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AL LA ZSPLRANTIS TAPO 
Ankoraŭ  ne regas la mondon plena trankvileco, kaj mi 

volas per kajeroj "Homaro" labori por alporti ion al e.olo de 
tutmonda interfratigo, kaj tial ke la Homaro nepre bezonas 
forigi por ĉiam la milito. Al tiu celomi konsideras deva, tafiga, 
konvena, gustatempa, alloga, antaŭ  ĉio, la "Doklaraciu pri 
Homaranismo" de la Majstro, kaj ekorpitaĵo de verko de I I. E. 
Hyde, novzelandano. Nuna Ligo de Nacioj nepre devos Aan-
gigi por esti efika, kaj la Deklaracio kaj la planoj de I Ivde 
povas efikigi la Ligon, alpren; rile win,tenlpe Esperanton por 
efektivigi la tutan planon kaj eukoudukaute Esperanton en la 
lernejoj de ĉiuj landoj por ke la popoloj komprenu unu la alian 
kaj oni ne povu trompi ilin. 

mnmouommimmmmm11munuuuunnnomuwmuuwmuinnnu1u 

JIOMA RA NISMO 
De D''° L. L. ZAMENHOF 

VARSOVIO (POLUJO) 

ANTAŬ  PAROLO 

La di tie donata Deklaracio prezentas mian politika-rel ir: i:u 
kredon. 

Car oni konas min kiel aŭtoron de Esperanto, tial nnultaj 
personoj eble identigos la Honnaranismon l;nn Espera n 10 aŭ  
kun la tiel nomata "interna ideo de la Esper:uiloo 	ti„ ta- 
men estus eraro. Dunn la esenco de Esperanto esti, p Il u:ucú-
traleco kaj la esperaut.isnna ideo prezentas nur neditiunu.n fra 
tecan senton kaj esperon, kiujn nature naskas hi n•ukuntiga 
do sur neŭtrala lingva fundamento kaj kiujn Citi csp.rantisto 
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havas plenan rajton ne sole komentarii al si tiel, kiel li volas, 
sed eĉ  generate akcepti aŭ  ne akcepti ilin—la Homaranismo 
estas speciala kaj tute difinita politika-religia programo, kiu 
prezentas mian kredon pure privatan kaj la aliajn esperantis-
tojn tute ne koncernas. 

Mi antaŭvidas tre bone, ke la malamikoj de Esperanto uzos 
nian deklaracion pri Homaranismo kiel batalilon kontraŭ  
Esperanto, kaj mian pure personan principaron ili prezento 
al la mondo kiel devigan principaron de diuj esperantistoj 
Tio estas la karizo, pro kilt mi dum tre lunga tempo havis 1 
intencon aŭ  tute ne publikigi mian kredon, an pili likini gir 
anullime. Sed no forjetis tiun intencon, rar mi trovis, ke ti 
estus nepardoninda senkuraĝeco. Tamen, por tute liherigi l ' 
esperanti- i ii de Cia suspektebla solidareco kun miaj privata 

'politikaj 
 

kaj religiaj konvinkoj, mi dum la oka universala koni 
greso de Esperanto pnlllike formetis de mi ĉian oficialan rolon 
en la aferoj de Esperanto 

Ne por la celo de propagando mi publikigas nun mia 
kredon: mi simple deziras, ke miaj amikoj konu mian kredon, 
por ke ilin ne mirigu mia rilato al tiu aft alia politika aŭ  religia 
demando kaj por ke la personoj, kiuj havas la samajn princi-
pojn kiel mi, sciu ke ni estas samprincipanoj. 

L. L. Zamenhof. 
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Deklaracio pri t1omaranismo 
Mi estas Homarano: tio signifas, ke mi gvidas min en la 

vivo per la sekvantaj principoj: 

Mi estas homo, kaj la tutan homaron mi rigardas kiel unu 
familion; la dividitecou de la homaro en diversajn reciproke 
malamikajn gentojn kaj gentreligiajn komunumojn mi rigar-
das kiel unu el la (plej grandaj malfeliĉoj, kiu pli aŭ  malpli 
frue devas malaperi kaj Ides malaperon mi devas akceladi laŭ  
mia povo. 

II 
Mi vidas en ĉiu homo nur homon. kaj mi taksas ĉiun homon 

nur laŭ  ]ia persona voloro kaj agoj. Ĉian ofendadon aŭ  prema-
don de homo pro tio, ke li apartenas al alia gerrto, alia lingvo, 
alia religio aŭ  alia socia klaso ol mi, mi rigardas kiel bar-
barecon. 

