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La Patru¡o, oni diras, estas la lando, kie ni naskigis, k.ie 

ni v1vas, k1e m laboras, k1e m partoprenas al la komuna 
VIVO. 

N1 devas am1 nian landon. 
Sed u 





















de la bu so kaj hkstta solide per naz:tuko: JCO di ka 
;tono alligita samc. Fclice estas se ti u .:¡ ;tono ne estas an-
tai:Je malpurigita pcr ckskrementoj! 

l.a :P Krapodino «: per serio da ligiloj, piedoj kaj mano1 
estas kunhgnaj \:e la dorso, deHgant&J tiel la korpon 
formi arkon, Por tgi pli sufera la turmenton. ofte, la snu-
roJ estas malsekignaj, por ke ili penetru plt bone en la kar-
noin. 

:'\e estas malofte, kc al la malfehLulo turmentata kiu 
pe"tas tnnkaJOn oni niponas tclcregon da trcege salita tlu:-
dajo. 

l'ri la telerego da buiJono. klun la malieli..:ulo devas 
trinkl kielli po,as, la adJudanto dejora zorgascertigi pcr la 
ekstrcmajo de sia bastono, kc la kUlristo ne mctis pecon da 
vtando. 

En 1\.cl, en Tunislando, kapitano de la 54 roto, meti" 
sablon an,tatau panon en tiun buiJonon . 

l. a » ea m breto de korektado (<; la sol dato tute nuda 
estas jctita en bmbrcton,- li estas ,. ctvile vestita «- kai 
li riccvas, kicl nutrajon, nur buljonon .;iudutage. 

La " baro .: au la katenoj « : la viro, preskaü .2iam 
nuda au probimumc, havas la krurojn kaptitajn per du 
ringoj. kiuj glitas ..:irkaü langa ferbaro, konstruita por tra-
piki dckduon tia suferantoj. 

Jam kc dum rintro la tero kowita de unu metro 
da nego, tri 'iro¡ cstis la katcnoj «. 

Pro la temperatura, la dcjora korporalo devis certigi pn 
ilia stato .;iuhore; li forgesis la instrukcion ! Hezultato: la 
tn viroj ha\ls la piedojn trosugintai, ili ne estis deklaritaj 
malsanaj kvankam uo, kaj oni nur !mis ilran turmenton. 

La-. tombo «; unu tendo, trc malalta, triangula, alta je 
J;xardcl: ccntrmc:troj de la fundo gts la su pro: la suferanto 

sur la \'entro, la mentonon sur la manojo 
la dorso. kaJ ligatajn! La tolo estante tro mal-

langa. la kapo kaj la piedo¡ estas, tage elmetitaj al la brul.-
de la suno, nokte alll\ mal\'armo. 

La » roto de « : la viroj punata1, pied\'eStltaJ de 
suegoJ sen gamaso1. kelkafoje nudpiedaj, sakon .:e la dorso. 
la regula pezo estante reprczcntna per sabio au stonoj, 
estas submetatai je ekzcrco, kiun la fantazio de la estro 
sangas por la sufcron de la malfeli.:uloj : jcn Ji 
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ordonas al ili la senmovecon en laciga l:ai dolora sido; jen 
li ordona!; al ili la pasadon gimnastil.:an au la pasadon 
akcelan, zorganlC elci:U stonpJcnan. 

la turmcntatoj efektl\"lgas malbone liajn ordonojn, 
la sergento funoza, tlin tiel Ji komandas al 
ili la pasadon gtmnasukan l.:aj, scitgas tltn, ke li elparolos 
la vonon » haltu 1 • nur, kiam lia papo estingigos. Kiam 
la kompatmduloJ 10m ripozas, por ilin » retresigi Ir 
metas ilin, lnu sin esprimo, » la fnul.:o .:e la vento "• en 
plena 

K. t. p., K. t. p. 
Jen, k10 estas la armeo. Oni eliras el gi tedita au bestigita. 

Du an tn iaroi pasigata¡ en soldate¡o faras el viro konsctan 
nbelanton ao pasnan bruton. 

