekstra maniko de sia uniformo. Ili instruis ankau oficistojn de la ekspozicio kaj de la tramveturiloj. U nuvorte la drezdenaj sam ideanoj povas esti fieraj je la
rezultatoj, kiujn ili atingis, kaj mi enviis ilin.
Mi estus sendankem a, se mi ne rem em orus la
afablan gastam on, kiun mi havis plezuron gui en
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Budapest, Hungartando
la hejm o de S-ro von Frenkell kaj lia tre satata edzino,
prim adonino ce la drezdena rega operejo. S-ro v. Fren
kell honoris min per la invito por taso da teo kaj por
salato; estas versajne supe flua, ke mi rimarkigu, ke el
tio evoluciis piena vesperm ango en malvasta, sed tre
agrabla rondo.
Lacigite de la studado de la higiena ekspozicio
kaj de la varmegeco mi forvojagis O stenden, la perlon
de la N orda M aro, kie mi dum dek tagoj ripozis, kaj
guis ciajn plezurojn de la m onda vivado.

Alveno.
Sabaton la 19-an adguston mi forvojagis el O stendo Antverpenen. En la vagonaro mi kune vojagis
kun esperantaj geedzoj el Liono, kiuj ankad el Ostendo
venis al la antverpena kongreso. La sinjoro alparolis
min, kiu ne povis diveni, ke ankad li estas sam ideano,
car li ne portis videble la signon, kaj mi riprocis lin
prò tio. Kontrau la stacidom o estis altega triumfarko kaj inter nacikoloraj belgaj flagoj la surskribo :
T utkoran bonvenon al la kongresanoj.
Alveninte Antverpenen la tagon antad la lauprogram a komenco de la kongreso, ni pensis, ke ni trovos
kelkajn esperantistojn ce ad antad la stacidom o por
buse bonvenigi la alvenintajn gekongresanojn. Sed
tiujn ni vane sercis. N eniun ni vidis, kiu estus direktinta nin al la akceptejo, au estus klariginta nin pri la
logado. La francaj gesinjoroj jam m endis logejon, mi ne.
Ili sercis la logadan oficejon, mi mem iris serci hotelan cam bron. Tio komence ne sukeesis, kaj tiam ankad
mi decidis iri en la akceptejon. La akceptejo estis
en la rega Ateneo (m ezograda lernejo). Tie mi intencis
peti la asignadon de logejo. En la kortego jam multegaj sam intencaj gesinjoroj estis, kiuj alportis siajn pakajojn, kaj jam de kelkaj horoj atendis antau la logada
ofieejo, sed tio dadre restis fermita gis la kvina posttagineze. Tio okazis la deknadan de augusto^ unu tagon
antau la oficiala komenco de la kongreso. Sajnis al mi,
ke la oficistoj p en sis: la esperantistoj havos sufice d a
pacienco. Car la virto de la pacienco krom la aliaj
m ankis ankad al mi, min tedis la daura atendado, mi
sole iris serci logejon en la al mi jam de antade konata Antverpeno, kaj mi trovis sen ofica asignado
tadgan hotelcam bron en la G randa Hotelo Metropolo.
La cam bro havis nur unu m ankon, kiam mi ekvekigis
m atene, mia tuta korpo estis tetuita. Tiom da kuloj
estis tie. La sam an sperton havis la aliaj en la hotelo
logantaj gekongresanoj, sed tio ne cagrenis nin, — por
la propagando — car tiel la antverpenaj kuloj farigis
plensangaj esperantistoj.
Alveninte sabaton posttagm eze je la deknaua de
adgusto, mi esperis, ke mi gustatem pe venis, car la
oficiala dadro de la kongreso estis decidita de la
2 0 -a— 27-a de adgusto. Sed jen — mi spertis, ke oni
malfermis la akceptejon en la rega Ateneo la dekokan,
la ekspozicion antadtagm eze je la deknaua, kaj posttag
meze estis la oficiala akeepto de nia kara Majstro en
la urbestrarejo. La urbestro honoris tie D -ron Zam enhof per toasto, kaj post tiu donacis la pokalon, el kiu li
trinkis al nia M ajstro. La urbestro honoris ankau la edzinon
de D -ro Zamenhof per tradono de sim bolaj blanka kaj
ruga rozoj, — honoro, kiu kutime al reginoj ad princinoj
vizitantaj Antverpenon estas farata.
Sabaton vespere la Vagabonda Klubo arangis koncerton en la fiandra operejo. Speciale laddindaj piecoj
estis la violon-solo de la carm a f-ino Annetta Schebs-

q

m ann, la fortepiano-solo de f-ino Marie Barbin, la serchum ora m onologo de f-ino Adela Sefer. Krom tiuj estis
prezentitaj kantoj, duetoj kaj deklam adoj, kaj ciuj diletantaj artistoj meritis la ricevitajn aplaudojn.
Dim ance la dudekan de adgusto antadtagm eze
estis katolika diservo en la cefpregejo, kaj protestanta
diservo en la germ ana protestanta pregejo. La fama
antverpena katedralo estas unu el la plej belaj gotikaj
pregejoj, kiun oni kom encis konstrui en la jaro 1352.
De la 123 metrojn alta turo oni guas la plej belan
panoram on de la tuta urbo. En la turo estas brilega
sonorigilaro, kiu eksonas ciun kvaronhoron per gaja
argenta voco. En la interno de la katedralo tri cefverkoj
de R ubens estas videblaj : la Krucaltigo, Depreno de la
kruco kaj sur la cefaltaro la Cieliro de la Sankta Virgulino.
Posttagm eze koncerto estis avizita, kaj oni konsideris kiel la plej tadgan rendevuejon por la esperantistaro la zoologian gardenon.

T e a tra jo j.
Vespere la fiandra operejo unuigis la alvenintajn
gastojn, kie nem etiistaj aktoroj alvenintaj el ciuj landoj
am uzigis la publikon per tri unuaktaj dramoj. La unua
estis ,,Devo de R ego“ fedrameto de Nestor de Tiere,
esperantigita de Amatus, en kiu S-ino Lola Carew (el
Londono) en la rolo de la juna regino efike oponis
kontrad la decidoj de sia edzo por konservo de la paco.
Sia argum entado kaj sia brilega kortusanta ludo treege
placis al la pacam a addantaro, si, kaj sia kunludanto
S-ro Van de Velde ricevis ankad dum la akto entuziasmajn apladdojn.
Poste sekvis la komedio de Emanuel van D riessche :
Por kvietaj personoj, esperantigita ankau de Amatus.
La patro ne volas konsenti la edzinigon de sia filino
al sia amato. La am anto luas cam bron apartenantan
al la patro, kiun li nur al kvietaj personoj volas luigi
por stratm uzikantoj. La aivokita polica komisaro, kiu
hazarde estas la onklo de la am anto, arangas la aferon.
El la aktoroj m eritas laudon precipe S-ro Karlo Urbez
(Barcelona) poste S-ro Emil Nicolau (Bukaresto), kaj
S-ro Fernand Dorè (Francujo). Estas notinda, ke la ses
aktoroj de la komedio apartenis al divesaj nacioj.
La lasta de la prezentadoj estis „La Revuo de la
S epa“ de Jan, sub kiu pseudonim o S-ro D-ro W. Van
der Biest sin kasis, la senlaca moviga spirito de la
kongreso. Li estis sekretario kaj kasisto de la kongreso,
autoro, juganto kaj organizanto de la literaturaj
konkursoj, orkestestro, regisoro kaj cefredaktoro de la
Kongresa Gazeto.
Ne estas ebla rakonti la enhavon de la Revuo.
Gi enhavas tiom da aludoj pri la okazintajoj lasttempaj
en la esperanta movado. Fine ankad nia Majstro, tre
lerte imitita, venas sur la scenejon kaj pacigas la
malpacem ulojn.
Kiam D -ro Zam enhof alvenis en la teatron, la ceestantaro korege salutis kaj aklamis lin. La samo okazis,
kiam post la finigo de la prezentado, kaj la kom una
kantado de la esperanta him no de barono Ménil, granda
nom bro de entuziasmaj esperantistoj akom panis D -ron
Zam enhof hejmen gis lia hotelo.
Lunde la 21-an antautagm eze la stataj, registaraj
kaj societaj delegitoj ponacie aparte kunvenis kaj elektis
la naciajn delegitojn. Parte de Hungarujo oni elektis
kiel naciajn delegitojn S-ron D -ron A lessandro G iesswein
kaj D -ron Leo Lorànd. Okazis ankad privataj kunsidoj,
tiujn havis la teozofistoj, la publikaj oficistoj, kaj stu-
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G uatem ala: S-ro Marsily.
Norvegujo : S-ro Linar Schibbye.
R um anujo: por la ministro de komerco, la ko
Malferma kunsido.
merca cambro de Bukaresto kaj Galatz, ka] en la nomo
Lunde posttagm eze je la tria estis en la festhalo
de la polica prefekto en G alatz: S-ro Henriko Fischer.
de la Zoologia G ardeno la oficiala malferma kunsido.
Rusujo: p o rla ministro de kom erco: S-ro Nedivisin.
La grandega salo apenati suficis por la gekongresanoj
Persujo kaj la Respubliko San Salvador ankau
el ciuj partoj de la m ondo alvenintaj. Sur la estrado sendis delegitojn, kies nomojn mi bedaurinde ne scias.
sidas la organiza komitato de la Sepa, la konstanta
N a c ia j d e ie g ito j estis: S-ro W erber, S-ro Dretl
kongresa komitato, la lingva komitato, la internacia
(Atistrujo),
Jan Biskup (Bohemujo) Babaio (Kroatujo),
konsilantaro kaj la stataj delegitoj. La honoran lokon
J.
Booth
(Australujo),
Delvaux (Belgujo), Colucci (Braokupas nia kara M ajstro, apud li sidas la urbestro de
zilujo),
Mudie
(Anglujo),
Colonelo Pollen (G ibraltar),
Antverpeno S-ro De Vos, kaj la prezidanto de organiza
William
R.
Hall
ka]
Jam
es
Ford (Ecosse), John Edkom itato por la Sepa : S-ro Van der Biest-Andelhof;
kaj la aliaj sepanoj la vieprezidanto O scar van Schorr, w ards (Irlando), Speesa (Transvaal), Penko Stojew
(Bulgarujo), Fraga (Cilujo), Hinrischsen (Danujo), Ali
la sekretario — kasisto D -ro Willem Van der Biest, F-ino
M arie Posenaer, Leutenanto F. D upont, L. Ritschie kaj Korpelainera (Finlando), Tiard ka] Bord (Francujo),
Kandt kaj Arnhoidt (Germ anujo), Rafaelo de San Milan
F. Schoofs.
S-ro jem ans, delegito de Usono kaj vieprezidanto (Hispanujo), Bremon ka] Pujula (Katalunujo), V. de Allende (Biskajo), D-ro Aleksandro Giesswein ka] D-ro Leo
de lasta kongreso en W ashington, proponas por la sepa
kongreso la jenan estraron, unuanim e akceptìtan : Pre Lorànd (Hungarujo), Strombolli (Italujo), G eldert (Kanada), Jan Zierm ans ka] Emil J. Odufré (Holandujo),
zidanto S-ro Van der Biest-Andelhof, vieprezidanto] S-roj
Van Schoor kaj Delvaux; sekratarioj: S-ro Gabriel Cnavet D -ro Robin (Rumanujo), Andre Fischer ka] Ostrowski
(Rusujo), Grabovszki kaj D -ro Rosenstock (Polujo), S-ino
kaj Van der Biest. La prezidanto de la kongreso dekHelmi josefson (Svedujo), E. Privat (franca Svisujo),
laras la malferm on de la sepa kongreso, kaj direktas
J.
Schmid (germ ana Svisujo) Herschel S. Hall ka] Her
bonvenan paroladon al la gis tiam aligintaj 1722 kongrebert Harris (Usono).
sanoj. Poste la urbestro de Antverpeno flandralingve
Inter la grandnom bra] bonvenaj paroladoj estis
salutas la gastojn de la urbo — S-ro Ritchie tradukis
kelka] rim arkindaj :
la paroladon — indigas la esperantan movadon, kaj
Efikplene parolis la reprezentanto de Norvegujo,
anoncas la gravan kaj veran frazon k e: „v_iuj k u n kiu el la vidpunkto de la paco interpopola kaj turistiko
l a b o r a n t o j d e tiu ci id e o e s t a s b o n f a r a n t o j d e la
indigis la lingvon, kaj postulis por Esperanto sam rant u t a h o m a r o “. La aplatidoj rekom encas, ec pligrandigas, kiam nia kara M ajstro, D -ro Zam enhof ievigas gajn konsulojn, kiel la naciaj konsuloj estas.
S-ro Andre Fischer diris, ke en Katikazo oni
ka] faras sian belegan paroladon. Kiam li fine esprim is la
parolas sepdek lingvojn ad idiomojn, sed la enlogantoj
deziron de la konstanta pii fortigo de la esperanta
tre volente lernas nun esperanton, kiel sepdekunuan.
organizado, li ricevis frenetikajn aplaùdojn.
Poste la sekretario S-ro Chavet antatilegis la tele- S-ro Grabovsky deklamis memfaritan poem on kun granda
gram ajn salutojn de la lordm ajoro de Londono, el sukeeso.
Nia prezidanto, lia prelata mosto, D -ro Aleksandro
Zagrebo, de la D ana Esperantisto, D -ro Robin, el Triesto,
Giesswein, stata delegito de Hungarujo tradonis al la
el Bukaresto, de nia cefredaktoro Augusto M arich k. t. p.
kongreso la saluton de la hungara m inistro por kulto
Nun longa, preskati senfina vico de bonvenaj
paroladoj sekvis, kiujn la oficialaj stataj kaj naciaj de kaj instruado.
En la nomo
de 40 antverpenaj policistoj
legitoj faris, kaj la granda nom bro de la deligitoj
parolis S-ro Hermans, helpa polic-kom isario, tradonis
m ontris, kiel grandan progreson faris la movado dum
la salutojn al la kongresanoj kaj diris, ke li ne estos
la lastaj jaroj.
kontenta, gis kiam la policanoj imitos sian ekzemplon
Kiel oficialaj delegito] parolis:
S-ro Biskup (el Atistrujo) en la nomo de la ur- kaj ciu policano farigos sam ideano.
Sed la plej grandan im preson kaj emocion faris,
bestraro de Praha.
B elgu]o: por la registaro S-ro G oem and, por la kiam kapitano Perogordo, delegito de M adrid anoncis,
urbestraro de B ruges: S-ro Schramme, por la Instituto ke la rego Alfonzo XIII. sendas la krucon de kom andoro de Isabelo la Katolika al la elpensinto de E spe
Internacia de Bibliografio S-ro Paul Otlet.
ranto, kaj la konsulo de Hispanujo en Antverpeno, ieBrazilujo : S-ro Agenor Aùgusto de M irandor.
vigis kaj meni ligis la rubandon de la ordeno cirkati
C ilujo: S-ro D -ro Fraga.
la kolo de nia kara Majstro. La tuta ceestantaro ekstafìin u jo : S-ro Koey P ung Young.
rinta entuziasm e ovaciis nian karan M ajstron, kaj la oficiH ispanu]o: S-ro Kapitano Perogordo.
Usono : por la komerca carnbro de W ashington : alajn reprezentantojn de la rego de Hispanujo. Poste
S-ro Reed, por la milita ministerio S-roj Me. Cain kaj S-ro Perogordo raportis, ke la hispana rego mem skriD -ro Yemans, por la^ m inisterio por laboro S-ro Ernest bas kaj parolas esperante, kaj diris al D -ro Zam enhof :
„mi faris nur m almulton, mi ne havus sufice da ordeMe. Keloy; por la Stato N orda Karolino S-ro R udy;
noj por Vi.“
por Vermonto : S-ro Stanyan ; por la Stato Pensilvanio
La kunveno finigis per la kanto de la himno
S-ro J.D . Hailm an; por M assachussets: S-ro W inthrop Lee.
Francujo : por la turistika klubo : S-ro Garal, por esperanta.
La im pona manifestacio de la malferma kunsido
la Société de Tarbitrage et de la paix : S-ro Ch. Richet ;
ka] kiel nacia delegito : S-no Tiard, prezidantino de la datfris pii ol tri horojn, kaj la membroj de la kongreso
ricevis neforgeseblan im preson.
Provenca federacio.
Vespere la kongresanoj kolektigis en la fiandra
G randa Britujo ka] Irlando: por la Internacia
operejo, kie ili auskultis malnovajn flandrajn kantojn
P aca Institucio S-ro Moscheles.
dentoj. Sub la direkeio de S-ro Privat komencis ankau
la profesoraj ekzamenoj.
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de nekonataj verkistoj kaj la belajn kantojn de la flandraj
m ajstroj : Peter Benoit, Jan Blockt, Emil W am bach,
Gevaert. La interpretantoj estis F-inoj Berthe Serven
kaj Edith Buens, kaj S-roj Jacques Boi kaj Jean
Collignon. La plej grandan parton de la sukceso meritis
la tenoro de Boi.