IlI 
Mi konscias, ke ĉiu lando apartenas ne al tiu aŭ  alia gerrto, 

sed plene egalrajte al ĉiuj siaj logantoj, kian ajn supozatan 
devenon, lingvon, religion aŭ  socian rolon ili havas; la ident-
igadon de la interesoj de lando kun la interesoj de tiu aŭ  alia 
gerrto aŭ  religio kaj la pretekstadon de iaj historiaj rajtoj, kiuj 
permesas al unu cento en la lando regi super la aliaj gentoj 
kaj forrifuzi al ili la plej elementan kaj naturan rajton Jo la 
patrujo, mi rigardas kiel restaĵon el la tempoj barbaraj, kiam 
ekzistis nur rajto de pugno kaj glavo. 

Iv 
Mi konscias, ke ĉiu regno kaj ĉiu provinco devas porti no-

mon neŭtrale-geografian, sed ne la nomon de ia gon ti ), I i ngvo 
aŭ  religio, ĉar la geniaj nomoj, kiujn portas ankura nwllaj 
landoj de la malnova mondo, estas la ĉefa kaŭzo, pru I:iu la 
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loĝantoj de unu supozata devono rigardas sin kiel mastroj 
super la loĝantoj de alia devono. Ĝis la tempo, kiam tiuj ian 
doj ricevos nomojn neŭtralajn, mi devas almenaŭ  en interpa 
rolado kun miaj samprincipanoj nomi tiujn landojn laŭ  iliaj 
ĉefurboj kun aldono de la vortoj "regno", "provinco", k. t. p.. 

V 

Mi konscias, Ice en sia privata vivo diu homo havas plena 
kaj nedisputeblan rajton paroli tiun lingvon aŭ  dialekton, ki 
ostas al li plej agrabla, kaj konfesi tiun religion kiu plej multe 
lin konteuti 'as,sed en komunikiĝado kun honaij de aliaj lin-
gvoj aii religioj Ii devas peni uzi lingvon neŭtralara kaj vivi la 
etiko kaj moroj neiitralaj. Mi konscias, ke por samregnanoj; 
kaj samurbanoj la volon de lingvo neŭtrala povas ludi la lin 
gvo regna aŭ  fiii kultura lingvo, kiun parolas la plimuito d 
la lokaj loĝanti)j, sed ke tio devas esti rigardata nur kiel pro- 
oportuneca cedi de la malpliuiulto al la plimulto, sed ne kiel 
ia humiliga tril,uto, kiun uldas gentoj mastrataj al gentoj 
mastrantaj. Mi konscias, ke en tiaj lokoj, kie batalas inter si 
diversaj gentoj, estas dezirinde, ke en la publikaj institucioj 
estu uzata lingvo neŭtrale-homa. aŭ  ke almenaŭ  krom la gent-
lingvaj kulturejoj tie ekzistu ankaŭ  specialaj lernejoj kaj kul-
turaj institucioj kun lingvo neutrale-homa, por ke ĉiuj deziian- 
toj povu ĉerpi kulturon kaj eduki siajn infanojn en sen5ovinis-
ma spirito neŭtrale homa. 

VI 	- 
ear mi konscias, ke la reciproka malpaco inter la homoj n 

niam ĉesos, ĝis la homoj alkutimiĝos starigi la nomon "homo" 
pli alte, ol la nomon de pento, kaj ĉar la tro nepreciza vorto 
"popolo" ofte donas kaŭzon al genta ŝovinismo, disputoj kaj, 
malbonuzoj kaj ofte malame dividas inter si la filojn de la sa 
ma lando aŭ  ed de la sama gento, tial je la demando, al kiu p 
polo mi alkalkulas min, mi respondas: mi estas Homarano; 
nur tiam, kiam oni demandas min speciale pri mia'regno, 
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provinco, lingvo, deveno aŭ  religio, mi donas pri tio precizajni 
respondojn. 

VIl 

Mia patrolnnd° mi nornas tiun landon, en kiu mi naski;iis: 
ruia liaj iii Iando ii i nnnuts titut landon, en kin ti n estas knns-
t;utta, fiksliV1uta lo- a ulu.:-4e(l ĉar pro la nedit'initeco dc li t vore) 

"lando" la vortoj "palrola li dlo" kaj "hojtnolando" estas tre n e-
precizaj kaj ofte kaŭza, dispnloju kaj malpacon kaj ntal;ut,ilci. 

disigas inter si la. filojn de la sanut le.rpeco, tial en àiiij dubaj 
okazoj mi evitas tiujn uepreeizaj I vortojn kaj uzas anstata ŭ  
ili la pli precizajn vortojn "p tiinja regno", "patrujaregiono", 
"patruja urbo", "hejrna remu", „hejma regiono", "hejma 
' `urbo". 