Jen nun kiom kostas la armeo : 
Oni nc tTO\as monon por asekuri pension al la laboristo¡, 

kiuj produktis saan tutan vivon, sed oni gin trovas por tiu¡, 
kiu¡ faras mction de soldato, nckonante la malnoblecon, kiu 
csta!l la soldatejo por la soldato, ili estas oficiroj. 

En Frandando, ¡ara sala¡ro : 
Komandanto !'>.SoH frankojn 
Lei:ítenanto-kolonclo 6.5H!! frankojn 
Kolonclo (soldo kaj elspczo por servado) t5.g3o frankojn: 
Genera lo de korpusero (soldo kaj elspezo por servado) 

26.874 franko¡n; 
Komandanto de l.:orpuso, 30.:l40 franl.:ojn : 
Membro de supera konsilantaro de la milito 38.851" 

franko¡n . 
.Milita guberniestro de Parizo 44-4-P frankojn. 
:-<e parolante pri la profitoj efektivigitaj de la kolonia ra-

bado, la eJ.:zac10¡, la stelo, la dooaco¡, kiuj igas sin sentí de 
alte t:is malalte de la h1erarkio, L.:aj ktesckzemplaj-modeloj 
plemgis la rapono¡n Cava1gnac kaJ Pelletan: kYindck jugo¡ 
de m11ttaj ¡uge¡OJ, m1loj da raporto¡ de kontrolo, kaj pli 
ankorau da alero¡ 

Ka¡ la kompcnsa¡o¡ al l:iuj tiuj bra\·a¡ oficiroj, trenan-
ta¡ glavo¡n ¡. ünu sola de la budgeto superis 1 1 mi-
lionojn da frankoj. ( , lO uo dum la pao.;o! 

TIUJ homoj parolas al la soldatoj pri malprofitemo, sed 
ili ricevas dam monon. lli gín ricevas por ne batali: ili gin 
rice\·as por batali; 11i gin ricevas se 11i revenas, kaj ili reve-
nas, ili ne clmetigas tro kaj estas t1cgataj. lli havas sep-
fo¡e malpli da riskoj por morti ol la soldato. Oni povas, 



okupas: 
4,169,32llle .... 

ldu¡, se 11 laborus, prodoktus (taksante la produkton )e 
3 nkoJ iutage k•J ahome) te,&o'J,.ea 

11ropo armata, uzas, 

klUJ J?roduktus laboraate metan kvantOJt minimuman da 
2 fraoko1 autaee ka u •8le), kao faros : 

1',420',6N frantoJn. 
a domta1n al la a2.3o • fruko¡ uo faras : 

13.921.641 lrukoja. 
Tia nombro, mult pliktta per Jaro nur da 3oo tagot, 

raras: 
11 •• ,... 

l62ádlleao.l• 
IIISPI3 bllkoja 

la bud 
IDJ'I 1aro n t u nombro 

-K.a1 ao tto por malbelp la mtlitoo, on diras, .ai1 por tin ,.....,..,. 
Ea Praadando, la mudempa bUAefo eata dar 

t ,t 01 , ... ,... f'll'a.akej. 
ea la de la paco kuo anDRdo L 

Jja t.iom kostas 1• armeo.l u. ne estu abomeaa? 
TMDeD. a o estas pli terura; tiO estas la aülito. 
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LA. MILITO 
Jus malaperis en Franclando fama kaj konscienca ver-

ldsto, (Emtle Zola) k u lasas al ni en beta hbro • La Dé-
blcle « L:e kaJD reala1n prisknbojn pra la mahto. 