L ab o raj kunsidoj.
M arde, la 22-an antautagm eze komencis la laboro
en la kunsido de la rajtigitaj delegitoj en la rega Ateneo,
kaj estis daurigita la 23-an. Ili disputis la projekton,
proponitan de D-ro Zam enhof pri la necesa bezono de
reprezentado, kaj pritraktadis la regularon de la elektado de rajtigitaj delegitoj. Lau la klarigo de D-ro
Zam enhof estis la cefa ideo de sia tuta regularo, ke :
„Ni devas havi centran kom itaton, kiu estos elektata
de la esperantistoj mem, kaj tenos en siaj manoj la
tutan sorton de nia afero. La centra komitato, elektita
inter la seriozaj, kom petentaj, kaj sindonaj esperantistoj
faros nenian facilaniman kaj nesufice pripensitan pason,
kiu povus malutili al nia afero. Tam en super la decidoj
de la centra komitato staras la ciujara kongreso, kies
rajtigitaj delegitoj havas la rajton neniigi la decidojn
de la centra komitato, se tiuj m ontrigos dangeraj.u
La unua^ dem ando, pri kiu la kunsido devis vocdoni estis : „Cu oni akceptas la principon : Cu estonte
la decidoj de la kongresoj estos vocdonitaj de rajtigitaj
delegitoj de la propagandaj societoj au n e ? Cu restas
la sam a anarhio kiel antade, kiam ne la plimulto de la
kongresanoj decidis pri nova propono, sed kiam malmultaj bruemuloj povis m alhelpi la regulan agadon de
la kongreso. La unua dem ando estis akceptita, preskaa
unuanim e, car 50.000 vocdonoj estis por la propono,
kaj nur 19 kontraue. Nun oni pritraktis lausekve la
tutan proponitan regularon, kiun oni akceptis post du
sangoj. Oni decidis, ke la elekto de la rajtigitaj dele
gitoj povas okazi Iati la prezento de 25 kolektitaj
subskriboj por ciu delegito, ad foriasante la kolekton,
se la prezidanto de la propaganda grupo skribe deklaras la nom bron de la anoj de sia grupo, kaj se la
grupo estas regule enskribita sur laoficialaj listoj. Kiel
inembroj de la societoj estas konsiderataj tiuj membro],
kiuj pagos jaran kotizajon al la kaso de la Centra
Oficejo. La akcepto de la regularo signifas definitivan
starigon de nia esperanta parlam ento.
La unua funkciado de tiu ci parlam ento estis jadde
la 24-an en la generala labora ^kunsido de la kongreso
en la festhalo de la Zoologia Gardeno. La cefa tasko
de tiu ci parlam ento estis doni fortan organizajon internacian al la esperantistaro. Sed sen preparo improvize
tiel grandnom bra societo ne povis vocdoni prineipan
decidon kaj elekti m algrandan kom isionon internacian,
kiu ellaboras projekton, kiun gi publikigas 3 monatojn
antau la sekvonta kongreso en la oficiala gazeto.
Oni elektis en la internacian kom isionon la Sinjorojn : Van Der Biest, Bourlet, Cart, Von Frenkeil,
Hodler, Hóveler, Kandt, Michaux, Mudie, Mybs, Perogordo, Pujula, Reed, Rollet de 1’ ìsle, Sebert, Schmid!
(el Bern) kaj W arden.

P riv ataj kunsidoj.
Ankau la 22-an kaj 23-an estis privataj kunsidoj.
Inter la fakaj kunvenoj ni nom as la esperantistajn farm aciistojn, la liberpensulojn, la katolikojn, la juristojn, la
vegeteranojn, la instruistojn, la sportan union, kaj la
fervojistojn.

La faka kunveno de la juristoj okupis sin m omente per la redaktado de vortaro de la rajto internacia
kaj la prezidanto de la advokatoj, S-ro Michaux, ìa pre
zidanto de la unua kongreso en Boulogne sur Mer
konstatis, ke per esperanto oni povis arangi multajn
juristajn aferojn.
Tute tiel grava estas la disvastigado de la helplingvo inter la fervojistoj, precipe sur la vojoj internaciaj, kaj la prezidanto de la grupo de la fervojistoj
m ontris la progreson, kiun esperanto faris en tiu ci direkto dum la lastaj jaroj.
La esperantistoj katolikaj raportis pri sia dua
kongreso, kiun ili ne longe antaue en Hago havis, kie
ili decidis arangi la sekvontjare tian kongreson
en Budapesto. Ili konstatis, ke Esperanto estas tre tauga
el la vidpunkto de la religia propagando kaj de la in
ternacia unuigo inter la katolikoj.
La lingva komitato okupis sin per la akcepto de
400 novaj vortoj, sub la direkcio^ de S-ro Boirac, rektoro de la universitato de Dijon.

P rezen tad o de K aatje.
La plej brila lurnpunkto de la sepa kongreso estis
la prezentado de Kaatje en la fiandra operejo. La an tauaj ekzemploj, kiujn la kongresoj en D resdeno kaj
Barcelono donis, kiam profesiaj aktoroj prezentis „Ifigenio en T au ris11 kaj „Mistero de D oloro“ trovis im itantojn en Antverpeno. Kaj mem la verko „K aatje“
la profunde em ocioplena dram o de la belga autoro Paul
Spaak,^ sajnis tute difinita por konigi al la fremduloj
la psihologion, la anim on kaj la vivon de la flandranederlanda raso. La originala franca verko trovis la
plej lertan tradukiston en D -ro Van der Biest, kiu en
belega esperanta stilo verse verkis la tradukon. La
profesiaj geaktoroj, instruitaj de la patro Van der BiestAndelhof tre fervore lernis esperanton dum kvin m onatoj, por ke ili povu siajn rolojn, aliam fiandra lingve
reprezentitajn, nun esperante guste interpreti.
La inallonga resum o de la enhavo de Kaatje es
tas, ke juna nederlanda pentristo, Jan decidas iri Italujon, por lerni sian arton tutplene kaj studadi la
m ajstrajn artverkojn en la fama frem da landò, por
akiri inspiron^ por propraj grandaj verkoj. Kaatje kontraustaras: „Cu oni devas por talenton havi, tiel malproksim en forili ? “ Jan entuziasm e foriras Italujen, kaj
kiam li post du jaroj hejm en revenas, li kondukas hejmen junan italan virinon (Pom ona), kiun li prezentas
al siaj gepatroj kiel edzinon. Kaatje m alesperas, sed
kasas sian doloron. La itala virino baldaìt sentas fortegan nostalgion kaj post disputado kun Jan, nokte forkuras. Jan tam en ne sekvas sin, precipe prò amo al
siaj gepatroj, al kiuj li ne volas kauzi novan doloron.
Kaatje m alrapide realm ilitas lin per sia sincera amo
de la naskiga landò por lia hejm a landò.
La referato de la tre sim pla temo ne povas doni
ideon pri la beleco, pri la intimeco, pri la profunda
sento de la kortusanta verko, pri la sincera amo de la
verkisto al la naskiga landò. Kaj la traduko estas ne
nur unuaranga, sed vere poezia. La geaktoroj, m em broj de la Rega N ederlanda Teatro de Antverpeno ludis siajn rolojn bonege, precipe la geinterpretantoj de
Kaatje : S-ino Hélène Bertrijn kaj de la rolo de Jan :
S-ro Jules Verstraete meritis tutan laudon kaj ricevic
am ason de aplaudoj. La S-inoj M aria Verstraete kiel
patrino (efektive la patrino de Jan) kaj S-ino M agda
Janssens kiel Pom ona, plue S-ro Karel van Rijn en la
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rolo de la patro helpis konduki la teatrajon al la venko,
kaj ciuj meritis la grandegan sukceson, ilia laboro rajtigis la favoran akcepton faritan de la im presitaj kongresanoj. Post ciu akto oni devis resuprenigi la kurtenon tri ad kvarfoje. Post la tria akto S-ro Van der BiestAndelhof aperis sur la scenejo, kaj elokvente dankis
en la nomo de la ceestantaro al la geaktoroj.
jaude, la 24-an estis kunveno de la V agabonda
Klubo en la Taverne royale.
Posttagm eze la disdono de la premioj de la literatura konkurso okazis en la fiandra operejo. Antau
tio S-ro E. Privat faris tie brilegan paroladon pri la
esperanta literaturo. La parolado havis tiel grandan
sukceson, ke entuziasm igita germ ana sam ideano stari gis
kaj petis ke la artikolo estu presota. La raporton pri
la konkursoj verkis D -ro Van der Eiest, kaj antaùlegis
S-ro Schoofs. En 4 konkursoj neniu partoprenis; en
unu konkurso la premio ne estis aljugita. LaÀreatoj de
la konkurso por „Historio de Esperanto" estis S-ro
Zakrzewski el W arszaw a kaj D -ro Fisel el Tiflis. Pol
la konkurso : Novelo, estis premiitaj F-ino Flourens el
Béziers kaj S-ro Beau el Lyon. La premion de la kon
kurso : Esperanto kaj Komerco, akiris S-ro Somm er el
Chemnitz. S-ro Broekhuizen el Hago verkis artikolon
pri Esperanto kaj la Laboristoj. La prem ion de la kon
kurso : La m alnova fiandra pentrista skolo, akiris S-ro
Dufentrel el Alger. Malpli bonaj estis la rezultatoj de
la konkurso : Deviga instruado de Esperanto. La jugantoj
decidis ne aljugi la unuan premion ; la duan akiris S-ro
Baff el W ashington, la trian S-ro Cam escasse el Paris.
Batalo por akiro de la lingvaj rajtoj ce la bohemoj
havigis la prem ion al S-ro Jakes el Budejovice. Por
Soneto, S-ro Bicknell el B ordighera akiris la premion.
P or originala studo pri historio, literaturo kaj arto estis
premiitaj S-ro Stahl el M ahrenberg, S-ro Dufeutrel el
Alger kaj S-ro Pujula el Barcelona. La tem o de la
konkurso: „K varversajo“ ege placis al niaj versfarantaj
sam ideanoj ; 42 „poetoj“ partoprenis en gi. Laureato
estis S-ro Van de Velde el Boni, la talentopiena aktoro,
kiun ni aplaudis en la „Devo de Rego" kaj la „Revuo
de la Sepa". S-ro Vogler el H am burg akiris la prem ion
por „Cekoj kaj transpagiloj". La plej bonan tekston
en la konkurso — Verko de persono malpli ol 20 jara
— liveris S-ro Hunger el Flankenberg per la poemo :
Tri Patrinoj. En la konkurso Esperanto kaj Aviadistoj
— la unua premio ne estis aljugita. Duan premion
akiris S-ro Som m er el Chemnitz, kaj trian S-ro Vasatko
el Praho. Por kanzono akiris prem ion S-ro Baylis el
W est Hartlepool. Por popolaj moroj, popolaj legendoj
du famuloj S-ro Devjatnin el Kovno kaj S-ro Schroder
el W ien estis premiitaj. En la konkurso — Laufundam enta verketo — F-ino Flourens el Béziers kaj S-ro
M om ber el Oberollendorf akiris la unuan kaj la duan
prem ion de la konkurso. La laureato de la 23-a kon
kurso estis S-ro Robbie el Edinburgh.