VIll 

Patriotismo mi nomati la servadon al la Dono .le r:iiij limaj 

satnhejtii oroj, lcirut ;ajn devenon, 	 religion ali soci;ut 
rolun ili havas. l.a servadon speciale ;iI Ia Ilileresoj de u n u 
gientu an In malamon kontraŭ  alihe1ntnlo,j liti neniam devas 

notnn patriotisiuu. Ali konscias, ke prol'inuiu arso al sia pat.rttjo 
kaj al sia hejmo estas afero Irte nalnra_ kaj komuna al ĉiuj 
hontoj, kaj nur neuorutalaj eksteraj cirkonstancoj povas 
li%i tiun lute naturan senton. Tial se en uria hejmo ĉiuj laboroj 
estas ekspluatataj itor la oportuneco all ;cloro de unu speciala, 
gesto kaj tio para.lizas utian entuzia.srtttni por socia laborado 
aŭ  eĉ  devigas aliti revi pri alia hcjmulIludn, rui ni± devas rna,l 

esperi, sed mi devas min ]consoli per la ]:relo, ke la nenorrnal;t 

stato en loia hejmo pli aŭ  malpli frue Ita,sos k;aj nti;t,j I'iloj ;tit 

nepoj plene ;nos tiun furtigan entuzi;tsntun, kiun en mi pctrt-

lizis la rualjusteco de miaj samhejmanoj. 

IX 
Konsciante, ke line- vo devas esti pnt' hi. honto ne celo, sed 

nur rimedo, ne disigilu, sed t t n u igi lu kaj he la lingva  ĝuv i n is uo 
estas unu el la ĉefaj kaŭzoj de mulanto inter la honlo,j, mi 
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konforme al sia kredo, havas la rajton rigardi aŭ  kiel devigajn 
por li dirojn de Dio, aŭ  kiel komentariojn, kiujn miksita kun 
legendoj donis al ni diversgentaj grandaj instruintoj de la 
homaro, kaj kirl morojn, kiuj estas starigitaj de homoj kaj kies 
plennnlado, au neplenumado dependas de nia volo. 

e) Sc !Ili kredas je uoniu el la .ekzistantaj revelaciaj reli-
gioj, mi ne devus resti en iu el ili sole pro motivoj gentaj kaj 
per min. restado erarigi la homojn pri miaj konvinkoj kaj he-
rede nutri per setilinaj generacioj intergentan disecon, sed mi 
devas -- se la Ie 6 le mia lando tion permesas — malkaŝe kaj 
oficiale nomi uliu "lii crkreda", ne identigante tamen la liber-
kredon speciale kun ateismo, sed rezervante al mia kredado 
plenari liborecou. Kiam en mia loĝloko ekzistos komuninter-
konsente aranĝita, pleutorme organizita samgenta kaj seri-
doktrina kornuntimo de liberkredanoj, al kiu mi povos aliĝi 
kun plena kontenteco por mia konscienco kaj por la bezonoj 
de mia koro, tiam—por fiksi fortike kaj precize mian religian 
neŭtralecon kaj savi mian posteularon kontraŭ  seriprogrameco 
kaj konsekvence kontraŭ  refalo en gente-religian ŝovinis-
mon mi devas aliĝi al tiu liberkreda komunumo tute oficiale 
kaj heredigebla kaj akcepti por mi ĝian neŭ tralan nomon, ĝi-
ajn komunumajn aranĝojn, ĝiajn nedevigajn neŭtrale-homajn 
festojn kaj morojn, ĝian neŭtrale-homan kalendaron Ic. t. p.; 
ĝis tiu tempo mi povas resti oficiale alskribita al tiu religio, en 
kiu mi naskiĝis, sed mi devas ĉiam aldoni al ĝia nomo la Vor-
ton "liberkreda", per montri, ke mi alkalkulas min ;Il ;_i nur 
provizore, laŭmore kaj administra. 

Ĉi tiu politika-religia programo estas firma kaj efika rimedo 
por fari evitebla, la cuiliton, se oni kompletus ĝin per la propono 
de la novzelandano H. E. Hyde pri lnternacia Regado, kiu 1.  
supozus F'ederiĝon de la Statoj. La propono de H. L. Hyde 
starigas: 



Le lnternacian Parlamentou, kiu konsistos el reprezentan+, 
toj el ĉiu nacio; 

11.e Tribunalon, lciln' prezidos jnnistaro notnita kaj elek 
tita de tiu Parlamento; kuj tial ke, lar, diris Balfour, je Majo de 
1916 "La juro ne snfiaìas, uaalanta4 la juro devas stari la 
Forko", la novzelandano starigas Ilia : lnternaciaju militista-
ron kaj mararmeon, kiuj estossiilith fortaj por efektivigi la 
decidojn de la Tribunalo. 