Por uu apltro, ni opmaas, lte estas pli bone lte ni laso 
largan lokon por la cafero1 kaJ ti , laon P.ovis diri pn 
la milito la pensuloJ cautempaJ caulandaj ka1 duopiniaj. 

LA BATALKAMPO 
PriskribaJO eltaflla el la » La DébAcle « de Emile Zola . 

• . . Tiun foJon, estis la vera batalkampo, la nudaj kampoj, 
kiuj sternigas g1s la honzonto, sub la granda cielo pala, de 
kie d1sftuas sence aj pluvegoj. La mortintoj ne est1s ama-
si8ataJ tie, ciUJ Pretisoj jam devis esti entombigitaj, ¿ar 
restis nP.mu, ínter la kadavroj disaj de la Francoj, semitaj 
sur la vojoj, en la pajlajoj, la fundo de la kavajoj, latí 
la hazardoJ de la batalado. K.ontran la unua, 
kiun ih renkontas estas sergento, juna kaj forta viro, 
kiu sajnas ndet1 per SIIJ malfermlta} hpoj ; la kvieta 
vizago 1 Sed, cent pasoj ph malproks me, laularge de la 
vojo, 1h v1d1s ahan, malbelege vundttan, la kapon duone 
detraneatan, la sultroJn kovntaJn de la prucagoj de la cerbo. 
Post la azohtaJ korpoJ, te kaJ te u as malgrandaj grupoj; 
ili ekVJdas sep, unu post aha, la e u n en tero, la arma Ion 
ce la sultro, frapllaJ, kaam ah pa as; dume, apud i111 subo-
ficaro est s fah.nta ankau, en la smtenado de komando. La 
vojo poste kuSIS la!i la longo de mallarga ,aJo, kaj tie la 
teruro thn rekapus, L:ontra tlu speco de fosaJo, kae tota 
roto sajnis esta renversita, sub la ku Jaro; L:adavroj gin 
plenig1s, malstarigo, defalado de VICOJ, clrkauhpmaj, rom-
pitaj, ktes tordltiJ manOJ esus defrotmtaJ la ftavan teron, 
ne povante sm deteni. Kaj nigra ftugado de L:orvoj forftugas 
per kroasadoj; ka) 1am musar91 zumis super korpoj, reve-
nas milope kun obstineco por trioka la fresan sangon el la 
vundoJ ... 

..... Estas terure; la tero elrenversJta kiel per tertremo, 
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<lcrompa¡oj trcnantai cic, mortoj rctlYersitaj intcrmil.sitc, 
-en kruelegaj smtcnadoj, la brakojn tordintajn, la krurojn 
faldintajn, la kapon dcictitan, kricgantai pcr sia huso kul'l 
blankaj dentoj. tre malfcrmita. 

Brigadio estts mortinta, la manojn sur la palpcbroj, en 
timt¡:ita kuntirado, kiel por ne \idi. Ora j moneroj, kiujn 
lr.otenanto ponts en zono, csus fluinta¡ kun lia sango, dis-
sutita¡ inter liaj mterna,oj. Cnu alia, la Adolfo 
la konduktstO ka¡ la cclisto Ludoviko, la okulojn eliritaJO 
el la okulcjo¡. rcstis so\·age kisantaJ, edztgintaj gis en la 
m orto. Kaj es fu e Honoreo, ku;tta sur si a lama bom-
bardilo, kicl sur honora lito, fu lmofrapita ce la tlanko kal 
LC la SUitrO, la VÍlagOO SCodifeJ.:tan kaj beian prO kOICro, 
rigardantan .Ciam, ttcn, al la Preusaj batcnoj. 

La homoj kiUj estas konsiderata¡ la plcj famaj intcr siaj 
s imtlaj estas guste Uu¡, ktuj mortigis plc¡ multe da homo¡. 

Alcksandro la Granda percigis du milionojn da homoj. 
"\apolcono la t' la Granda, faris ok miiJOnojn da sutc-

rantoj, tri milionojn da Franco¡ kaj hin milionojn da ali-
landuloj. 