K unsidoj de la T. E. K. A.
La anoj de la Tutm onda Esperantista Kuracista
Asocio kunvenis la 23-an sub la prezido de S-ro H.
D or el Lyon. Ili parolis pri la reorganizo de sia cium onata gazeto kaj pridiskutis novan projekton de regularo. S-ro D -ro Rothschuh (Frankfurt a. M ain) legis tre
interesan raporton p ri: 606 kaj giaj efikoj. La dua
kunveno okazis la 26-an. Oni decidis, ke la Tekaanoj direktu adreson al la Organiza komitato de la
estonta Londona Internacia M edicina Kongreso por
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allaso de la esperanta lingvo kaj arango de esperantaj
fakaj kunvenoj. Fine S-ro Poncet antaùlegis artikolon
pri la laboroj kaj eltrovoj de la jus m ortinta fama
franca scienculo Arloin, profesoro ce la m edicina fakultato en Lyon.
La Internacia Scienca Asocio intencis arangi g ran
dan kunsidon en la fiandra operejo, kies program o
estis paroladoj de S-roj Ernest Archdeacon kaj Karlo
Bourlet pri aviado, kaj la prezentado de la kinem atografo parolanta de la firmo Gaumont. La program o
bedaurinde sangigis, la urbo m alperm esis la kunsidon
en la operejo, car la kinem atografa prezentado sajnis
neinda al la celo de la operejo. Tial oni elektis la
festan cam bron de la Ateneo, kaj poste la nova ap a
rato de la firmo G aum ont „parolanta kinem atografo"
difektigis kaj ne funkciis.
Vendrede, la 25-an okazis privataj kunsidoj de la
turistoj, katolikoj, vegetaranoj, instruistoj, fervojistoj,
de la universala ligo de la farm aciistoj, de la kristana
unuigo, de la teozofistoj kaj de la komercaj, industriaj
kaj aliaj nepublikaj oficistoj.
Posttagm eze je la dua fioro la granda am aso de
la kongresanoj kolektigis en la korto de la Rega
Ateneo, kaj iris kune al la haveno, por fari ekskurson
sur la Skeldo. La propaganda irado tra la urbo estis
vere im pona, la partoprenantoj kunportis grandajn flagojn ah etajn verdajn stelornam itajn flagetojn, verdajn
rubandojn sur la capeloj, ktp. La gastoj okupis tri
sipojn, kaj havis la plezuron gui dum kelkaj horoj la
belajn riverbordojn kaj la panoram on de Antverpeno,
kun giaj dokoj, kaioj, kaj apudbordaj vidindajoj. Be
daurinde la cefsrafibo de nia sipo difektigis, kaj ni devis
atendi meze de la rivero gis la difekto estis replibonigita.
Vespere estis la baio en la som ergardeno de la
Rega H arm onia Societo. La beda rinde ne tro granda
grupo de la nacie kostum itaj partoprenantoj, kiuj
prezen ti s siajn naciajn dancojn, meritis la aplaudojn.
Carmegaj estis la geinfanoj de la geedzoj D -ro Robin
el Bukaresto, la 6V2 jara esperantistino Nikolaino kaj
la 7 V2 jara E g e n o , kiuj kurage kaj lerte deklam is,
kaj poste disdonis siajn vizitkartojn kun siaj m algrandaj
fotografajoj kiel m em orajojn, ili estis veraj naskitaj kabared-artistoj. La ciam bonhum ora kaj am inda Colonelo
Pollen kun sia granda talaro, kaj per plum ego ornam ita
kasko gajnis la sim pation de ciuj ceestantoj. Oni dancis
kaj guis la belan som eran nokton gis la tagigo, kaj la
hum oro restis ciam vigla kaj tarnen deca. Sabate la
26-an je la oka la vizito de la haveninstalajoj estis
anoncita, sed la gedancistoj malfruis la rendevuon kaj
alvenis nur al la
Ferm a piena kunsido de la kongreso en la
festhalo de Zoologia Gardeno. La prezidanto Van der BiestAndelhof esprim is sian gojon pri la ceesto de la eksaj prezidantoj de la gisnunaj esperantaj kongresoj : Ceestis S-ro
M ichaud de la unua (Boulogne sur Mer) S-ro Saussure
de la dua (Génève), S-ro Pollen de la tria (Cam bridge)
S-ro Mybs de la kvara (D resden), S-ro Pujula y Valles
de la kvina (Barcelona), S-ro Yemans de la sesa
(W ashington) kaj S-ro Van der Biest de la sepa (Antwerpen). S-ro Chavet legas la protokolon ; oni aprobas
gin S-ro Boirac, prezidanto de la lingva komitato raportas pri la funkciado de tiu komitato. S-ro M ann
deziras koni la spertojn de la lertaj propagandistoj pri la
metodo plej tatìga por la propagando. S-ro Chavet raportas, ke oni ricevis jam oficialajn invitojn por la sekvantaj
kongresoj. En la venonta jaro (1912) la kongreso oka-
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zos en Krakovo (Polujo). Alvenis oficialaj invitoj por
1913 el G enova (Italujo), por 1914 el Parizo, por
1915 de la Skotlanda Federacio E sperantista por arangi
la kongreson en Skotlando.
S-ro D -ro Rosenstock priskribas la vidindajojn de
Krakovo kaj già cirkaflajo en alloga m aniero. La adm irinde elokventa parolado entuziasm igis la tutan
ceestantaron. Li atentigis, ke la esperanta movado
havos en la venonta jaro la kvaroncentjaran jubileon,
la movado ekiris el Polujo, kaj car ne estas ebla, ke
la kongreso okazu en Rusujo, estas plej inda, ke estu
arangota en austruja Polujo. Fine F-ino M aria Posenaer,
sepanino, prezentis al nia kara Majstro en la nomo
de ciuj belgaj esperantistoj pentrajon de S-ro E. Stoffels
(el Antverpeno) „La Skeldo antafl Antverpeno", kiel
m em oran donacon, kiel esprim on de respekfo kaj amo.
La kanto de la m ajesta him no de F. de Ménil finis
oficiale la grandan kaj sukcesplenan sepan kongreson.
Sabaton vespere festeno estis anoncita, sed bedaurinde nur festeneto estis arangita. Car ce la kom una
vesperm ango en la m algranda salono de la kafejo prò
la bilardoj nur 150 personoj povis partopreni. Ec tiuj,
kiuj jam acetis bileton por kvin frankoj, kio rajtigis
ilin partopreni ce la festo, ne estis allasitaj al la feste
neto. Kiuj ne m endis antaue la trifrankan bileton devis
sidigi apud la muroj kaj ne povis ricevi vesperm angon.

Post la vesperm ango diversnacia kabaredo estis im provizita kun ludado de fortepiano, deklam ado de sercaj
m onotogoj, poemoj ktp. S-ro M udie ankau min instigis
deklami kelkajn poem ojn de Aleksandro Petófi, kiuj
placis al la ceestantoj.
D im ance la 27-an manovro de la Ruga Kruco
estis prezentita sur la Place St. Jean. Oni m ontris la
unuan flegon al vunditoj sur la militkampo, la transporton al la pansloko, kie la enskriboj sur la diagnozaj
kartoj estis efektivigitaj. Sekvis la transporto al la am bulanco. En la dua parto la flegado en la am bulanco
de la Ruga Kruco estis montrita. Ekzam eno kaj se
necese rearango de la pansaparatoj. La tria parto de
la prezentado estis la transporto de la vunditoj el la
am bulanco al transsenda hospitalo afl fervoja stacidomo.
Kuracistoj, flegistinoj kaj flegistoj m ontris sian lertecon
ce la manovro, kaj esperanto estis uzata kiel interkom prenigilo inter ili kaj la vunditoj. La funkeiado sajnis
al mi iomete m alrapida, sed estis serioza.
Diservoj en la katolika cefpregejo kaj en la anglikana pregejo finis la kongreson. Posttagm eze nia
enirkarto rajtigis nin ceesti lastan fojon ce la koncerto
en la Zoologia Gardeno.
Lunde la 28-an kom encis la diversaj postkongresaj
ekskursoj.

Dr. Leono Lorànd.
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L A IStAJTIMGALO,
De JOHANO ARANY.
En la hungarlando bela,
Kie iam la sencela
Procesado modo estis —
— Kaj ankorau gis nun restis,
Vivis antau kelkaj jaroj
Petro, Patilo : du najbaroj
En la landò fruktoplena.
Ilin lafldas kanto jena.
P etro, Palilo, kalendare
Amikece vivas pare.
Tie estas ja facile
Vivi kune tu t’trankvile ;
Sed ce Petro Patllo, nia
E stas T ajo tu f alia.
M alkonsento kaj malordo
Regas en la domo, korto.
La m albona najbareco
El T infero estas peco.
Se ce Palilo fumo igas,
Petro preskau sufokigas;
Kaj ce Petro se la koko —

Tergratadas,

io

Jam de Paulo la domloko
Tertrem adas.
D isputado igas granda
Ce barilo la limanta,
La dom anoj tutsenm anke
A m asigas am bau flanke
Kaj insultas, fiparolas,
Prava esti ciu volas.
Ec la hundoj nun agordas
Kaj kolere 1’ teron m ordas,
Sed ni venu al P afero.
Nuksoarbo tre maljuna,
Staris en gardeno 1’ suna,
Kiel Palilo la fiero,
Unu branco transen kreskis
N ajbarejen. Car gi estis
Fruktodona, gin toleris
Petro sage, — ne koleris.
Do okazis, ke dim ancon
G uste la kom unan brancon
Sercis najtingalo ia,
Por ke Dion frum atene

P er belega kanto sia
Prege laudu gi dankplene :
Danki por la tago bela,
Por boneco la ciela,
Por la lumo, rosguteto,
Bonodoro kaj venteto,
Por la verda foliaro,
Kie kovas già paro,
Por la feliceco granda,
G ian koron pleniganta;
Unuvorte, ke gi vivas,
Brilan la naturon vidas,
Kies^ gloro
— Gi ja estas konvinkita —
Al honoro
Già estas nur kreita.

Petro ankad, en la sento
De la granda senkulpeco,
Iras nun kun sia plendo
En la ejon de 1’ justeco,
Rakontante li akcentas,
Ke la fajfon li pretendas.
Nek la lego,
Nek la rego,
Nek alia, gin forprenos,
Tion ciu ja kom prenos.
Kaj por ke pii energia
Estu defendigo sia,
Li la batojn m almultigas,
Kaj la rajton plifortigas
P er talero, kiun lerte
La jugisto, nun jam sperte,
En m a ld e k s t r a n poson metas.

Patilon, k:u aflskultadis,
La birdeto tiel ravis,
Ke li kriis kontentege :
„Patro D ia!
Ho belege
Kantas najtingalo m ia !“
„Via estas r om bro tie,
Ne la birdo, car alie“. . .
Sonas la respondo kruda
El gardeno la apuda
,,Kies d o ? cu vi ne v id is?
Gi sur arbo mia sidis !“
,,Ho sed ce mi gi kantadis,
Do la fajfo min rilatis."
Paulo, li ne cedas iom,
Petro krias: li nek tiom.
Vorton sekvas la alia,
Blasfem ado ec malpia.
Transsaltante,
Ekkaptante
Korpo korpon ege sk u as;
La dim ancon inde testi,
Pugnoj batas, sango fluas,
Rajte volas am bail resti.

Venis fine Y tago granda,
Kiu estos decidanta
En la fajfproceso grava:
Propre kiu estas prava?
Sed pri 1’ kazo kvankam multe,
La jugisto cerbum adis,
L’ advokatoj senrezulte
La leglibrojn trastudadis,
La skribajojn ec trakuris,
T ia rajto,
Birdofajfo
A4ankas el la „Corpus Ju ris“.
La jugisto do kolere
La du homojn rigardante,
La du posojn surfrapante,
Jugis tiel ci severe:
„Vi auskultu nun atente!
Nek la via, nek la via
Estas la fajfado d ia;
(Dekstren frapas) sed la m ia,
(Kaj m aldekstren) nur la m ia;
Iru hejm en nun kontente.“

Vengon petas tiu kazo,
Tial kun la sanga nazo
Paulo portas sian plendon,
Rakontante la ofendon
Al jugisto. Kaj li juras,
Ke li gis la rego kuras
Genufleksi, se li devas;
Sed ne cedas li la rajton,
Nome la nuksujan fajfon,
Ec se la alia krevas.
Kaj ruzege li taleron
En justecpezilon jetas ;
La jugisto la m oneron
En la d e k s t r a n poson m etas.