La Internacia Parlamento farus logojn, kiuj nur rilatos al` 
aferoj internaciaj, kaj iu niel tuŝos la agadkampon ekskluzivai 
de la naciaj Parlamentoj escepte kiam laboro de nacia Parla-
mento rilatus la pacon de la inondo. 

"La Internacia Parlamento devus konsisti el naciaj repro-
zentantoj el ĉiu politika partio, elektitaj de la Parlamentoj de 
la alit";intaj ŝtatoj. Por-ke Internacia ltegado.restu sur demok-
ratia,; principoj, estas nepre necese, ke ĝi efektive reprezentu 
la popolojn. La Kandidato por tiu alta ofico devus posedi int-
ernacian spiriton, tio estas, li devus kredi, ke la celo de la 
homaro estas kuulaboro, justeco, kaj harmonio inter viro kaj-' 
virino, inter Statoj kaj inter ĉiuj rasoj. Tiaj personoj estas 
troveblaj en ĉiu nacio." La debatoj estas publikaj kaj eldonitaj 
esperante. 

La Internacia Tribunalo administrus la lnternacian Juron, 
• kaj viglus kontrolon de la Internacia Armeo ĉiuspeca. Certe ĉi 

tiu dua funkcio estus por Agada Konsilantaro elektita de la 
Parlamento, kaj konsilata de Generala Stabo el goneraloj kaj 
adrniraloj.  

La Internacia Tribunalo traktus nur aferojn de rilatoj int-
erŝtataj; ni administrus la legojn faritajn de la Internacia Par-
lamento. Ĝin ŝtato el la Internacia Federiĝo metus ĉiajn siajn 
disputojn kun alia aft aliaj ŝtatoj antaŭ  la Tribunalon, kaj' r  
neniel solvus ilin perforte. Decido de la Tribunalo estus nea=+, 
pelaciebla kaj la Internacia Armeo obeigus la decidon se estus r 
necese. 
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La Internacia Parlamento elektus la Juĝistojn, kiujn sub-
tenus la plena povo de la Internacia, lteg- istaro, se okaze iu 
Stato el la. Federigo volus disputi per la mil ila torto decidon de 
la Juĝistarn. I.a Parlamentu rajtus eksigi ,jnĝist.on laic voĉdono 
de la plimultu. 

Kiam Attto nc i i li n.u ila al Federigo havis disputon kun 
federacia Stato, t i tin rajtus (mi opinias ke nepre devas esti 
devo) meti la aferon sub la 'Tribunalo, Ides decidon obeigus la 
Internacia Registaro. sett (tiam la ,lu;.tistoj rajtus obeigi la dec 
don per diaj 1,0j kotoj hi nil ari la malobeanta stato, antaŭ  ol uz 
la internaci:ui Alilitislartn t. 

La Interntu•i,t Militistaro devus esti tiel poie;nca, ke noni 
koalicio de Staloj povus in venki (ì i devus konsisti el elektito, 
el diu federacia Stalo. kin1 posedas forte enradikigitan amo 
al tutmonda interlratil o, kaj kiuj ĵurus fidelecou al lit Interna: 
cia.Registaro, Cerle c la pacemuloj opinius esti bo,oro apar-
teni al la Internacia Militistaro por konservi la pacon de la 
mondo. Aittokrato, rasa malamo, kapitalismo, k. c., estus ne-
povaj eksplodigi militon. 

La Internacia Parlamento kontrolus fabrikadon de n d lit-
, iloj, armiloj kaj municioj, en la tuta mondo, kaj devus havi 
ankaŭ  la povon nlalpermesi fabriki ĉion, kio povus minaci la 
pacon, ĉiam limigante la fabrikadon al nacioj kaj malptmtne 
sante gin al privatulo. 

Bazo firma por la Internacia Militistaro estus la intnrnaci;t 
organizaĵo de ekssoldatoj de la jus pasinta milito. 

Kaj nun, kiam la Radio aiuligas la parolon ĉien, la Civita.-
noj de la Mondo, de giaj hejmoj mem povus aŭskulti la paro-
ladojn de la Internaciaj P trlament;auoj kaj de la Jii;;istoj de Ja 
Internacia Tribunalo, kaj konscii, konkludi, havi opinion; kaj 
la ĝenerala opinio povus tnontriĝi kaj influi por la solvo de la 
aferoj, ĉar Esperanto est us la oficiala lingvo de tiuj lnternaciaj 
Institucioj. 