La mJiitot la plcJ konataj de 1799 gis nun faris plt da 
dekkvin milionoj da suferantoj, ktUj dismetigas kiel sube: 

.\\ilito¡ de :'\apolcono (t¡99-18tS . . . . S.ooo.ooo 
de Hus ando {t854)...... . . . 8oo.ooo 
de !tallando........ . .... ... . 3oo.ooo 
de J>rcuslando........ . . ... . . 3oo.ooo 
Amcrika (sklavema- kontrau-

sklavcma) .... . ... . ....... . 
Franca-Germana (tR7o ..... . 
Turka- . ......... .•... . 

- Husa-Japana (tgo,J-tgo5) . ... . 
Chtiaj militoj en Suda \meriko .. . • . 

5oo.ooo 
Roo.ooo 
400.000 
400.000 
5oo.ooo 

Koloniaj militoj ( i'hndlando, .\leksilando, 
Alf:erio • .\bismlando, Transvaalo, Ja, ao, 
.\ladagaskaro... ..... ... . ... . ... .. . . . 3.ooo.ooo 

Kunc..... . . rS.ooo.ooo 
Ccrte, ekonomia batalado faras ankat1 sufcrantojn sed gi 

estas malpli rcl.:tc dcpcndanta de nía volo. 
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K.oiRpreneble, la sumoj necesaj por la milito estas an-

ltor&li pli neordinaraj ol tiuj, kiujn postulas la paco kun 
armado (1). 

La salaJroj de la estroj treege pligrandigas tempe de mi-
lito al1 de militiro. 

La11 So de Fov11le, la milito Franca-Germana de 1870 
kostis, pli ol 3o m1hardojn da franko1. 

Muhe da homoj pli-malpli bone iatencantaj parolis por 
4a paco. Kongresoj por la paco okazis. Du funebraj perso-
no, b1poknte montr1s sin partianoj : La Papo kaj la lmpe-
f'lestro de Ruslando. 

Tiu lasta ee estis, por tiel diri, la iniciatoro de movado 
en sia favoro. 

Sed en la sama momento Ji pliigis sian armeon, multi-
s1ajn militstpo1n kaj siajn tiraniis la ven-

ldtOjn de Finlando kaj de Pollando tutrnentegis la laboris-
tojp kaj la ribelantajn kontrali liaj kruelajoj. 

Ce la momento mem, kiam tiu malbQnulo kruela kaj 
idiota, parolis por paco, liaj soldato¡· en Hinlando mirinde 
kunlisis per iliaj harligoj la kvietajn oAantojn de tiu laudo, 
.kiu eljetas la m•liton. 

Homoj uel kunligitaj estis puS.taj per batoj de kapo de 
l'pafilo kaJ de (!lavo en la ondojn de la rivereso :. Amur « 
kae ili estas trovitaj formantaj milojn da malv1vuloj, kapa-
blaj alkonduki peston, kiu estus tnobli(!inta tiun e• morti-
gadon faritan de la soldatoj de la pacJO, Nikolao la TI•. 

Ce la momento, ldam ciuj tiuj malveraj apostoloj parolis 
pn paco, pn tugeJO por arbitracio inter la nacioj, la An(!loj 
premeg•s la Buro1n (:a) per la nombro de siaj volontuloj 
kaj la perfektigo de sia kanoeo » dum-dum «. 

1 K.osto de la Rusa Japana mili10. - Pri uo ni nur u\'as ncsufi'"ca,n 
scusoin. La tabado1 5aa8as, de S iis 6 miliardoj da frantoj, por 
R'DIUJO. UJ de 5 iia 4 mahardoJ por JapaDIJO. Tre verS.jne, la 1'tr&J 
koltoj tatas pli granda¡. RUIUJO pruntepRIIII 1 {75 milionojn da fran· 
.kOJ; .kaJ JapaDUJO pruntepetis :a 5oo miUODOJD en banto1 de Loodono • 
.de Nov-Jorko. kaj ni ne paroln pri la enlandaj pruntepetadoj. 