Nia tempe, dank’ al Dio
Ne okazas più ci tio,
Ne disputas la najbaro;
Kaj la bona amikaro
M alkonsenti ne kutimas,
Ec la procesadon timas.
Pace vivas la parencoj,
Kaj se igas diferencoj,
Tiujn ili reordigas,
Unu jam ne m alpacigas
La alian. La gefratojn
Vera amo nun kuncenas.
Vi ne trovos advokatojn,
Kiuj la eventualan
Fajfproceson najtingalan
Niatem pe entreprenas.
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V erkis : jO ZEFO YARTIN.
La sorto denove ekm ovigis en Tripoli, en tiu ci
m albenata dezertego, kie nur ce la limoj trovigas ia
civilizacio kaj nur la m arbordon cirkadas kadukaj urboj,
restajo] de epoko iome pii brila ol la nuna. La sorto
denove ekmovigis en tiu ci m albenata dezertego, kies
pii brila flanko estas la maro, car aliflanke la m alse
rena dezerto de Lybia, triaflanke la sentina sablejo :
S ahara etendigas. Kiam la Tero formigis, la cielaj
potencoj certe tute forgesis pri gi, au volis gin lasi
logejo por diabloj. Gi nur malofte havis pluvojn, des
pii sekige brilis la suno; kreskajaro do ne povis evoluciigi. M alhelpis tion ankad la sabloventoj, al kiu] nul
la sekaj dornarbetoj kaj la hum ila sur la tero kusanta
s e m p e r v iv e n s povas kontraflstari.
Tripoli neniam estis granda, neniam estis civilizita en la vera senco de la vorto, neniam estis rica au
felica. Kion la fabelaj historia] lernolibroj rakontas, ciò
estas optika eraro tra la ciongrandiga nebulo de la
m alproksim a estinteco. K arthahadat, kiun la Romano]
nom is C arthago, neniam havis m ilionon da iogantoj
prò la simpla kauzo, ke tiel grandan urbon ne povus
nutrì la inizerà regiono. Hanno, H asdru-B aàl ne diferencis de la kabila] kaj berbera] gentestroj. M assinissa
ka] Jugurtha sanie estis nur antikva] eldonajoj de la
posta] brunvizagaj, nigrabarba], burnusaj, inaura] estro]
kiu] ankau plenum is, kion ili, t. e. atakis Europon.
Ka] ci tiu] povis resti en H ispanlando sepcent jarojh,
dum la entrepreno de H annibal estis nur efemera ekskurso. Se la Kartagano] ne estus lerta] sipistoj, kiuj el
ciuj parto] de la tiam konata m ondo kunportis komercajojn ka] m onon, tiam Kartago ec tiel granda ne po
vus esti.
Sankta Angusto, la episkopo de Hanno, ne pastradis en iu benata regiono, sed super la ruinoj de la
civilizacio de la malnova Kartago. La hodiaua Trìpoli
estis ciam logejo de sennom aj popolacoj, de kabila]
kaj berbera] gentoj ; dum la epoko de la popolm igrado] gi estis senm astra bieno, kies posedanto] ciam
sangigis. Unu post la alia venadis ci tiu] posedantoj
detruante, kion la cionpolviga tropika suno ka] sablonubego] indulgis. Venis la vandalo], la Bizantano], poste
la pia] krucbatalanto] kaj pregem aj Malta] kavaliroj ;
poste la turko], fine la francoj ka] anglo], kiu] volis
timigi la sentim ajn arabajn korsarojn. Inter ciuj la tur
ko] restis pie] longe estro] de Tripoli, car al tiu ci
dezerta, mizera regiono, kie krom la dornarbetoj nur
la fanatism o povas vegetadi, la konzervativa, fanatika,
progresi nepovanta ka] nevolanta turka regado estas la
pie] konvena. Car sub tiu ci regado la logantaro de
Tripoli povis trankvile resti ce sia biblia simpleco,

T rad u k is : IRENJO ROBICSEK L. V. St.
moslim a mallaboremeco, ce frem deco al ciu progresoj
Restis gis la hodiafla tago.
Sed nun denove ekm ovigis la Sorto, denove Ro.
mano] venas de Sicilio kaj Tarento, la iome m olaidoj de la energia] legiano] ka] Scipio Africanus ce la
bordo] de Provincia T ripolitana denove pasas sur la
teron de Afriko, sed nun en m oderna uniformo, kun
bataliloj iome pii dangeraj ol la antikva] murrompiloj.
Novan fendon havos Afriko, tra kiu penetrigos la italo],
tra kiu penetrigos la edropa civilizacio, ka] antatì tiu]
ciam pii ka] pii internen retirigos en la dezerton la
nevivemaj gentoj, kiu] ne povas vekigi el la miljara
spirita letargio.
Ka] alvenos la epoko, lau la eternaj lego] de la
evolucio gi devas alveni, kiam la Islamo eie retirigos
ka] nenie trovigos m oham edana] regno] kun m oham edanaj
regnestroj. Alvenos la epoko, kiam la iam potenca, tutm ondon miriacanta m oham edanism o eie igos servisto
de la „senkreduloj,“ kiam tiu ci fanatism o etigos ka]
au devige m odernigos, au retirigos en la dezerton, sub
la tendojn de ciam pii ka] pii m alm ultigantaj gentoj.
Alvenos la epoko, kiam la nun m ortanta Islamo m ortos kiel religio, post kiam gi mortis kiel statkonserva
faktoro.
Tio estas tute certa, tiel devas okazi, la ettropa
civilizacio devas venki. Se tiu ci procedo ci tiel formigos, tiam gi estas bona procedo kaj utila por la
kulturo. Sed inter ci tiuj cirkonstancoj devas silentigi
la sentoj kaj malgrau ke nia sim patio estas apud la
malpli forta p a r e n c o , ni deziras, ke Tripoli liberiginte
de la kadukiga Islamo alligigu pere de ballando al
Europo per la cenoj de la m oderna civilizacio. La sobra
prudento pii bone jugas, ol la koro kaj fine ciani la
prudente estas prava. Okaze de la T ransvaal-a milito
krom la anglo] ciu deziris la venkon de la boero]. Sed
m alantau tiu sentim entalism o estis tio, ke okaze de
boera venko la boeroj estus restintaj ce sia prasim pleco,
do kiel terkutturistoj ka] brutedukisto] abom enus la
m odernan vivon, la grandurban industrion, la bruegajn
fabrikojn, la rapidegan evoluadon, ce kiu] la biblio
anstatauus cian sciencon, poezion kaj arton. Alie oka
zis, la progreso venkis en la sudafrika boera teritorio,
ka] nun mem la boero] konsentas, ke bone okazis.
M ovigas la Sorto ankaìt en la norda parto de
Afriko. Post Tripoli baldatì alvenos la vico por Maroko
ka] subite ni nur tion rim arkos, ke Nord-Afriko estas
jam parto de la eùropa civilizacio kaj kiel per la sipoj
de la proksim a estonteco ni el Fium e dum du tagoj
alvenos tien, sam e ankati kulture gi estos pii proksime al ni.
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B IL D O J E L L A B E S T A VIVO.
De K. EWALD.

Trad. DR. I. PATAKI L. V. St.
(Daurigo)

Capitro tria.

SANGO.
La suno bruligis, kaj sur la tero estis senkom pata
sekegeco.
Arboj kaj arbetoj mallevigadis siajn foliojn, la
herbo estis flava kaj bruligita tiel, ke la bovo apenail
povis trovi ec unu fasketon de herbo. La akvo en la
rivero estis tiel m alprofunda, ke la fisoj kusadis tute sur
la fundo kaj la rivereto jam delonge estis elsekigita.
La bestoj sercis rifugon sub la ombroj kaj spiregis la
aeron. M ultaloke m ortis floroj kaj bestoj. Ankau la
dupiedulo, Ha virino kaj lia intano fartis nebone.
La sola, kiu bonege fartis tiutempe, estis la serpento. Gi etendigis en la suno kaj ciò estis belega al gi.
— Brilu nur, m algranda suneto, gi diris, ju pii forte,
des pii bone. Nun mi kom encas sentadi, ke mi vivas.
Sed unutage alvenis la pluvo. Ne tia pluvo,
kontrafl kiu oni povas etendi pluvom brelon ad iri sub
pordegon kaj atendi la finigon de la pluvo. Tiu estis
pluvego tia, ke oni apenau povis vidi la m anon antaù
la nazo. Kaj pluvegis tage post tage kvazau gi neniam
volus cesi. Bruis kaj krakis kaj tam buradis sur la sekegaj folioj per orelsurdiganta forteco. La rivero de
nove superakvigis, la rivereto vekigis el sia sveninteco
al nova vivo kaj m urm uretadis kiel neniam antaùe.
La tuta tero estis kiel soifega buso, kiu sencese trinkadis ne povante trankviligi sian soifegon. Cie
granda gojo regis. La arboj kaj floroj etendigis kaj naskis
novajn burgonojn. La herbo ekkreskis frese kaj verde. La
ranoj krietadis tiel ladte, ke oni povis ilin audi en la
tuta arbaro. La fisoj vigle balancadis sian voston. La
dupiedulo kaj ha familio sidis antati sia laubdom eto
kaj gojis kun la aliaj.
Sed la pluvego dauradis ciam più.
La rivero estis transirinta sian bordon kaj fine la
dupiedulo ekmaltranviligis, ke la insuleto subakvigos.
La akvo transrom pis la tegm enton de la dom eto tiel,
ke ec unu seka loketo ne estis trovebla en gi.
— La infaneto frostotremas, diris la virino.
Ili do decidis forlasi la insulon kaj per grandega
penado transvadis la riveron jam treege profundan.
Ili transvadis la m alsekan herbejon kaj portadis alterne
la infaneton. Fine ili trovis arbon, sur kiu ili povis
arangigi. Ili plektis tegm enton el brancetoj kaj kovris
gin per herbo kaj musko, kiel eble plej bone kaj de
nove trovigis tute agrable.
— Tien-ci supren la akvo ne povas alveni, li diris.
— Sed transpluvas trans la tegm ento, si diris.
La infano kaj ankatf mi frostotremas.

— Mi ciam diris, gojegis la orangutango, ili
havas nek pelton nek ion alian ; ili terure pereos.
— Vi estus devinta nutradi vian m algrandulon per
vermoj sinjorino, diris la najtingalo. Tiam li pii bone
estus prosperinta; miaj m algranduloj jam estas preskaìt
tiel grandaj, kiel mi mem.
— Vi estus devinta sidigi lin en la herbejon kaj
lasi lin saltadi, kiel mi konsilis al vi, diris la cervino,
tiam li nun jam estus m em stara.
— Sidigu sur lin, ekkriis la kanpaserino. Tiel
anka mi varm igas m iajn m algrandulojn.
La virino de la dupiedulo nenion respondis. Si
zorgoplene rigardadis sian frostotrem antan infaneton.
— Sajnas al mi, ke la infano estas treege dorlotita, diris la erinaco. Dio min gardu ! Tio, kio devas
okazi, devas okazi. Kaj se oni havas infanojn, oni
devas ilin konvene eduki. Sed pensu n u r: duonjara
infano, kiu ankorau tute dependas de sia patrino !
Tion mi nom as honto. Bastonon li devus ricevi kaj
unu, du . . . elpusu lin en la m ondon.
— Vane oni donas konsilojn al ili, diris la cerv
ino, ili ne volas esti instruitaj kaj kiel oni arangas
sian liton, tiel oni dorm as.
Kaj ili foriris. La dupiedulino sidis sur la arbo,
la pluvego torente faladis kaj la infano kriadis prò la
malvarmo.
— Rigardu la m alsagan safon tie m alsupre en
la herbejo, si diris. Gi fartas bonege en già dika pelto,
dum mia mizera, dolca kaj m algranda ido tie ci kusas
kaj frostotremas.
La dupiedulo bone audis tion, kion si diris, sed
nenion respondis. Iomtempe li sidis silente kaj pripensante, poste li m alsuprenram pis de la arbo, sidigisteren
apud la arbotrunko kaj più pripensadis. La pluvego
ankorau ciam daflradis. Supre sur la arbo lia m algrandulo ankoratt sencese kriadis prò la malvarmo. Mal
supre en la herbejo pastigis la safo.
Tiam la dupiedulo levigis kaj iris al la safo.
Voje li fleksigis, suprenlevis akran stonon kaj kasis
gin en sia mano. Li iris tute m alrapide kaj intence
rigardis aliflanken, por ke la safo ne ektimigu. Poste
subite kaj neatendite jetis sin sur la safon.
— Meee ! M ortigo ! Al helpo ! Mi m ortas ! kriis
la safo.
La dupiedulo bategis gin per la stono s u r ' gian
frunton, la safo falis teren, poste li cirkadprenis per
siaj ambafl manoj gian kolon kaj sufokis kaj fortiradis gin al la arbo, kie li logigis. Per la akra stono
li traboris la felon kaj kom encis senfeligi la safon per
siaj ungoj. Lia virino inalsuprenvenis kaj helpis al li.
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Ili uzis ankad siajn dentojn por ke ili finu pii rapide
poste ili ripozigis kaj rigardis felicege unu la alian.
— Kiel bona estis tio ci, li diris.
— Adm irinde bela, si respondis. Nun ni alportu
la pelton al la m algrandulo, poste ni m angos più.
La dupiedulo trinkis la sangon de la safo kaj
enm ordis en la viandon.
— Mi sentas min tiel torta, kiel ankorau neniam, li
diris. Se nur alvenus nun la leono, li ricevus sian parton.
Ili senfeligis la safon, envindis la m algrandulon en
la lanaron. Tiu ci tuj ekdorm is prò la vanno kaj
agrablo. Poste ili alportis la restajon de la safo en
sian logejon sur la arbon kaj ekkom encis konsum i gin.
Ce ciu m anga peco ili sentadis, ke ilia forteco kreskadis. Ili ne pensis più pri la m alvanno kaj la pluvo,
sed sidis gaje unu apud la alia kaj interparoladis
goje pri la estonteco, kiel neniam pii antaue dum sia vivo.
— Ankad mi volus havi tian safpelton, si diris.
— Vi havos, li diris, dum li m acadis oston, se
ni ne trovos alian beston, kies pelto estas pii mola
kaj pii varma. Ankad mi havos pelton. Sed atentu
n u r! Ni povus etendi super ni safpeltojn, por ke ni
estu sirmataj kontrad la pluvo. M orgad mi foriros,
sercos safojn, m ortigos kaj alportos ilin tien ci.
— Kaj tiam ni m angos ilin.
— Certe ! li diris. Ciutage ni m angos viandon.
E stas tre bone, ke ni eltrovis tion. La fisoj en la rivero
kom encis jam timi min.
— Sed estu singardem a, por ke nenia m albono
atingu vin, si diris.
— Nature mi estos, li respondis. M orgau matene
mi m alsupreniros al la rivero kaj kolektos akrajn stonojn
por la okazo, se mi perdus la nunan. Auskultu, kion
mi ekpensis. Mi alfortikigos stonon al la fino de branco,
vi scias. Tiam aniere mi estos kapabla trafi la safon
am de m alproksim e . . . mi jetos al gi „la b ra n c“-on
kune kun la stono. Ili nature ciuj timos min, se ili
estos audintaj, ke mi mortigis unu el ili.
Dum ili tiel interparoladis, ciuj bestoj de la
arbaro kurege kunvenis en la herbejo. Sam e kiel dum
la unua nokto post la alveno de la novaj bestoj.
— La dupiedulo m ortigis la safon, kriis la pasero
kaj forflugis m alseke por pluenportadi la novajon.
— La dupiedulo m ortigis la safon, la kapron kaj
la bovon, grakis la korniko kaj batadis per siaj malsekaj flugiloj.
— Haltu ! diris la bovo, mi ankorau estas, dank’
al Dio, vivanta, sed mi estas preparita al la plejm albono.
— La dupiedulo m ortigis ciujn bestojn en la
arbaro, li sidas meze de la herbejo kaj m angas la
leonon, m urm uretis la kaneroj unu al la alia.
Ciuj bestoj kunvenis en la herbejo por konstati
la veron. Meze inter ili staris la leono kun fiere
levita kapo.
— Kio okazis vere? li dem andis.