Mi scias, ke en Svisujo, jant post la IX.a Universala Kon- 
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greso en Derno, ekagadis por organizi Homaranismon. sed la 
milito venis, la milito disvolvi cedis, ŝajnis finiĝi; sed surde 
persistadas vera malpaco, kiu eble post nelonge nin militigc .: 
denove, tial ke nuna Ligo de Nacioj estas noutila, neefika por 
starigi firme la pacon; 'pro ĉio ĉi tio, mi min turnas al ĉiuj 
pacamantoj por ke ni ariĝu tuj, stàrigante la Grandan Rondon 
Familian, kiun sentis ĉe sia koro la Majstro. Ni estu indaj dis 
ĉiploj liaj 1 

Unuigu en la urboj, en la regionoj, en la nacioj; nomu ur-
ban aŭ  urbajn reprezentantojn; sciigu nomojn kaj adresojn 
por aperigo en kiel eble plej tuja broŝuro, por ankaŭ  kiel eble 
plej baldaŭa interrilatigo kaj organizado; subskribu dokumen-
ton saman, kia aperas sube kaj dezirinde kolektu ilin repre-
zentanto aŭ  reprezentanto,j gis okazo, kiam oni starigos la na-
cian sekcion de Homaranoj kaj difinos naciajn komitatojn al 
kiuj devas iri la subskribitaj dokumentoj. 

DOKUMENTO: 

Mi aprobas la "Deklaracion pri Homaranismo" de la Majs-
tro, kiel Konstitucion, por organizi tutmondan anaron star-
igantan Internaciajn Parlamenton, Tribunalon kaj Militistar-
on, kiuj subtenos nepre, spite de ĉio, tutmondan pacon konst-
rntan. 

1. Mia nomo familia estas: 

2. Mia nomo persona estas: .._. 

3. Mi naskigis en la jaro: _ 	 

4. Laŭ  mia profesio mi estas:..... 
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5.  Mia patrujo estas: a) Regno: 

	 b) regiono: 

c) urbo ail vilago: 

6. Mia hejmo estas: a) regno: 

. b) regiono: . . 

c) urbo ail vilago: 

d) strato kaj domo 	 

7. La gento de mia supozata deveno estas 

8. Mia lingvo gepatra estas: 

9. Mia lingvo persona estas: 

19. Mia religio estas: 

(1) 

IIIIIIIII11111111111111111f11111111111111111111111111111111111111i11111111111,1:1n 11111111111111 

PROFILOJ DI?, LA ĴUS 

PASINTA MILITO 

La tragedio de Francisko Jozefo 

La ĵurnalaro diras: ". . 	la palaco eliris grafo Berch- 
told, informinte pri la lastaj oka,zintaĵoj de la milito sian im-
periestran moAton; tiam la imperiestro sin enfermis en siaj 

(1) Subskribo kaj parato. Faru dokumenton saman tute klare. 
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apartaj ĉambroj, kaj surgenuiĝante kontraŭ  bildo de la krucu-
mito, li preĝis...." 

Kaj li preĝis horon post horo. Kaj li, tenante sian blank-
an kapon inter la manoj, kun lacaj, plenlarmaj okuloj fiksitaj 
kontraŭ  la vizaĝo de la Savinto, tremante, paroletis preĝon, 
kiun li jam ofte balbutis en multaj maldolĉaj okazintajoj: 

"Kompatu, Patro mia, tiun, kiu suferis ĉiajn dolorojn!..." 
Kaj Kristo, kronita per dornoj, ĝajnis rigardi kom pate la 

malfeliĉan okdekjarulon, kies tempiojn ankaŭ  premas tur-
mentanta duobla ora krono, kaj kiu, kiel Li, trinkas galajon, 
kaj kiun, kiel Lin, eble vundis la farizeoj. 

o an 

Kaj tie, la lacigo venkis la duregnan monarĥon, sur la 
preĝbenko. 

Kaj liaj palliel.noj fermiĝis.... 

o oa 

1848!.... 
La ĉefepiskopa palaco de Osmtltz estas suno, kiu mirigas. 