El • Espero Pacifista • N• 3". 
(2) LoSantoi de la Sud·Afrab Reapubliko. 





Jes, socio l.:iu la mizeron; jes homaro, kiu 
akceptas la mtllt()n, sa nas al mi socio, homaro malsu-
peraJ; estas al la socio supra, al la homaro supra lien mi 
celas, socio sen homaro sen landlimoj. 

\'ictor lh:Go. 

La Amo al la Patru¡o estas mistifiko. 

KARR. 

1 n la 1aro 2.000 estos plu nel milito) nek landlimoj sur-
,·cr)lta¡ de homa . • • 

BERTHELOT • 

Oni punas Ja mortigojn, kiuin la privatuloi faras. Kaj 
kion oni diros {>fl la militO), kaj pri tlllj monigadoj, kiujn 
ni n0mas ilt dctruas tutain naciojn? La amo al 
la almilitc>J estas lrenczc.:o: la almilitantoj estas malfelice-
goj ph pcreJga¡ por la homaro ol la superabegoj l(aj la 
tertrcmoj. rabisto de la infaneco, detruanto de 
la nadoj. pcnsi) l:c estas bone por regnestro, es ti la teruro 
de l'homoJ. SE;-;EKO. 

Estas do te 'ia 'o o al a scnmortcco! Detrui la urboin. 
ruin1g1, la tcntoriO¡n, elstermi la pcpolo1n liberajn au tlin 
slla\ 1gi. Ju ph ih ec;tas .rumigintaj, rabadintaJ, monigmtaj 
homo¡n Jcc; pli il krcdas sm noblaJ kaj glora¡: ili ornamas 
sia1n knmo n pcr la nomo \Jrto. TIU, kiu donas la morton 
al unu so a per:;ono estas \elligata kiel lrimulo ... Sed 
elmorugu miloJn da homOJ, su peral:\ u la teron per sango, 
mfcktu la mero1n per kadaHOJ, oni donas al \1 lokon en 
Olimp1. 

e&. 
\·c·l isu l.auna olnomna la • Ciccronu kristano • 

:.rl;au Ll jlro 3<Xl" de nla tcmpokalkulo. 





Jc l'krcpusl.:o vidi tiujn homo¡n ciujn 
.\ntau tiuj fruntoj borita¡, en l.:iu¡n 
\'•ztus la mono 'iro¡n dudcl.:-jarajn. 

F•-Bian-Go, Jau Ro-.s.\Ro. 

La mlluo cion, kion la pcrfideco havas plej mal-
l.:uragan en la maniftstoj, cion, J..ion la malglora triponcco 
ha\·as plcj malaltan en la liverajoj al la armcoj, l.:ion 
la rabado ha vas plej malbclegan en la stelo, la malrespekto, 
la ruinigado, la detruado. 

La ra¡to por la paco, mi gin konas sufice: ¡.:i estas plc-
numi s1:qn promeso¡n, kaj lasi éiujn homojn gui la raj-
tojn de la naturo; rilate al la ra¡to por la milito, mine 
scias tion, kio gi estas. La legaro de la mortigo sajnas al 
mi stranga imago. esperas, kc baldaií oni donos al ni la 
jugan kutimon de la grandaj stclistoj. VOLTAikE. 

La milito, tio estas la mortigo; la milito, tio la stelo. 
Tío estas la mortigo, tio estas la stclo, instru:naj kaj ordo-
nataj al la popoluj de ihaj registaroj. Tio cst.1s la mortigo, 
tío estas la aprobataj, blazonata¡, indigata¡, kronata¡. 

Tio estas la morugo, tio estas la krom la puno kaj 
la honto. plie la malpuno kaj la gloro. 