— Cu estas perm esata ? dem andis la orangutango
kaj suprenetendis sian fingron. Mi sidis tie sur la palm arbo kaj cion vidis. Estis terurega.
— Vi vere estas m alnobla kreitajo, diris la
leono. Vi kulpigas viajn proprajn parencojn.
— La parenceco estas tre m alproksim a, respondis
la orangutango, eksterordinare m alproksim a. Mi m em origis vin, ke mi klare kaj decide rifuzis ciun respondecon por la dupieduloj, kiuj nur hontigas la familion.
Mi do sidis sur la arbo kaj vidis kiam li alvenis, sin
jetis sur la safon kaj tiun ci sufokis. Poste li trenis la
malfelican beston al la arbo, kie li logas. Mi steli ris
post li kaj vidis, kiel li senfeligis gin. La virino helpis
al li, poste ili sidigis sur la arbon kaj m angis gin.
— Nenion p iù ? dem andis la leono. En mia junago
mi m angis multajn safojn, kvankam nun mi preferas
cervojn. Kial la dupiedulo ne povus preni pecon da
viando, se li sentas la deziron?
— Se vi perm esas al mi, fari rimarkon, mi rem em origas vin je miaj vortoj, okaze de nia lasta ci tiea
kunveno, diris la bovo. Vi facile paroladas, vin la du 
piedulo ne povas ataki. Ni estas tiuj, kiujn li m inacas.
Tam en vi devus esti singardem a. Li farigos via dangera
konkuranto. Se li havos multajn infanojn, li bezonos
multajn safojn.
— Tiam ankorau restos la bovoj, diris la leono
kaj furioze ridante montris siajn tim indajn dentegojn.
— Nature, respondis la bovo, kaj singardem e
retirigis kelkajn pasojn. Tion mi ja d iras; baldad la
bovoj estos je la vico, post kiam la dupiedulo jam
lekis sangon. Nun li igis terure sangavida kaj sajnas
al mi ankau aliaj havos la deziron m angegi min.
— Hm ! diris la leono, vi povas esti prava. Mi
interparolados kun li.
Li ekiris kaj la orangutango serveme cirkadsaltadis lin.
— Bonvolu tien ci, bonvolu tien ci, li diradis.
La leono ekstaris sub la arbo, kie la dupiedulo
logis. Ciuj ceteraj bestoj de la arbaro stelvenis post
la leono kaj starigis adskultante kaj observante.
— D upiedulo! blekegis la leono per sia fortega
voco, kiu sonis kiel tondro. La bestoj ektremis prò
teruro. La leono batadis siajn flankojn per la vosto
kaj suprenrigardis sur la arbon. Nenia sono venis de
supre. Li rekriegis, sed neniu respondis.
— Impertinentaj kreitajoj, diris la orangutango.
— Eble ili estas mortaj, diris la najtingalo. Eble
la safo estis tro multe por ili.
— Oni ne m ortas prò superfluo, sed prò manko,
diris la porko, kiu per sia nazo sencese fesadis la
teron por trovi iun m angajon.
Tiam la leono triafoje kriegis, kaj nun tiel forte,
ke la fringeleto de brancof defalis teren antau la
serpenton, kiu g in 'en g lu tis sen, ke’u n u 'a d la alia estus
eldoninta tonon kaj tial neniu rimarkis tiun okazon.

c?
Kaj nun aperis la dupiedulo sur la arbo.
Post la rica mango li forte kaj profunde ekdormis
kaj estis nun kolerega, ke li estis vekiia. La haroj
senorde flugetis sur lia kapo, la okuloj subplenigis
per sango, lia buso saumis.
— Kiu havas kuragon geni min en mia dorm ad o ? li dem andis.
— Mi havas kuragon, la leono !
— La leono, la rego de la bestoj, ekkriis la aliaj
respektplene hore.
— Mi estas la rego en mia propra domo, diris
la dupiedulo. Foriru, mi volas dorm adi.
— Li ofendas la leonon, li estas freneza. Mi kredas,
ke lia vivo ne valoras più ec m onereton, kriis la cirkaflstarantaj.
Sed la dupiedulo prenis la fem uroston de la
m ortigita safo, bonege celis kaj jetis gin per grandega
forto al la leono, kiun li trafis meze de la frunto.
La leono fortege ekkriegis ; ciuj bestoj forkuris
ektimigite tra la herbejo, la leono kune kun ili ciam
ankorati blekegante tiel, ke la tuta arbaro rebruegis.
La dupiedulo trankvile rekusigis kaj d o rm ad isg is
mateno.
Kiam li vekigis kaj m alsupreniris de la arbo, jen
kusis la hundo kaj m acadis la oston, kiun li estis
jetinta al la leono. La hundo balancis la voston, la
dupiedulo karesis gin kaj donis al gi ankoraù oston.
— Cu vi volas esti mia amiko kaj servisto? li
dem andis.
— Jes, mi volas, diris la hundo. Vi estas pii bona
por mi, ol la aliaj kaj vi estas pii forta kaj pii saga ol ili.
— Bone, diris la dupiedulo, vi povas gardi min
kaj la miajn, helpi al mi dum la casado kaj krom tio
esti mia kunulo.
Capitro kvara.

LA TEM PO PASAS.
La pluva vetero finigis, la suno denove briladis ;
poste repluvis kaj rebrilis la suno. Je eterna alternado
pasis la tempo.
La familio de la dupiedulo arangis novan dometon,
pii bonan, ol la foliara domo sur la insuleto kaj ol la
logejo sur la arbo.
Tiu ci estis stonega kaverno, kiun li unutage
hazarde trovis. Gi estis m alvarm eta dum la varmega
vetero kaj varm a dum la m alvarm a vetero, donis certan
sirm on kontrati la pluvo kaj nokte estis ferm ebla per
stono. Interne li kusenum is gin per feloj kaj tegis la
teron per m usko; kaj tiel li logis en gi tute agrable
kun sia familio kaj la hundo.
Li havis multege da laboro, car la familio kreskis.
Nun li havis tri infanojn, kiuj bonege prosperis kaj
m angis kiel drasistoj. De tiu nokto, kiam li jetis la
oston sur la leonon, li devis esti tre singarda. Car ne
nur la rego de la bestoj farigis lia maiamiko, sed

ankatì la ceteraj bestoj de la arbaro m alkonfideme
rigardadis lin. Kaj rajte, car la dupiedulo farigis potenca casisto, kiu apenad estis malpli forta ol la leono.
En la plej interna parto de la kaverno li kasis
du grandajn sagegojn kaj unu m algrandan, kiun lia
plej aga filo jam sufice lerte m anuzadis. Ili tiel ruze
eliris por la casado, kiel la leono kaj la aliaj casantoj
de la arbaro. La hundo alpelis al ili la casajon, sur
kiu ili jetis siajn sagegojn kaj kiun ili mortigis.
— Li casas pii bone ol mi, diris la leono ununokte
al sia virino. Hodiaìt li trafis per sia sagego junan
cervon, kiun mi elektis al mi mem.
— Kial ne forprenis gin vi m em ? si dem andis.
— Mi ram pis tra la herbo al gi, li respondis,
sed antau ol mi povis alsalti, la dupiedulo jam trafis
gin. La sagego eniris gian kolon kaj gi morte tcrenfalis.
— Kial vi ne forprenis gin p o ste? si dem andis plue.
— Li havis ankorau duan sagcgon en la mano,
diris la leono. Ankau lia ido havis unu. Mi ne komprenas, kiaj estas tiuj sagegoj. La bestoj, kiujn li trafis
dum m om ento mortas.
— Vi tim as la dupiedulon, diris la leonino moke.
Nun li estas la rego de barbaro, ne vi. Se ankaìt via
filo estos tiel m aikuraga, tiam nia estreco estas tute
finigonta.
La leono silentis kaj m alsuprenrigardis per ardantaj
okuloj.
Sed antaue ol tagigis, li steliris al la kaverno de
la dupieduloj. Li kusigis en la arbetajon ju s antaù la
eniro kaj pacience atendis, gis la stono estos forrulota.
Tio okazis tuj post la sunlevigo kaj la leono preparigis por la salto. Liaj okuloj estis sangaj, li saltis kiel
frenezulo sur la unuan, kiu m ontrigis, kaptis lin per
siaj fortaj piedegoj kaj reportis lin per unu salto en la
arbetajon. Soneganta ekkrio alvokis la dupiedulon al la
eliro de la kaverno. Tie li staris kun sagego en ciu
mano. La leono vidis, ke li ne kaptis sian malamikon,
sed nflr unu el siaj infanoj. Li forlasis la kadavron de
la intano kaj preparigis al nova salto. Sed la dupie
dulo ekvidis lin tra la arbetajo. Li jetis la unu sagegon
sen trafi la leonon, poste li jetis la duan sed la leono
jus forkuris per longegaj saltoj.
Inter larmoj kaj ploregoj reportis la dupiedulo
kaj sia virino la mortigitan infanon en la kavernon.
La leono kuregis pelata per mortiga timego Trans la
arbaro. Kien li venis, la bestoj evitis lin ektimigite.
La leono forkuras de la dupiedulo, anoncis la
pasero.
Kaj la novajo transkusis la arbaron kaj kreskadis
kaj sveligadis.
— La dupiedulo vundis la leonon per sagego !
kriis la korniko.
— La dupiedulo mortigis la leonon kaj nfln
casas la leoninon ! diris la muso.
(Daurigota.)
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A R TO J.
Verkis: A. M arich.

I. Statuo.
Ho Vi dia kreajo de la eterna arto. Antatì Via
piedestalo mi genufleksas.
P er kunplektitaj m a
no] plenkore kaj profundanim e mi Vin adoras. Viaj
m ostaj kaj em inentaj reliefoj korpigas la sentaron de
mia anim o kaj respegulas la estajon puran, senm akulan de la sim bolo miakora. Vi staras alte, malproksim e
de la teraj m ortemajoj kaj Via gracio nobligas mian
horizonton. Al Vi mi parolas, al Vi mi pregas senfine
kaj ciutem pere de mia korpa vivo. Vi estas nek idolo,
— mizera im itajo de homaj m alkapablecoj — nek
Dio, — mistera, nedifinebla esenco de hom a tragedio. Vi estas korpo el mia materialo, sed pii pura. Vi
estas sango el mia sango, sed la kristaliginta nobleco el
gi. Vi min altiras, kondukas kaj gvidas, akom panas
kaj m ontras la vojon celitan. Via dolca voco min konsolas en minutoj, kiam la vivo estas peza. Viaj brilantaj okuloj min entuziasm igas por iri antauen. La ridetoj kuragigaj de Via buseto sorce harm onias kun la
balancoj de mia dorm a lulilo. Vi estas mia idealo, la
Id e o .

II. Muziko.
Molaj agordoj kunsonas amike. Frate ili cirkauprenas unu P alian. Voco de la iloj muzikaj harpe regadas en regione, alte, profunde. Ili cirpas, pepas kaj
babilas, lulkantas kaj carm om elodias kviete, pace kaj
trankvile. Tiam aniere mi parolas kun mi mem. Sed
ofte disenm iksas ilin malmolaj tram bonoj. Sonas la
akraj vocoj de la sorto. T ondras la dangero kaj malpie
tintas la minaco. Ho mizera hom a kreajo ! kia hazardo
kun Vi pilke lu d as? Sed dum la baialo anim a mi pre
g as profunde al mia idealo al la Ideo kaj super la

haoso eksonas molaj agordoj amike. Frate ili cirkattprenas unu la alian. Farigas pia silento kaj audigas
la harm onioplena kontenteco. Sonoro de la iloj muzi
kaj harpe regadas en regiono, alte, profunde. Ili cir
pas, pepas kaj babilas, lulkantas kaj sirm om elodias
kviete, pace kaj trankvile. Ili estas la vocoj de la
k o n s c ie n c o .