La kortego, la ambasadoroj, la nobelaro, ĉiuj sin amasigas 
ĉirkaŭ  la ruĝa estrado. Francisko Jozefo aŭdas la voĉon de 
princo Schwarzenberg proklamanta lin Imperiestro, kaj lin 
kortOas la huraoj de la popolamaso. Li surgenuiĝis antaŭ  sia 
onklo Ferdinando, kiu donas al li sian sceptron kaj benas lin. 
Li maupremis la manon de princo de Windschgraetz, ĉefgene-
ralo de la armeo batalanta kontraŭ  la hungaraj ribelantoj. Lin, 
ĉevalo atendas. 	 I 

Li gracie, konforme je siaj dekok jaroj, rajdas antaŭ  la 
korpusoj, kiuj honorsalutas lin. lli estas la maljunaj soldatoj, 
kiuj defendas lian tronon kontraŭ  la italaj kaj hungaraj revol-
uciauoj; tiuj, kiuj esperas de lia juneco la pacon de la regnoj 
Kaj li parolas al ili, ridetigante kontente siajn maljunajn gen: 
eraloj n. 
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Kaj, pli malfrue, a.kceptuute la dcput.itaron de Kremsier, kiu 
humile alproksimiĝis al li por peti de li Konstitucion, li faris 
geston kaj diris kolerajn parolojn: "Mi ne estas Konstitucia 
Imperiestav!; mi estas Imperiestro dank' al Dia Graco.." 

Kaj li komencas regi.... 

aoo 

Ho, la nevenkeblaj Hungaroj l 
La Imperio riskas sian sorton pro la obstineco de ilia ge-

neralo Georgei, kiu venkis unu post la alia ĉiujn aŭstriajn ge-
neralojn; kaj la ribelado flugas de unu al alia limo de ambaŭ  
landoj.. . 

Se la Rusoj estus helpema,j! .... 
Kaj Francisko Jozefo redaktas nerveme helpopetan leter-

on por la Caro. Kaj la Caro, kompatante la junan monarhon, 
helpas lin. 

Bravaj estas la kozakoj! Kiaj lieroaĵoj, tiaj de la siberiaj 
korpusoj! Kia kuraĝo, tia de la timinda Paskiewicz! La kon-
traŭstaro de la Hungaroj estas vana. 

La Krono 'de Hungarujo firmiĝas sur kapo de la junulo... 
Kial se li deziras feliĉon al tiu popolo, post la farita paco, 	1 5  

la hungara Libeny atencis lin? 

O O O 

La preĝe,jo de la Kastelo de lschl estas plena jo kredantoj. 
Jen la Imperiestro kaj jen ankaŭ  la granda duko Maksimiliano 
de Bavarnjo kun siaj du filinoj, Sofio kaj Elizabeto, ili ĉeestas 
meson Ĉe la momento mem, kiam la pastro sin pretigis beni la 
ĉeestantojn, Francisko Jozefo stariĝas, prenas la manon de 
Elizabeto kaj sin direktas kun ŝi al la pastro, dirante; "Benu 
nin, patro: jen mia edzino!" 

Kaj ŝi, pala kiel mortintino, bela kiel virgulino, rememoris 

d 
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la profetajon de ciganino: "Imperia kaj martira kronoj zonon 
vian frunton 	" 

Sed Ai amis lin, kaj tial Ai akceptis ambaŭ  kronojn 

La ponardo de Lucheni en Genevo traboris la koron de 
lairabeto de liavarujo; li estis indulga, voliate esti kruela .... 

Militoj! Ĉian militoj! 
Montebello, Ma,,enta, tiolferiuo, ti:lova' 
De la59.` jaro gik I:i 67.' , senc.esa militu! Kontraŭ  Prusujo, 

kontrair Italujc,, 	I r:u,cnjo 	 
En ĉiuj la.ndlimoj, stin t ! 

q a a 

Sango!  
Tra ĉie tra. , 	v idaĵo persekutis Franciskon Jozefon. 
La bonan,ata.0 Nlaksirnilianon mortpafas la Meksikanoj. 
Rudolfo, la heredonto, la sola filo, la sola espero, kune kun 
amatino, I:r baronino de Veĉera, aperas nrortpafitaj en la 

Kastelo de \iaverliii . 
La granda duko, Johano Salvador, mistere malaperis en 

la sudpolusa maro. La granda duko, Ladislao, mortis pro ĉas- 
akcidento. 

Mortk ita la Imperiestrino. Mortigitaj Francisko Ferdinan-
do kaj lia edzino, la grafino de Chotek 

La ma , jam maljuna, kaj la okuloj, jam malhelaj, de 
Francisloi Jozefo, ma.1I'te ile redaktas manifestojn por la popol- _ 
oj: "Profunde hi ,'tuite de la malfeliĉo, kiun mi ĵus suferis, -
mi submetiAas td I: neesploreblaj destinoj de I )io, kaj mi petas 
Lin, ke Li d nni al nii forto,jn, por ke mi kuraĝiĝu kaj plenumu - 
miajn regajn dev ojn, kiujn mi obstine plenumos fidema je la 
enerala. bone) kaj konservado de la paco." 
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Kaj plorante, li kliniĝasantaŭ  la altaro por diri sian preson; 
"Kompatu ruin, mia Patro! Kompatu tiun, kiu suferis ĉiajn 
dolorojut 	" 