Tío estas la morugo, tío estas la ;teJo, clprcnataj el la 
esafodo de la triumfarko. 

Tio la lega nekonsekvenco, car uo estas la socio 
ordonanta tion, kion l;i malpermesas, ka¡ malpermesanta 
tion, kion gi ordonas; rckompencanta tion, punas, 
kaj punanta tion, kion gi rekompencas; gloranta uon, kion 
gi malhonoras kaj malhonoranta tion, kion gi gloras : la 
fakto estante sama, la nomo sola estante malsama. 

Emile DE GIRARDI:-1. . . 
Se io estas terura, se ekzistas realcco, kiu superas la son-

;::on, JCO estas tío : \'ivi, vidi la sunon, poscdi la plenan 
'iran fortccon, es ti sana kaj go)a. ridi kurage, l;uri al gloro, 
kiun oni havas antai:i si bhndiganta, senu en sia brusto 
pulmon. kiu spiras, koron, kiu mongas, volon, kiu pripcn-
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paroh, pcnsi, espcri, ami, ha\i patrinon, fratinojn, 
havi anfanojn, l:a¡ subuc post ekk:io post malpli ol unu 
minuto f lt en profundcga¡on. preme$i. esti prcmc-
gata, grcnsp1ko n. Jloro¡n, foho¡n, bran.:orn. pon ;ir-
migi per ncn10, senu s1an gla\on ncoula. :.cnu homojn sub 
si, scnu ._cvalo n sur s1, baraku \ane, la osto¡n romp1ta¡n 
de 1a en la mallumego. senu kalkalumon, kru 
sl?ru¡;rgas sia¡n oku o¡n, mord1 fur ozc hutfera¡orn, sufo-
l:rgl, l:rrcgr, tordtgr, es u sub uo, ka¡ pens1 : .., J us. mi est.s 
\1\·ulo! ICtor 

Kiam m1 pnpcnsas nur pri uu \úrtC, m'Jitu, 'a¡nas a 
m1, k<: 0111 parolas pri pn mb.zkio, pri afer 
malproksm1a, hnlla, abomcoa, monstra, kontraunatura. 

Ku1m oni patotas pri hommanganto¡, m malhumilc ridc-
tas. proklamantc n:an supcrc-.on pri tiUj 

l..a so' aguloJ, la sovagulo¡, kiuJ estas ? TJUi, kíu¡ 
sin hatas por mang1 la Ycnkitojn, au tiuj, ktu¡ 
sin por mortigi, nur por morug1? 

I.a soldatcto¡, kiUJ tit: kuras, estas díJinitaj por la mono, 
kicl brutaro, kiun nusas sur la \'Ojoj. lli iros por 
fali sur la kapon fcnd1ta per au la bruston 
traborita pcr l:uglo; kaj ili estas ¡unuloi, pO\'US 
labori krci, uuli. lliaj patroj estas maljunaj J.:aj 
iliaj patrinoj, kiu¡ dum dudck jaroj, c:.tas ilin amintai, 
amcgmtaj, k1cl arncgas patrinoi, ses monato¡, 
all c-ble unu jaro, kc la filo, la intano, la granda infano 
cdukita pcr tiom da penado per uom da amo. estas jetita 
en truon, kicl mahi'a hundo, post k1am om lin trapikl'• 
per kuglcgo ka) In kavaleriaJ atakcgoj lm disprcmis. 
oni morllgts s1an knabon, s1an belan knabon, humi-
Jecon, s1an ,.., on? si ne sc1as, Jcs, l:1a ? 

La m1lito 1... batah !. .. la gorgon !... Bud ho-
mo¡n ! ... Ka) ni ha,·as, kun n1a ci,·ihzacio. kun la 
amplekso de la scsenco ka¡ la grado de filozoho, k1e om 

kc la homo sukcesis, lerne¡o¡n. l:1e oni e,.;scias mor-
tigi, morug1 de malprol.:simcge, {lerfelae. multain samtempe. 
mortigi St'nkulpulo¡n, fam1liajn patro¡n. 