III. P en trarto .
Ho cielo alta ! Kun Via sunokovro Vi donas la vivan gojon. Per Viaj miriadoj da stelokuletoj Vi ornam as
la senfinan sim bolan eternecon de nem ezurebla spaco.
Sur Via brusio m ajesta gracie ondigas la pom pa cielarkoj. Giajn kolorpom pajn buklojn mi kunplektas goje
kaj gue. El ili farigas la vivo, la naturo. El ili mi cerpas guston kaj inklinon. Ili donas karakteron al ciò
cirkaìi mi. P er ili mi vestas mian idealan ideon kaj
min. ìli donas vivon al miaj pensoj. Ili produktas kaj
ecigas la ajaron teran. La ulojn ili gojigas. Ili estas la
belo kaj estetika bono. La ideala moralo. Iliaj koloroj
estas la kialo de povo. La kolcroj estas la v o lo .

IV. Poezio.
La poemo estas la statuo de la ideo, la muziko
de la voco kaj la pentrajo de la pensoj. Per Vi mi
interpretas min mem. Per Vi mi pripregas mian ideon.
Vi estas la ebleco. Ile per Vi oni min kom prenas. Per
Vi mi m ontras are la m anieron de miaj pensoj. Vi igas
eblon de mia busa parolo. Lipe Vi transigas la spritajn naskitajojn, por ilin gui — de unu loko al la alia.
Vi kajigas korpe la animojn. Vi estas la plej distingita
kvalito de anim a konsento. Vi estas mia voca prego
kaj lipa adoro. Mi ilas Vin ige kaj ige. Vi estas mia
K a p a b le c o .
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E K S T E R L A N D A KRONIKO.
A u stralie. Nia lingvo
progresas eie bonege. La plej
enimentaj jurnaloj enpresas
ciusemàjne priesperantajn artikolojn. En Melbourne jam
funkeiadas tri grupoj kun pii
ol 250 anoj. En Brisbane oka
zis antau ne longe belega
koncerto kaj ekspozicio, kie
partoprenis kune kun la ur
bestro pii ol tricent samideanoj. En oktobro okazis la I-a
Australia Esperantista kon
greso, kaj oni fondis Australian Esperantan Asocion.
A nglnjo. Antau ne longe okazis ci tie la Unua Universala Raskongreso, kie la esperantistoj havis apartan kunsidon
kaj ekspozicion en tre videbla loko. Oni varbis tre multajn simpatiantojn, inter ili la negran gcneralon Legitime, la eksprezidanton de la insulo Haiti, kaj junan person, hinon, japanojn,
hindojn. Esperanto do havis bonegajn rezultatojn en la Unua
Universala Raskongreso.
La Esperantista Vagabonda Klubo dum la pasinta inoliato
faris en Goupil Galerio, interesan kaj belan ekspozicion el pentrajoj kaj artobjektoj faritaj de la membroj. Pii gi aperis bonaj
raportoj ec en eminentaj anglaj gazetoj.
En Londono oni starigis Internacian Sufragistinan Butikon,
kie estas havebla la tuta sufragistina kaj feminista literaturo.
La societo emas ^enkonduki kiel oficialan lingvon, Esperanton.
La Feminista Katehismo ec jam aperis esperantlingve, Jen grava
progreso de nia lingvo rilate al la Estonteco.
Tre sukeesa bazaro kaj esperanta ekspozicio okazis en
Portmadoc la 22-an de julio. La bazaro multe helpis diskonigi
la „Karan Lingvon" en la regiono, kaj gi vekis grandegan entuziasmon inter la anoj de la loka grupo. Espereble dua ekspozicio
okazos baldau en ci tiu urbo.
B razilo. En la monato aprilo pkazis en Brazilo la Kvara
Brazila Kongreso de Esperanto. Gi dauris de la 22-a gis la
24-a en Juiz de Fo’ra kaj havis grandegan sukeeson. Partopre
nis proksimume 500—600 brazilaj samideanoj kun grandega entuziasmo por la sankta celo. Post la diservo komencigis la laboro,
kiu dauris du tutajn tagojn, interrompile de kelkaj amuzaj vesperfestenoj kaj ekskursoj. Finiginte la kongreso, la samideanoj
faris tiel sukeesan propagandon, ke en Brazilo la n'ombro de
la esperantistoj preskau duobligis dum kelkaj monatoj. Ni kore
gratulas al la sukcesoj de niaj Brazilaj samideanoj.
K atalunujo. Vera sukeeso estis la parolado, kiun faris en
Barcelono la karagruza samideano, S-ro G. Ciklari [Tiflisano]
cefpropagandisto kaj korespondanto de La V e r d a S ta n d a r d o . |

Laaudantaro, kiu plenigis la
tutan salonon de la grupo
„Semo“ [Ateneo Enciklopédico Popular] tre entuziasme
aplaudis lin post la difino de
la kortusanta temo „Regno
Dia sur la tero“ La parolanto prezentis dokumenton
de L a V e r d a S ta n d a r d o
per kiu li estas petata pro
pagandi Tutinondan Laboristan Ligon; li esprimis la
bonajojn, kiujn alportos al
la tutmonda laboristaro la efektivigo de tiu bela ideo. Por prò
pagandi tiun ligon en Katalunujo akeeptis nia samideano, S-ro
Francisko Pinoì, profesoro de la grupo Libero.
K aukazo. Post la fermo de la Ruslanda Ligo Esperantista
la komitato de la loka filio de R. L. E. decidis labori sub la
standardo de la Societo Esperantista Kaukaza.
Batuina komercisto, S-ro Varj Apetjan eldonis belegajn
Kaùkazajn vidajojn kun esperanta teksto. Ili estas multkoloraj
kaj nigraj.
En Tiflis aperis cigaredoj „Esperanto." L a ' etiketoj estas
verdaj kun esperantlingva teksto. La inicianto apartenas al la
redaktoraro de la Kaukaza Esperantisto.
P o lu jo . La polaj samideanoj havos la I-an Kongreson de
Polaj Esperantistoj en Lwow, samtempe kaj samloke okazos
grandega Esperanto-Ekspozicio, arangota de Teknikista Grupo
de Esperantistoj.
E sp era n to dum la av ia d a ro n d v o jag o en E uropo.
Okaze de tiu grava sporta manifestado organizita de Le Journal,
Henry Farman prenis la jenajn decidojn :
1. Ciuj aeroplanoj de la firmo Henry Farman portos, kiel
distingan signon, du verdajn stelojn esperantistajn, pentritajn
sub la malsupraj aloj de la biplano (tiamaniere, ke tiuj steloj
estos videblaj, kiam la aeroplano pasos super la kapoj de la
rigardantoj.)
2. La automobiloj de la firmo Henry Farman, kiuj sekvos
la kuradon estos ornamitaj per flagoj esperantistaj.
3. En la grandaj urboj, kie estas devigaj haltejoj, la firmo
Henry Farman melos nian esperantan standardon super la remizon.
Kvar biplanoj de Henry Farman partoprenos la aerkuradon.
Ili estas enskribitaj sub la numeroj 22, 30, 59 kaj 60.
Tiuj decidoj de la firmo Henry Farman estas grava pro
pagando por Esperanto, kaj ni esperas, ke la ciulandaj esperantistoj bonvolos helpi kaj gratuli nian samideanon.
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HUIVIORAJOJ.
Li kom prenis.
Hispana oficiro rakontis jenan historion :
Mi ricevis novan servsoldaton. „Mi esperas" diris mi al
li post lia prezentigo „ke mi estos kontenta kun vi. Vi havas
sagan kapon kaj estas bona junulo ?"
„Jes, sinjoro leutenanto!"
„Do bone. Antau ciò notu bone al vi : Mi ne satas mul
tajn vortojn. Kiam mi ion diras, vi devas tuj kompreni, ec
antausenti, kion mi deziras. Se mi ekzemple matene eligante el
la lito diras: „Donu al mi strumpetojn", tiam mi ne bezonas
ankorau diri : „kaj cemizon, pantalonon. surtuton, sabron kaj
capon", sed tiujn vi mem transdonu al mi. Cu vi kom prenas?
«Jes !"
Kaj se mi ekzemple ordonas : „Alportu al mi paperon, mi
volas skribi," tiam vi transdonu al mi ne nur paperon, sed ankau
inkon, plumon, sorbpaperon, koverton . . . résumé, cion necesan
por la skribado. Cu vi komprenas ?"
„Jes !"

La sekvontan matenon sOnis la okahoro. Mia servsoldato
venis en la cambron por veki min.
„A1 diablo ! Kial vi vekas min ?"
„Car estas la oka horo !"
„Sed mi ne volas ellitigi".
„Kial ne, sinjoro leutenanto?"
„Car mi estas malsana".
„Mi komprenas" li diris forlasante la cambron.
Post unu horo li revenis.
„Mi zorgadis pri ciò, sinjoro leutenanto. Al mi oni devas
diri nur unu vorton kaj mi tuj divenas kaj faras cion. — Vi estas
malsana. Eksterne atendas la kuracisto, publika notario, pastro,
cerkofaristo kaj la tombisto. Mi esperas, ke vi estas kontentigita".
Tradukis Jak o b o S ch n eid er L. V. St.
grupestro de Zemun.
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Autuna modo.
El hungara lingvo tradukis: K. M anglitz L. V. St.
La edzino : Bernardo !
La edzo : Kio do, angelo mia ?
La edzino: Mi miras.
La edzo : Pri kio vi miras ?
La edzino: Mi miras pri tio, ke vi ne miras.
La edzo : Pri kio mi devus miri, por ke vi ne miru ?
La edzino: Estis jam sufice da §ercoj. Alvenis la autuno.
La edzo: Tion vi jam pasintjare diris.
La edzino : Sed ne tiome konvinkite. Alvenis la autuno kaj
mi ankorau ne parolis kun vi pri la autunamodo.
La edzo : Vere ! Nur nun mi rimarkas tion !
La edzino: Nu rigardu! Alvenis la autuno! Ec pasis jam
la duono de autuno, ni^estas en la mezo de autuno kaj vi
ne miras pri tio, ke mi gis nun ne parolis kun vi pri la autuna
modo, kvankam en aliaj jaroj tiutempe ni jam estis pritraktintaj
ec la vintran modon.
La edzo: Mi malbone agis, kiam mi ne miris, sed mi
do miras, mi miregas freneze, kun eminenta rapideco ; en mia
tuta amplekso mi miras.
La edzino: Nun ni ne atingos multon per tio, ci tie estas
la autuno kaj hodiau matene mi vizitis la capelistinon por inte
r e s s i pri la autupa modo.
La edzo: Guste vi agis angelo mia, la interesigo ja neniom kostas.
La edzino : Ankau mi diras tion, mi do nur interesigis,
car oni devas ja scii kio estas nuna m odo; kiel oni vestigu,
kiel ne. Kaj imagu nur, la capelistino min treege trankviligis.

La edzo : Dank’ al Dio !
La edzino : Si diris, ke la modo ankorau ne konstantigis,
provizore oni do cion povas porti. Oni povas porti grandan
capelon, malgrandan capelon, Napoleonforman, „toque“ -on,
„pleureuse“-on, ardeon, tute lauplace.
La edzo : Dank’ al Dio ! Mi satas la modon, kiam gi estas
tiel liberala.
La edzino : Ankau mi ! Car imagu nur kiel mi estus malesperinta, se mi ne povus uzi mian grandan eapelegon, au mian
malgrandan capelon ; aù se mi devus miajn „pleureuse“-ojn,
miajn ardeojn kaj miajn aliajn birdojn forjeti.
La edzo : Ankau mi estus malesperinta, car la cirkonstancoj ne estas la plej bonaj. Estas milito, la milita] jaroj estas
duoble konsiderataj, vi povas do trankvile porti viajn pasintjarajn
capelojn ankorau unu tutan jaron, des pii trankvile, car ankau la
liberala modo permesas tion.
La edzino : Tio estas tute certa. Sed tamen vi devas ankau
tion konsenti, ke la miaspeca virino devas almenaìi unu capelon
aceti ciusezone.
La edzo: N ature! Mi komprenas! Mi konsentas !
La edzino : Mi ja sciis tion ! vi estas ja tre bona edzo !
Kaj se estus difinita modo nunjare, tiam la afero estus ja en
ordo, sed, konsiderante tion, ke la modo, dank’ al Dio estas tiel
liberala, kaj oni povas cion porti, kun sanganta koro mi estas
devigita almenau kvar novajn capelojn aceti.
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KRONIKO L. V. ST-A.
(Ni insiste petas la grupsekretariojn, bonvolu gis la dudeka de ciu monato alsendi al ni siajn raportojn pri la grupa vivado.)