O O O 

...Tiun, kiu suferis ĉiajn dolorojn! 	 • 
Hornung, la maljuna kaj intima servisto de la Imperiestro, 

trovis lin surgenuiĝinta kontraŭ  bildo de Kristo, je la tagiso, 
Mia imperiestra moŝtol 	 

La imperiestro levis la blankan kapon. 
Mia imperiestra monto, permesu, ke mi vin admonu..... 
Mi preĝis, Hornung. 
Mia imperiestra monto dormis. Nek Dio, nek vi-, profitos 

tian oferon. 

a OD 

Hornung, Hornungt 	Kial vi vekis min antaŭ  tiu mal- 
indulga tagigo? 	

Hispane verkita de Leopoldo l3ejarano. 

IIII IIIII~II IIII VIII IIIIIIIIII III IIIIIIIIII Illllllll 111111 lllllllllllllllllltll IIII II 1111111 III 

IUJ PENSOJ 

EL .CIVITANOJ DE LA MONDO' 

"Mi ne apartenas al iu lando: mi estas Civitano de la Mon-
do."—Esopo. 

"La perfidulo al la Homaro, estas la plej malbenita el ĉiu,[ 
perfiduloj. La Homaro estas super ĉiuj Konstitucioj. -Estas pli 
bone putriĝi en la tero, ol esti fidela al Eklezio kaj Stato, dum 
oni estas duoble falsa al Dio."--J. Russell Lowell. 
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"La spirito de bigoteco, kiu limig;is sian amon al iu sekto, 
kaj la spirito de aristokrateco, kin kunisideraas la popolomason, 
kiel inalsuperan rason, estas egale ri pr. Ji•ita,j de Kristanismo, 
kiu antaŭ  mil okcentjaroj, en neloli)renl;t kaj superstiĉa epoko 
instruis tion, kion la nuna epoko nk iol prenas, ke ĉiuj homoj 
estas esence egalaj, kaj ke i.iuj LIi'vns esti honorataj, ĉar 
estas kreitaj por senmorteco, kaj iI ii I ti le ii Ic;t.patbloj por sen 
fina plibonigado." - Chonniit ' 

"Ofte la spirito de gr; u laj okazoj anoncas sin antaŭ  la 
okazoj, kaj en hodiaŭo jaul markas morgaŭo."-- S. T. Cole-
ridge. 

"Tute ne kredante, ke nlalestimo de la pasi utoco estas kon-'  
diĉo de Progresi), so, nil serĉas en tiu direkto la vojojn al Est- 
onteco."—Ye rval,tl t. 11. Iskender. 

"La vera oivilizeco de la mondo malaperas, kiam la mo 
raleco vaporinas per ceremonioj, kaj la devo per oportunaj 
oj."-- Vervu u t 1-1. Iskender. 

"Homoj suferas kaj falas kune; sed, kiel en la mateno post 
hatalo, la postvivantoj marŝas triumfe, preskaŭ  ne pensanta,' 
pri la falintoj , tiel la popolamasoj , perdinte kamaradojn 
sed maltime, sekvas la vojon laŭ  kiu la Providenco direktis 
ilin." Yervant H. Iskender. 

"La vera patriotismo estas parto de tiu granda tutmonda' 
amo, kiu dion konstruas, konservas kaj feliĉigas".—L. L. Za- 
menhof. 	 1 

AN'l'AŬPARI )LO DE "CIVITANOJ DE LA MONDO" 

En 1898, mi vojagis tra Malgranda Azio kaj akompanis min 
gvardio konsistanta el kvar viroj. Ni ĉiuj vojagis raa.jde. Urnt 
vesperon, ni atingis la vilal;eton Lski Ceir en la Vilaa,jeto Konia, 
lacaj kaj konsumitaj de longa tuttaga rajdado. Nia ĉagreno 
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estis granda, kiam ni konstatis, ke en la vila ;o ne estis gas-
tejo. Post esplora.li i, mi sciiĝis, ke Ali Agha, la Celo kaj plej 
riĉa homo de la vil i etc, konsentis gastigi nin kaj provizi pot-
miaj bezonoj. Ni trovis, ke li estis sepdekjarulo, pralgrasa kaj 
altkreska, portii ila blankan longan barbon maiiniiltharan pro 
ago. Li kore louvenigis nin kaj malevare „'astigis nin dum 
kvin tagoj. Riĉa li sendube estis laŭ  la vidpnukto de la cnlo-
ĝantoj de Eski Ĉeir, sed vere malriĉa laŭ  hi plezuro de Eŭ ro-
panoj. Lia riĉaĵo konsistis el kelkaj bovinoj, kelkaj kortbirdoj, 
kaj du-tri ĉevaloj. Kiam la tempo venis por adiaŭo, mi petis 
al Ali Agha kalkulon. Li tute rifuzis pagon, kaj kiam nil provis 
devigi lin akcepti donacon, li egale firme rifuzis. \li neniam 
forgesos la parolojn, kiujn li , slaIiometa.no, eldiris al nil, Kris-
tano, kiam li flue rifuzis lili;an proponitan rekompencon. Ĉ.en-
tile tuAaante min sur la Aultro kaj Icva.nte siajn okulojn, li diris: 
" Jui nlo, ni c in,j apartenas al unu familio, kaj mi dankas al 
Dio, ke estas l rmesite al mi vividi por koni ankoraŭ  unu el 
miaj fiàtuj, autaait ol mi mortos." 

