JARO I'-SPECIMENO

La unua numero aperos en Junio

— Nenio pli facila ol igi kaj i g i : Mi enatnigis lin, mi edüinigue, li ne volas edzigi

BARCELONO-MAJO- 1900

mia patro rompigos al li la kapon.

Kara samideano :
Miatentigas vin p r i t i o : mi estas eldononta humoran gazeton JEN, kics uñuá numero aperos en Junio.
Ne limu; mi tute ne intencas ridigi vin. La vojo de la ridigo estas tro dangera kaj sur gi oni ofte farigas
•N ridinda. Nenio pli malgaja por sagaj kaj spritaj homoj ol la ridindeeo de la aliaj. Tial, car kiel sagajn kaj
spritajn mi rigardas vin, mi celos spari al v i la malgajecon de mia ridindeco. Rimarku, ke mi párolis al vi
J'

nur pri humora gazeto. Cu la humoro estos bona aú mulbona, v i devos mem respondí. Ni ec supozas, ke vi
ne tro haltos kvaliliki gin, ke al vi suficos trovi humoron ajn, kaj ke kiel mi, vi opinias, ke en la nuna tempe,
oni nur elevas postuli de la homoj, ke ili ne estu... malhumoraj! Ne timu, mi ripetas; mi tute ne intencas ridigi
vin. Mi nur intencas veki ce vi la rideton, kiu kusas ce la üpoj de ciu saga homo.
Certe vi ekkrios, kiam tiu ci cirkulero estos, falinte en viaja manojn: «Ankorau unu esperantista
gazeto!. Jes, kara samideano; ankorau unu esperantista gazeto; sed gi tute ne parólos al vi pri Esperanto;
gi nur estos verkita en esperanta lingvó, kiel tiom da aliaj estas verkit ij en iu lingvo ajn. Kiam v i lasos la
lacegan laboron, al kiu vi vin dedicas por la bono de nia alero, vi trovos en gi nek unu rememoron pri nía
:batalado, organizado de propagando, kaj tiel plu; sed vi trovos artajojn, belegajn desegnajojn kaj kari
katurojn, akulajn frazojn, kiuj povos interesi tiel al v i , kiel al ciu ajn neesperantisto, al kiu vi montros au
tradukos ilin.
«Multajn desegnajojn, malmulte da teksto» jen la devizo de JEN. Honvolu turni la pagon; rigardu la
belan desegnajon; imagu dekses pagojn similajn al tiu ci, plenajn de tutpagaj karikaturoj kaj spritaj legendoj;
cu tio ci ne naskas en vin deziron larigi abonanto de mia gazeto? Vidu la kvaliton de tiu ci paperfolio, kaj
kalkulinte la koston de mia eldonajo, rigardu la prc/.ojn, kiujn mi suhe enskribas, kaj diru al mi cu mi nc
esta:s prava alendante vian abonmendon!
Mi havas ciun garantien por plena sukceso; vi havas ciun por plena kontentigo. Mi havigis al mi por
mia gazeto JEN la direktadon de nia bone konata samideano Sro. Fred. Eujitfà y Valles, kaj la kunlaboradon
de A'pa kun aliaj famekonataj arulescgnistoj kalaiunaj.
Mi esperas, ke vi tute ne dubos sendi al mi la mendon enskribi vin en la listón de miaj ahonlntoj. V i
povas vin turni, cu rekte al mi (strato Porlaíerric.·a, 17) cu al iu el miaj reprezentantoj, kies nomojn kaj
adresojn v i trovos ci sube. En la okazo vi vin turnos al mi, v i estas petata fari la pagon per la «Cekbanko
Esperantista- (Merton Abbey. London. S. W.), kies c-ekojn kaj markojn mi plej volonte akceptas.
Kvankam la prezo de la abono estas tre malalta, vi povas ankoraú plimalaltigi gin tiel, ke la abono
kostos nenion cu al v i cu al la societo al kiu vi aparlenas. Kiel? Sendante al m i listón kun mono de dudek
aboilintoj. V i ricevos page al via klopodo, senpagan abonon por unu jaro al la gazeto JIÍN, kiun ni regule
"sendos cu al vi cu al amiko Via au societo au grupo de vi montrita.
Kun plej altaj sentoj restas via.
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