Nova g ru p o en Ka- gg
p o sv àr. Nia senlaca cefre- gg
daktoro S-o Augusto Marich gg
la 8-an de oktobro propa- gg
gandparoladis en la Urbdomo gg
antaa grandega publiko. Ali- gg
tage komencigis dusemajna gg
kurso kun 40 partoprenantoj. gg
Poste fondigis la loka grupo, gg
kies eminenta grupestro S-o gg
majoro Jozefo Tihanyi dauri- gg
gas la kurson. Lia persono
garantias la brilan estontecon
de la juna grupo.
A utuna p ro p a g a n d v o ja g o de n ia v ic re d ak to ro . S-o
Paulo Robicsek, la fervora sekretario de la Budapesta Grupo
faris propagandvojagon triurban. La unua stacio estis K arcz ag .
Li propagandparoladis en la solena cambro de la tiea cefgimnazio la 17-an de septembro. La loka gàzetaro tre favore akceptis
nian aferon. En ciuj jurnaloj aperis longaj artikoloj kaj raportoj
pri la propagandparolado. En la plej grava jurnalo, en „Karczagi
Napló" aperis dirnance, la tagon de la parolado g en e rala rtik o lo .
La propagando havis do grandan sukceson, tre multaj partopre-

nis la kurson, kiun alternadante gvidis S-o Robicsek,
kaj S-ro Géza Pàsztor redaktoro, kiu dum unu semajno tute lernis nian lingvon. La 30-an de septembro
okazis la fondiga kunsido de
la loka grupo. Grupestro
igis S-o Profesoro Ludoviko
Hemzò; konsulo: S-o G. Pàsz
tor ; sekratarioj : S-no Elizabeto Vad kaj S-o D-ro Alek
sandro Friedmann.
Post la sukcesoplena agado, S-o Robicsek jam la 24-an
propagandparoladis en la Urbdomo de la najbara urbo K is u js z à llà s . Ankau ci tie montrigis granda intereso. La kurson kaj
grupfondigan agadon plenumas S-o D-ro Jozefo Borzsàk profe
soro de la tiea gimnazio.
Por plivigligi la esperantan vivon de N a g y v à ra d , S-o
Robicsek vojagis tien kaj havis tri propagandparoladojn : la 8-an
de, oktobro en la festa cambro de la Komerca kaj Industria
Cambro la 9-an en la Kadeta Lernejo, la 11-an en la gran
dega cambro de la Urbdomo. Tre favoraj gazetartikoloj.

BUDAPESTA GRUPO.
En la malnova kunvenejo de la B. G. (ni diras „ malnova",
car estas jam decidita forlasi gin kaj de la 3.-a novembre kunveni en la luksaj cambroj de la kafejo Magyar Vilàg en la strato
Kossuth Lajos.) konstante okazas instruado gvidata de la senlaca
grupestro S-ro D-ro L. Lorànd, de la eminenta Eger-a eksgrupestrino K. Manglitz, de S-ro Nikolao Bànó kaj nature de S-ro
P. Robicsek.
U nua v esp erfe ste n o d e la B. G. Agtable sukcesinta vesperfesto komencis 13.-an de oktobro la vicon nunjaran de la
jam tradiciaj kaj konataj, malfacile atendataj esperantistaj vespermangoj. Post la salutaj vortoj de la carina grupestrino S-ino
D-ro Jolanto Reich, sian antverpenan kongresvojagon rakontis la
oficiala delegifo S-ro D-ro L. Lorànd. La, per humoraj detaloj
spicumitan raporton kun granda intereso guadis la atenteina
auskultantaro. Nia malnova kaj ankorau multon promesanta frato
S-ro Julio Bulyovszky legis sian originalan poemon post kio
apenau volis cesi la aplaudado. Tute lacigis la ridajn vizagmuskolojn la sprita rakonto de, nia eminenta kunbatalanto de S-ro
P-ro Johano Medgyesi : „Cion, ciam, eie kaj ciel prò, per, por
Esperanto."

La dume alvenintan S-ron Marich, kiu direkte de la stacidomo ver.is, reveninte el Kaposvàr el la lasta sukcesejo, bruaj
amokrioj akceptis. Apud la harmoniaj sonoj de la vivema fortepianludado de S-ro D-ro Adalberto Ràcz la junularo gaje oferis
la gisnoktmezan tempon sur la altaro de Sinjorino Terpsihore.
E sp era n to en la le rn e jo j. La urba magistrato de cefurbo
Budapest, sub la numero 94.830 parmesis esperantajn kursojn
en la knabina gimnazio Vàczi strata, en la reala lernejo Horànszky
strata, en la burgknabinaj lernejoj de la I. kaj Vili, distriktoj.
La kursoj gvidotaj de la fervoraj anoj de la Budapesta Grupo
komencigos en novembre.
P ro p a g a n d p a ro la d o . Sukcesplene propagandparoladis la
1. an de oktobro S-ino K. Manglitz en la festa cambro de la
Landa-Societo de Privat Oficistinoj Katolikaj.
E sp e ra n tlin g v a p re z e n ta d o en la scien ca te a tro „U ra
nia." Senpacience atendas la budapestaj esperantistoj la paro
ladon kaj prezentadon de S-ro Parrish pri Kalifornio, kiu okazos versajne la sepan de novembre. Post gi la dua vesperfesto
de la Budapesta Grupo.
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Kunligu dolcan frukton kun malgrandagulo per korsento:
vi ricevas grandan tombmonumenton.

^

. . . . . okulo estas videbla ............. rigardo.
(Anstatauu la unuan kvinpunkton per samaj literoj kiel la
Juan kvinpunkton kaj vi ricevos frazon kompreneblan.)
La enigmojn ensendis
D-ro M. FEHÉR, Szolnok.

La solvoj estu sendataj al la redakcio. Kiuj bone divenos
ciujn enigmojn, ties nomoj trovigos en la sekvonta numero de
nia jurnalo. La redakcio volonte akceptas diversajn enigmojn
kaj problemojn kaj se ili estos taugaj, ili estas uzotaj en ci tiu
rubriko.
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R E D A K C IA J RESPOM DOd.
F. K., D ebrecen. La abono de nia revuo kostas pojare
5 k ; (kaj komencigas de la 1-a januaro, se iu ne skribas, ke li
ne bezonas la malnovajn numerojn). Ni tamen almetis al la septembra numero postpagilojn pri K 5-40, car ni kiel jam estis
avizata, eldonos je la fino de la jaro jarlibro-almanakon, kaj ties
sendelspezoj (nature ciu ano deziras gin) altigas la sumon per
40 fieleroj.
AI k elk aj. Respondkuponoj estas aceteblaj por 28 heleroj
en la cefaj postoficejoj de preskau ciu landò, kaj estas inter-

sangataj por samvaloraj postmarkoj. Ili taugas por sendo de
inalgrandaj sumoj, car la postrnarkojn fremdajn oni nur malfacile
povas valorigi.
E. K. S zom batheìy. Espereble en via nova posteno vi
multege laboros por nia afero. Skribu, se la cirkonstancoj estas
konvenaj, la redakcio sendos iun por propagandparolado kaj kurso.
A. S. K olozsvàr. La kotizajo de la Hungarl. Esp. Soc.
„L. V. St.“ estas 6 kronoj ; oni sendu la sumon al la redakcio.
Pri K 5-40 legu la respondon al F. K.
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M A L G R A N DA J A N O N C O J .
(D ufoje se n p a g e p o r la m em broj.)
W ood G reen (London, gj
Anglolando) — S-ro F. W. g
Locke, 3. Breamar avenue, gg
deziras korespondi Jcun ali- gg
landaj samideanoj. Ciam kaj gg
tuj respondos.
gg
K assa (Hungarlando) gg
— S-ro Ludoviko Bàlint L. gg
V. St. (Kassai Takarékpénz- gg
tàr) deziras intersangi il. p. gg
kartojn kaj p. markojn.
g
N iag a ra F alls (New
York. U. S. H.) — F-ino
Giace Randolph. P. I.
B u d a p est (Hungarlando) — S-ro Ignacio Sorger L. V. St.
deziras korespondadi per il. postk. au leteroj pri lauvola temo.
Adreso : Dob-utca 20. III. 29.
M an an jary (Madagascar). — S-ro Abel Ranivo, telegrafisto. P. I. L.
Z om bor (Hungarlando). S-ro Stefano Bàthori L. V. St.
(Radisits str. 52/a) volas intersangi postmarkoj kaj postkartojn
kun eksterlanduloj.
T okio (Japanlando). S-ro M. Tsuruda Ichibeicho Azahu
dez. intersangi postrnarkojn.
K olozsvàr (Hungarlando). S-ro Arpado Biro (Karolina tér
7.) koncipisto ce la „Emke“, krom tio hung. kaj germana stenografprofesoro deziras intersangi il. postk. kun ciulandaj gesamideanoj.
B ukuresto (Rumanlando). S-ro A. Rosenfeld, 15. str. sf.
Vineri, dez. korespondi per il. postkartoj.

g
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N agy-C zenk (Hungarlandò, Sopron m.) S-ro Aleksandro Salgó deziras korespondadi per il. postk., precipe kun neeuropanoj. Certe
respondas.
Saigon (Cochinchine).
S-ro G. Grenier, Postes et
i élégraphes, dez. koresp. per
il. pk.
Losonc (Hungarlando).
S-roJulio Haàsz L. V. St. dez.
intersangi il. pk. hun alilan-

daj gesamideanoj, ciam respondos.
B o ulogne su r S eine (Franclando), 12, rue de Parchamps.
S-ro Alfonse Peuriot. P. I.
D ebrecen (Hungarlando). S-ro Francisko Kóròsi L. V. St.
Zoldfa-u. 6. dez. korespondadi kun ciulandaj amatorfotografistoj
kaj kun ciulandaj fraulinoj per il. pk. Respondos ciam tuj al ciu.
S. P eterb u rg ' (Ruslando). S-ro N. N. Veronin, studente
metalurgia, Politeaniceskij Justitut, dez. korespondadi kun eksterlandaj samideanoj.
South A tago (Nov-Zelando). F-ino M. R. Sherriff, Ahuriri
Fiat, dez. korespondi per postkartoj.
B a rc elo n a (Hispanlando). F-ino Julie Cantarell, Tarrasa,
S. Pedro 45. dez. koresp.
D u isb u rg (Germanlando). S-ro Alois Forejtar, Beeck
Kaisers tr. 276.
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HUNQARA PARTO.

LA E S P E R Ò .

A REM ÉNY.

Verkis: Z am enhof.

Forditotta : Cuvi.

c R £ ,® O x S i

En la mondon venis nova sento,
T ra la mondo iras forta voko ;
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugu gi al loko.

Jott a foldre uj megérzés napja,
Hangos szóval hire szàll a foldòn,
Gyònge szellò szàrnyaira kapja
S hordja széllyel sikon, hegyen, vòlgyòn.

Ne al glavo sangon soifanta
Gi la homan tiras familion :
Al la mond’ eterne militanta
Gi promesas sanktan harmonion.

Vad tiizébe véres, nagy csatàknak
Emberek milljóit nem vezérli :
Az òrokkon fegyveres vilàgnak
Szent baràtsàg àldàsàt igéri.

Sub la sankta signo de l’espero
Kolektigas pacaj batalantoj,
Kaj rapide kreskas la afero
Per laboro de la Esperantoj.

A reménység zòld zàszlója mellett
A békéért kiizdòk bsszejonnek;
S szent iigyiink màr àradatként terjed
Munkàjàtól sok reménykedonek.

Forte staras muroj de miljaroj
Inter la popoloj dividitaj;
Sed dissaltos la obstinaj baroj
Per la sankta amo disbatitaj.

Nemzetek kozt — ezredévek vétke —
Eros falak àllnak még ma gàtul,
Àmde most majd porba dòlnek végre
Egyiittérzés òrok hatalmàtul.

Sur neutrala lingva fundamento,
Komprenante unu la alian
La popoloj faros en konsento
Unu grandan rondon familian.

S hogy majd egyszer az egész vilàgon
Minden ember egy nyelven beszéljen
S minden nemzet, mint egy nagy csalàdban
Békességgel végre osszeférjen,

Nia diligenta kolegaro
En laboro paca ne lacigos,
Gis la bela songo de 1’ homaro
Por eterna ben’ efektivigos.

Fàradsàgot ne ismerjiink ebben
— És munkànkért eljo majd a palma Ha vaiò lesz, minden szépnél szebben,
„Vilàgbéke“, emberek nagy alma.

K E D V E S O LV A S Ó IN K H O Z .
E lsosorban is meg kell koszbnniink olvasóinknak
azt a valóban szeretetteljes fogadtatàst, melylyel lapunk
szeptem beri szàmàt fogadtàk. Az udvòzló és buzditó
levelek egész serege bizonyitja, hogy nehéz m unkànkb an helyes uton jàrunk, mert m egszereztiik — ami a
legnehezebb — olvasóink szeretetét. M inthogy làtjuk,
hogy a kérdések, melyekkel mult szàm unkban olvasóinkhoz fordultunk, az egész orszàg eszperantistài korében nagy érdeklòdésre talàltak és a bekuldott vàiaszok révén, a kitiino òtletek és jó tanàcsok egész
seregét eredm ényezték ; roviden kifejtjuk ezek alapjàn
program m m unkat, m àr t. i. a lap tartalm i részére vonatkozólag.
A vàlaszok nagy része a „H ungara P arto 14-ra vonatkozik. Ezek eredm ényekép elhatàroztuk, hogy lapunk
tdbbé folytatólagos tanfolyam ot nem kozol, hanem e
helyett egy-két hét mulva konyvalakban megjelenik

foszerkesztónk nyelvtana, melyet lapunk m inden uj elofizetoje dijtalanul megkap. Ez praktikusabb, mert a
kezdòre nézve alkalm asabb, ha nem 10— 12 lapszàm ból kell osszeszednie, hanem egy konyvben m egtalàlja
a sztikséges tudnivalókat. Az ezàltal felszabadult teret
pedig àltalànosabb érdeku nyelvtani propaganda s
egyéb cikkek kozlésére hasznàljuk, nem zàrkózva el az
oly kedvelt .,Beszélgetés44-ektól sem. Jelen szàm unkban
példàul az eszperanta him nuszt kozoljiik egyik tagtàrsunk muvészi àtultetésével egyiitt.
Egyéb rovataink m egàllapitàsànàl is elofizetoink
kozóhaja alapjàn jàrtunk el. Reméljiik, hogy idén végre
m egvalósithatjuk règi kedves tervtinket, hogy karàcsonyi
ajàndékul kedves olvasóinknak az oly rég vàrt „Jarlibró“-val kedveskedhetunk, melyben a m agyarorszàgi
eszperantistàk névjegyzéke m ellett az egész magyar
eszperantó m ozgalm at ismertetjuk.