Yervant H. Iskender 

Ilillillllillllllllll!IIIIIII'II!IIIIIIIilllllllll Illlll1;1111illlll111I11llilll Illill11131llll 

BLACK HAWK 

LA. tilt:1\I).\N1\1.1 RI'ì;iIAL'11 -1.1) 

Black Hawl:, nomo signifanta Falkn'n Nigral'u, estis soyal-
ĝulo kovranta nur sian nudecou por ne ofendi la anoralon, 
kaj kies kapon, I.trnaamis plumoj. 

Li komandis genloin de I '\iississ1111 'tentm o, 11 raasis soyaó 
ĝajn bestojn kaj li I lel'enrlis siaan landon kontraŭ  Ia ulilitl.l;.-
kursoj de la Illankuloj. Tiam la usana Re i-tatro, instigate de 
la plej kruelaj tiegocantoj, instigis, favoris kaj IIisvaisi gis. lu 
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ekstermadon de la rughaŭtuloj, pretekstante ke ili ne permesis 

plugadi la teron. Sed la negocistoj, tamen, ne permesis kulturi 

la kampojn, kiujn ilia perforto forprenis al la rughaŭtuloj, ear 

ilia intenco kaŝata ne estis fruktodonigi la kampojn sed fari ĉi 

tiujn bazo por profitdona spekulacio, Tamen, la usona Regis--

taro neniam intencis apliki al la negocistoj saman traton, kia 

gi aplikis al la kompatindaj indigenoj; tute male, la Registar 

starigadis t'ervojojn, kiuj graudigis la profitojn komercajn, pli 

grandigante tiel kaj tial tiujn de la spekulacio. plialtigante 

troege la valoron de la, terbienoj. 

Black Hawlc estis m'venkebla. Li farigis timinda. Liamilito 

kontraŭ  la Usonanoj estis dudekjara. Fojon, tricent '  soldatoj 

bonege armitaj kaj provizitaj dirkafris lin kaj lian bandon el 

kvindek sauigentauoj nudaj , kaj tamen li venkis terure la sol-

datojn. Cent fojojn oni venkis lin, kaj cent fojojn renaskiĝis 

lia bando. Lia rezistado estis vera epopeo 

Venkite de Scott, de Dodge kaj de Atkinson, kaptite perfide 

de la "wingwbags", kaj fine ĉe la manoj de la Usonanoj, li.1  

a ankoraŭ  neis aprobi traktaton por vendi siajn kampojn kvr 

kam aliaj samgentaj estroj liaj, ebriigitaj de l 'majoro Harrison, 

subskribis la vendon Lia energia, heroa kaj ec. moralega res-

pondo al la instigoj estis: "La Granda Spirito diris al uri, ke la 

tero ne estas vendebla: la tero estas nia patrino!."  

Lernu kaj spertu per tiu rnirinda. diro de sovagulo pli saga 

ol 1'.Ias iuitltaj, kiuj fanfaronas pri civilizo per siaj vestoj kaj 

vanta kulturo. 

Julio Mnngada RosenOru 

401 
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MENDU: 
Kvinjaran kolekton de 
"Hispana Esperantisto", 
970 pagojn, luksa pape-
ro, varia kaj tre interesa 
teksto, kaj 200 bildojn; 20 
svisajn frankojn. Ci tiun 
plej belan kolekton devas 
aĉeti Grupoj kaj Societoj 
esperantistaj kaj ĉiu sa- 

mideano eina je arto; 
"Postrikolto", de la tut-
mondfama Antoni Grab-
owski, kaj "Ferdinan-
do VI kaj Farinelli", 
historia novelo proze kaj 
verse verkita de Julio 
Mangada Rosendrn, 
kostas same, kiel ĉi tiu 

kajero. 
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