Ka) la pie¡ mi regante estas, kc la popolo nc :>taru kontrau 
la registarOJ; la pie) miregantc cstus, kc la homaro tuta ne 
ribclu kontraü ca tu sola vono: mihto ! 
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Sed tio estas la sola profito, car la mihtservado t;ligite 

estus sendube anstataiHta de la teoría ka1 praktika m1lita 
edukado de la junuloj kaj la konservado de uu instruado 
Ínter la gardistaroj daiírus ciam por tiuj, kiUJ estOS anoj e• 

La m1htarismo ne estos multe plimalgrandigita. Cetere, 
la Belgaj gardistaroj ne pafis sur la strikistojn kaj la 

kiuj postulis la Universalan Voedonadon? 
Cu la Svisa1 gardistaroj ne same faris kontrai1 la strikis-
toj, oficistoJ de la tramvojoj kaj aliaj? ... 

Necesa estas plibona edukado. La nona instruado dife-
rencas tre malmulte de la instroado. Kiel tiu ci gi 
bestigas. Religio aií Patrujo, bo estas egalvalora. Fari la 
krucsignon al1 saluti la standardon vidtgas la saman kom-
patindan spiriton • 

.Estas necese, ke ni konfidu nur al ni mem. 

Konsiloj al la Rekrutoj 
Junulo¡, plenaj je fortikeco kaJ sano, kauj estos elsirataj 

el via¡ laboroj, el viaj esperoj, el viaj amoj. 
Junuloj, kiuj tuj kelkajn jarojn vestigos per la livreo de 

l'honoro (tiel oni nomas la livreon de la sklaveco aií de la 
k rimo. 

JunuloJ, pripensu pri tio, kion vi devas fari 1 Havu 
volonl 

Se vi kredas, ke vi ne povos suferi la arogajojo, la insul-
..tOJD, la mabpruajojn, la punoJn kaj CiUJn hontind&JOJD, 
kiuj v1n atendas en la soldatejo : f orluu l 1 ). Tío estas 
ph bone ol serva por amuzado al la alkoholulaj ekzekutistoj 

J) La forlasado tute oe eatas praktab eacepte por tiu, k•u ¡fosedas 
vlvrimedojn permesantajo al li eati aendependa. Ti u, kiu tiel decidas 
devas do longatempe pripensadi pri la multa¡ malhelpajo¡, kiujn gi 
hi'Vl811· 

NI opin1as, lr.e revoluciulo, liu forlaua estas perdata por nia kauzo, 
pro la leBoJ pri la fremduloj. 1 estaa tute speclale observata. Tuj kiam 
h koolpa SI:ID oplnion, li estas eklttrlpta. 

Pli booe ol forlasi la armeoo, eatua .kvazaií ne koni la soldateJOD. 
Sed la r1medoJ por detrui la armeoo UJ la mahtansmon devas est' 
lasita¡ al la mdn idua elekto. 

R. de la T. 
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ka¡ furioza¡ frcnczu oj, k u¡ zorga-.u:; pri 'i en la militaj 
malhberc¡o¡. 

Se ú krcdas, l.:c ne estos tic de ribelo por 
fan en la soldatc¡o se vt krcda.s. kc ttu ci propagando ne 
'a loras uon, k10n , . r"skas por gm f."n; ka¡ se' 1 kredas, k e 
cstus al '1 nccble pas•t:• tie kclka¡n jaro¡n nc farante ti un 
propagandon, l.:tun ¡u gas netruktoporta l:aj kiun i 
uhas pcreiga or v : Forlasu 1 