NYOMATOTT AZ EGRI NYOMDA-RÉSZVÉNYTÀRSASÀG GYGRSSAJTÓJÀN. -

EGER-A PRESEJA-AKCIA-SOCIETO EN EGER.

D R O J . G L Ù C K L. V. St.
S A N A TO R IO k aj A K V O S A N IG E JO
B U D A P E S T , Vàrosligeti-fasor 2.
=
Por nerrozeco kaj internai malsanoj
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E s p e r a n t i s t o j ricevas 10% da rabato.
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VI., Irànyi-utca 14. szàm.

Grupestro de ZEMUN, TO&ABUNAR U. 2/A.

Dr. A. VÀMOS, L. V. St.
Kremo „ANGELO“ (Angyal)

turno sai IEITQBSGIO
BUDAPEST

L. V.
5 kilogramoj da mielo en njo kun sendelspezo kostas
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Kr. 6*60

H o m o „RoyalU

la plejbona haùtflegilo

EN dYÒR, (Nùogarlagdo)

E N P É C S , (HUNGARLANDO)

posedanto

Rezervitaj esperantaj tabloj.

M IH B E tO ME1XHER t . 9 . St.

Belega cigana muziko ciuvespere.

ESPERANTA RARATO!

® E szperanto kónyvkereskedése és kiadóhiva• tala. Az ósszes kfilf 51di eszperanto-egyesule• tek és kónyvkiadók hìvatalos m egbizottja.

» EDDAPEST, IT., KÀROLT-U. 1.

KÓKAI LAJ0S
TANSÒSYVEK, SZÓTÀRAK, 0LVASIÀHY0K :

BUDAPEST, Vili,, József-balvardo.

E sp eran ta librovendisto kaj eldonlsto. •
Korespondanto de preskau ciuj esp eran taj, ®
eksterlandaj librovendistoj kaj eldonistoj. ®

EDDAPEST, IT., KÀROLT-D. L l

A Az ósszetett igeldók az Eszperantoban és az Eszperanto szórendje.
• E szperanto knlcs. RSvid ismertetés, nyelvtan és szótàr. (MegjeIrtàk:. Kakas F. és Tholt Pài ... - ........ .............................. K —‘20
©
lent és kapható 14 nyelven)............................................................ K —'05
Vay: La Stonpististo kaj Z. Am brus: La bazaro brulas. (Du no« Az
E szperanto vezérfonala. Ismertetés, rovid nyelvtan szójegy’ veloj) ... ................ —.......... ............................................. — „ —*40
zékkel. Irta: Mezei Kdroly. (Màr tobb kiadàst ért el.)
.......... „ —'40
Magyar—E szperanto Kis Szótàr. (Hungara—E speranto Vorta® Gyakorlatl E szperanto nyelvtan. Tiz leckében. Màsodik kiadàs.
reto). Az „Eszperanto Kulcs“-hoz teljesen hasonló kiadàsban,
•
Irta: Altenburger Adolf kép. tanàr
„ 1.—
annak kiegészitéseképen. Tartalmazza circa 3500 szó eszperan& E szperanto nyelvtan. Olvasmànyokkal és szótàrral. Irta: Tòrtik
tositàsàt.
Szerkesztette : Lukùcs Ódòn ......................... ~ — „ —‘20
Péter fòiskolai tanàr....................... ,,.......................................... „ 3 —
Universala V ortartabelo. (E speranta—hungara). Az «Eszperanto
• E szperanto—m agyar beszélgetések. Osszeàllitotta Dr. Schatz
Kulcs“ szótàri része àtdolgozva és bóvitve — egy lapon. (70 cm.
9
Róbert ... ............................................................................... — „ 1’—
széles és 44 cm. magas). Szerkesztette: Lombos Alfréd
„ —‘50
0 Fundam ento de E speranto. (Az Eszperanto alapkonyve.) Irta a
Praktika Metodo, por instrui la lingvon esperantan. (Berlitz-a
nyelv alapitója : Dr. Zamenhof L. varsói orvos. Magyarra forsistemo).
Verkis:
D-ro
Joz.
Kovàcs
.....................................
~
, —‘50
®
ditotta: Lengyel Pài
, l'20
La G randa Monato de E speranto. La V-a kongreso kaj la Esp.
• Magyar—E szperanto szótàr. Osszeàllitotta: Dr. Schatz Róbert. Ara
kunsido de la XVI-a int. kuracista kongreso en Budapest ... „ —‘50
©
nizve K 2'50, izléses angol vàszonkbtésben
„ 3.—
T ri rakontoj. (Berczik Arpàd: Kiu ne povas plori. .. Molnar Ferenc:
Eszperanto—m agyar teijes szótàr. Osszeàllitotta: TòròkPéter fóLa krtklubo. Guthi Soma: Demandoj konfesigaj)
, —‘50
ìskolai tanàr. Ara fuzve K 4-—. Izléses angol vàszonkotézben , 4'50
Tiz nap C ataloniàban. Képek a Barcelonàban legutóbb tartott
• A nem zetkózi nyelv kérdése és az Eszperanto.. Ismertetés, rokongresszusról, illusztràlva. Irta: Ifj. Marich A
» —*80
q
vid nyelvtannal
» —'50
Az E szperanto nyelv. Irta : Lombos Alfréd. (Kitìino propagandaAz E szperanto célia, ismertetése, torténete, elterjedettsége és gra„ —'08
fuzet)
' ... .................,...
matlkai róvid àtfekintése. Irta: Manch A. (Megjelent magyar,
—'50
•
német és romàn kiadàsban)
_ ~
„ —'10 V CIndrulino, lau itala koncepto. Rakontis Prof. Tholt Pài(Versec) ,

9

•
©
•
©
_
•
*
_
•
«
m
•

9
_

•

GABBANO) ATENTC!

STANDARDANOI ATENTU!

N IA J K A R A J L E G U M E N D U K A J A C E T U .
Ni eldonas multe da propagandajoj kaj litei aturajoj. Ni Vin ciujn tre petas ke Vi bonvolu aceti la
Stìbe priskribitajn verkojn. Per Viaj mentiadoj Vi subtenas nin kaj tiamaniere ni povas ankau
aliajn gravajn verkojn eldoni.

B IB L IO T E K O D B 99
« L à V E R D A S T A N D A R D 0 “.
No. l a. La Granda Bionato de Esperanto preso kr. — 50 (20 sd)
(Historio Esperanta I-a)
Tiu ci brosureto estas tute Esperante verkita ka] interese
rakontas al la leganto la historion de la V-a kongreso kaj
. de. la XVI-a Internacia Medicina Kongreso, kie la unuan
fo]on oni enkondukis Esperanton.
Ho. 2-a. Tri Bakontoj — .................... prezo kr. —, 50 (20 stì)
(Hungara Serio 1-a)
La enhavo de ci tiu libro estas tre interesa : I. Kiu ne povas
plori . . . de À . Berczik, tradukis D-ro L. Lorànd L. V . St.;
II. La kitklubo d e F r . Molnàr, tradukis I. Kelemen L,
SL;
III. Demando] konfesigaj de S. Guthi, tradukis F. Varga.

Ha. 3-a. Praktika Metodo

.................... prezo kr. —.50 (20 sd)
(Instrua Serio I-a)
Tiu ci libro verkita de S-o D-ro J. Kovàcs L. y. St. estas
la pie] bonega lernolibro lau „Natura Sistemo®. Ciu, kiu volas perfektigi en aia lingvo devas ci tiun malmultekostan
ka] utilegan libron posedi.

No. 4-a. Tiz nap Cataloniàban
prezo kr. —.80 (SS sd)
Hungarlingve verkita de S-o A. Marich L. V. St. pri la Bar
celona kongreso. La verko estas rice ilustrita kaj gi emiavas
multajn interesajn skizojn pri la kataluna popolo, literaturo,
pri la tiea revolucio ka] pri Ferrer. La libro taugas kie’’ bo
nega propagandilo, car S-o Marich rakontas sian vójagon
peresperantan tra Austrio, Germanujo, Francujo, Hispanujo,
Katalanujo kaj Italujo. Interesa estas ke ec neesperan cisto]
bone komprenis la Esperantan lingvon. Multa] epizodoj trovigas en ci tiu libro pri la Esperanta movado ka] disvac tigo.

No. 5-a. Elektitaj Poemoj de A. Petófi — prezo kr. —.80 (32 sd)
Dudektri poemoj tradukitaj, de D-ro E. Fuchs L. V. St. kun
la autaiiparolo de S-o A. Marich. ;vkLa tradukinto tute lerte
kaj tre bele tradukis la poemojn. Ciu devas ilin legi. M ostra
ci tiun libron al skeptikuloj ka] pruvu tiamaniere la necesecon kaj utilecon do nia lingvo por la nacia literaturo. Ni
konatigas nian nacion, landon kaj literaturon !
No. 6-a. Az Eszperanto........... — - ........... prezo kr. —.10 (4 sd)
Verkis S-o. A. Marich L. V. St. Tiu ci libreto estas hun
gara propagandilo. Ciu] nia] kara] gelegantoj devas ci tiun
tre taugan propagandilon posedi ka] disdonadi al la konatuloj. Ni ciu] devas apostolo] esti de nia granda ideo ! Se oni
50 ekzemplerojn mendas, tiam ni povas ilin por 4,— krono]
sendi ka] se oni 100 ekzemplerojn mendas tiam ili kostas
nur 6.— kronojn.
Nò. 7-a. Was ist Esperanto ? —
prezo kr. —.10 (4 sd)
La sama brosureto de S-o Marichgermane tradukita de S-no
J. Lax L. V. St. Ni gin samkondice sendas.
No. 8-a. Scopul Limbei Esperanto — —
prezo kr. —.10 (4 sd)
La sama brosureto de S-o Marich rumane tradukita de S-o
Ad. Ardelean L. V. St. Ni ci tiun propagandilon samkodice
sendas
larkolektoj de L. V. St. 1910 ............ — prezo kr. 7.20 (3 sm)
Ni rekomendas al ciu] nia] karaj gelegantoj aceti ci tiun malnovan jarkolekton, car jam plejbaldaue oni ne povos più gin
akiri. Belegaj ilustrajoj kaj bonstila] tradukajo] donas al ci tiu
kolekto valoròn.
,
Propagandmarkoj
- ................. prezo pò 100, kr. —.30 (12 sd)
Utilaj por la propagandado. Per ili ni fermu niajn korespondajojn k. t. p.
Evia diversaj Esper. Revuoj el Enropo —
prezo kr. 1.— (40 sd)
Kvin div. ekstereùropaj Esp. Revuo]
— prezo kr. 2 — (80 sd)

MENDU ClON ÒE LA REDAKCIO DE

„LA VERDA STANPARPO" Budapest, IL , DUdi-ùt 59.
Antausendu èiam la monon aldonante 10—10 helerojn

ciu krono da acetsumo.

6RAVA POR LOTOPOSEDANTOJ!
Inter la valorpapero] de la malgrandkapitaluloj ludas la pie] gravan rolon la lo to j ka] inter ili la

/

R E G 1 N Ó - E L I S A B E r O -S A N A T O R I O LOTOJ,
kiel nuntempe la pie] sancorica] ka] pie] malkara] v. lorpapero]. Oni emisiis ilin en 1903 nominalpreze po 5 .- - Kr.
(Sm. 2-11) sub la protektado de S. M. la Imperiestro ka]
Rego Francisko-Josefo la I-a, en 600.000 pecoj. Tre r -nde"
kreskis ilia borsprezo prò la amasa] acetadoj flank de
bankoj kaj de privatuloj. Nun oni notas ilin per Kr. S .—
(Sm. 6.67) malgrau, ke la plgjmalgranda gajnosumo . stas
Kr. 50.— (Sm. 20 83) ili p a g o s trio b le pii m ulton c ilia

n u n a p rez o . La lotoj gis la jaro 1969 povas esti
lotota] proksimume 20 fojojn ec plimultfoje, do okaze per
la unufoja lotado ili ne senvalorigas, sed valoras gis la
rino de la lotado. Do ni povas dìri^ke tiu] ci lotoj estas
la pie] oportunaj ka] sancorica] lotoj. Ciujare unu lotado kun
sumvaloro 95.000 krono] (Sm. 39.583). La plejgranda gajno
povas esti 40.000, 25.000 kaj 15.000 krono]. Ni rekomendas
al Vi do per la suba] kondicoj ci tiujn acetindajn lotojn:

Regino-Elisabeto-Sanatorio-Loto por Kr. 16.— (Sui. 6*67) popece
ee aceto d e 10 pecoj m inim um e, per tuja pagado eie la • La posedantoj de ci tiu] depozbiletoj jam plenrajte partotuta sumo au per popecaj d u k ro n aj partetoj. En la asta ® preni povas en la lotado] kiu] komencigas jam ]e la unua
okazo ricevos la acetanto laulege valoran depozbileton sur- • Mario 1911. La depozbileton oni sangos per la loto] tiam,
havantan sian nomon kune kun la serio-ka] peconun: ro]. • =
kiam la plenan sumon la acetanto jam pagis.
Kun la pie] granda estimo
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