Pcr \UlJ smd:kat , pcr' a¡ korporac·o¡. pcr \Ja borso de 
de labor , cst s faro a al '1 a tu tan cb on, por ke 'i ha\ u 
moralan ka¡ manan apoga¡ n. De ili, '1 estos rice\ata¡ 
fratc en remdl ndo ka '1 eksc10s tiel, ke la Patrujo estas 
úc, kte hom , ktu¡ bata as. su eras, laboras, 
esperas k 1 rtbclas ... ontra,: la soctaj maliustajo¡. 

se la amo de tiuj. ktu¡ \tn se la timo de la 
nekoncco, de cJO t o, lto po,as \In atendi pri enuoj ka¡ 
mizero¡ en lando kics nck morojn, nel.. ling,a¡on vi nc ko-
nas, se alta¡ kauzo¡ ankorau superas vi.m tcruron pri la re-
gimento : lru ti e n 1 Sed faru 'ian cblon por k e vi restu ho· 
m•>. \'enku \J,tjn tedo¡n. Jgu ami vin de l"iaj kompalindaj 
kun\ivantoj de la skla\cco kaj propagandu tndividue. El 
la lerne¡o de la krimo, faru lernejon de ribelo. La 
falttoj Yln tio. Revenante, .:i J?OVOS konigi &ion, 
ltioa Yt esto vid nta aa su mua. la faktoJD, 
v1 dono vtan fcurat&n baton de pikti •lo al la di6Jetaao 
• tí.UJ subte lo ltio SJn. aposas ple.J la socia kons· 
trua . 

Cetere ne 
fa 

ActmonadoJ al la Soldatoj 
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frato¡, ekspluatntoi de nlia lando. 'i s.:ius agi konscre knj 
fnri tion, kion diktus al vi ,.¡a prudcr:to. 

Se 18m 'r di' us hatah kontrau la kamaraJOJ, kiuj ha-
k•>ntrau la mastra rabcmeco, kru' po:.tulns iom da 

bonstato, iom da libercLo, v1 scrus ankau tion, k ion '1 
de vas fan. 

Kolonclo de Sarnt-Remr ( 1 ). ki<.!i prol't:slocstis militisto: 
kolonclo de Saint-Rcmy, kiu akc<'Pll' en ph:na libcrcco fan 
la mction de mortigisto da hCJrnoj,.dc ekzekutisto sanga 
I'Íua de la ordonoi de la Hl'l-:' qaro, trovis la malsc\'erc-con 
de milit-JUgejo, tiel severa por la negradaj soldatoj, 
car Ji nc obeis, d rante l..e ha konsdcnco Lic mal-
pcrmcsrs al li ofendí aha¡n kmtano¡n. 

kamaradoj. ,·ia prudento de' as malpermes1 al ' , 
kc" morugu aliajn homojn, \Ía•n srmrlain. Vi rifuzos 
obei, s e oni votas fari el vi mortig antojn! 

\'ia konsc cnco de laboristOJ malpermesas al vi, k e 'i 
pafu sur aha1n labom•tOJn. 

Se onr '.n sendos t!n la stnkojn : 

Vi ne pafos 1 
Oni volas fari el vi masinoin por mortigi ? ... ltibclu! kaj 

trcmu hnc tiuj, kiuj kuragas vrn arrni kontrau riaj fratoj, 
car via malamiko estas nur tiu, kiu vin ekspluatas, 
vin subpremas, vin ordonas kaj vin trompas! 

Se oni \'Olas kc vi estu morugantOJ per la armi-
loJ metita¡ en via¡n manojn, ne estu fratmortigantoj! 

rorbFed.nbLm dd.b 
La Sck,·etallO. 

Georges YVETOT. 

(1) Frano:l kolnnclo, ktu rifuzis forig• la rchgiu ojn pes. la lc,i > pr. la 
forigo de 1:1 rcli¡I'3J n>ocaoj 

R ,le la r 

Presa komuntMa Socteto 3, ruc de Ponat..:hcn. 
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