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LIBREJO

HAGHETTE
79,

& Kio

BOUL.EVARD SAINT-QERMAIN,

PARIS

La plej aknrata librejo de la tu ta mondo.
Oni tuj sendas la menditajn librojn per aereoplanoj, per aereosferoj, kaj aereopoligonoj.
Neniu povas rifuzi fari la provon.
Ni ricevis per tiuj transportiloj.

LA REGO DE LA /AONTOJ'n
DE

EDMOND
Tradukítan de

ABOUT

GASTON MOCH

La libro nur kostis al ni fr. 3'50

(Esperantista Akademiano)

La elspszo de la motoro valoras pli

Neniu malbona esperantisto legas la

"FRANCA E8PERANTI8T0,, n,
KIUN ONI A B O N A S E N

4-6, B O U L E V A R D M A G E N T A ,

PARIS

Skribmasino "OLIVER,,
La plej fortika el la mondo. Oni uzis gin, kiel bombardilon dum la
milito rus-japana. Facile uzebla. Ebligas la skribadon, ec al la malkleruloj, kiuj ne scias legi.

PROGRAMO
I venas plenigi malplenon, kiu

Bedaúrimle, ni nin okupos nek pri poli-

estas de post multe da tempo

tikaj nek pri religiaj demanüoj. Sen tio, ni

en la homaro. Tiu ci ne povis

prezentus al niaj legantoj tian programon.

vivi sen ni, kaj ni venas oferi

ke post dek jarcentoj la historio ankoraü

nin por la bono de ciuj. Mankis ni; jen ni;

parolus pri ni. Ni montrus ekzemple, ke,

jen JEN.

rilate al la opinioj, ni preferas la opiniojn

Ni intencas plibonigi la genlojn, la le-

sangeblajn, senpezajn, fresajn, belkolorajn

go jn, la astronomion, la kulturon de la ta-

kiel papilio, kaj, kiuj, kiel gi, flirtas, flugetas, flagras de floro al floro senpripense kaj
facilmolve, akceptante nek cenojn—tro pezajn por ili—nek antaudefinitajn vojojn, tro
mallargajn por ili ciam. Tamen, tiuj ci poe-

bako, la veteron, la arton kaj la sciencon.

ziaj ideoj ne restos perditaj, car ni versigos

Ni intencas reformi la vivmanieron de

ilin por la unuaj Fruktaj Ludoj. Neniu ilin

la homoj, la sulkojn kaj la fidon, la ridon
kaj la ploron, la poshorlogojn, la sunhorlogojn, kaj ec la lunhorlogojn.
Ni sincere batalados gis kiam la stelo de
Esperanto havos sep aü ok aü pliajn pintojn,
car kvin jam ne estas sufice por la disvastigado de nia lingvo.

tusu.(*) Kronon sur nian frunton!!
Ni faros militon por atingi la pacón, kaj
ni ne oscedos kiam la paco ekzistos.
Ni tiom krios, ke ec la surduloj audos
nin, kaj ni tiel propagandes, ke ec la mutuloj fangos parolantoj de nia Esperanto.

Ni batalados por atingi, ke oni nur pintigu la alian flankon de la krajonoj. Kiam
ni estos sufice fortaj kaj multenombraj, ni
postulos,—kaj ni donos la ekzemplon per
nia JEN,—ke oni skribu Esperanton dekstre

Fine, ni sincere promesas ne plenumi

—maldekstren. Tion ci ni faros por kom-

tiun ci programon, kiun ni prezentas, nur

plezi unu el niaj redaktoroj, kiu restis lon-

por plena respekto al la tradició kaj kutimo.

gatempe inter araboj. Tiuj, kiuj ne estos

LA TUTA REDAKCIO.

kontentaj povos sin loki, por rekte legi,
kontraü spegulon.

(•) Prlvlleíe of Copyright, k, t. p., k. t. p.

JEN

—Kio plilacigas vin en balo, la mazurko au la valso?
—La canipunviuo.

—Sur strato falas viro kaptita do eubita malHano. La popólo amasigas ("irkaü l i , duin kuracisto, okaze trapasinte, aüskultadas la bruston kuj observadas la pulson de la falinto
Ciu demandas kun grauda intereso la Uoktoron, p r i la sanostato do la nialsaniíinto, k i u , laü cin sajiio, estas mortinta; kaj
la Doktoro, kun grava iniono, forlasinte ià falinton kaj aranginto siajn okulvitrojn, resjwndas cagrcne;
s—Li no plu havas esperón!...
—Tameii.J, respondas ceestanto. Kaj l i montras paperon, kiu kusas apud la mortinto.
Gi estLs la «Espero», la himno de de Ménil!

JEN
EJJ J'ARIZO

-Oni multe paroladas kaj raportadas car kolego nia íerigiB esperantisto! Kion tio ci signifas por Esperanto!
->Se almenañ esperantisto estus farijnnte veturigistol

- L i kondukas la karavanon per fajülo. Cu l i volas haltigi siajn kondukatojn? L i fajfaa. Cu l i volas marsigi ilin?...
- L i malfaifael...

JEN
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L a centauroj jam estis lacigitaj de la rajdado; i l i deziris
malrajdi, sed ne povis.

Kaj senceae i l i potegia Dion, ke l i liberu iljn de tía türmentego.

>
Zeïízo fine kompatis, matsupreniris teren kaj komple/ás
. petemajn eentiiñrojn.

Sed pune, l i kreis la genton de senkruruloj.

Tío estas ció, kio reetaa el la antikvaj centauroj.

JEN

La íumclconoj de sínjoro
Brícard.
Nía tre kara amiko kaj aamideano Sinjoro
Bricard el Parizo, havaa t r i pasiojn: la matematikoj, la fumado, kaj la hameleonoj. L a mate;
matiko taiígaa al l i , krom por la verkado de
gravaj verkoj, por kalkuli plej guste la nombron da cigaredoj de l i fum i tuj; la fumado—
por forgeai la kalkulon; kaj la hameleonoj—
por starigi profundajn pripenéojn. Se 11 bedafíras eeti matematikisto, nur estas pro tío, ke la
acienço rabas al l i tempon por la fumado; se
l i b e d a ü r a s esti fumemulo, nur estas tial, ke
tio rabas al l i tempon por la nigra tabulo. L i
tute ne b e d a ü r a s ami la fiameleonojn. Tio ci
do, estaa la plej granda paaio el la t r i .

- M i acetia la medikamenton, kaj m i ne rimarkas plibonigon.
-Sed la bótelo estas ankoraü plena. V i ne trinkis gin!
-Kiall

REGALEMA A M I K O .

Unu el liaj hameleonoj estas nomata Ham;
la alia, kompreneble.estas nomataLeono. K i a m
H u n supreniras la trabajon, kiun l i al i l i koustruis, Leono malsupreniraa gin. Tio estas tre
amuza, kvankara ne tro gaja.
Laatatempo, nia eminenta samideano ricevis la plej grandan cagronon, kiun homo povan
ricevi. Ham raalaperis el la mondo de la vivantoj. La malfelicajo okazis tiel: Oni scias, ke la
hameleonoj akiras tuj la koloron de la ambio,
en k i u i l i estas. Se oni demetaa hameleonon
sur rugan tapison, gi farigas tuj ruga; se oni
demetas gin sur bluan paperon, gi farigas tuj
blua. Amiko nia certigas, ke l i vidis hameleonon, k i u farigis flava, nur car oni demetis gin
sur landkarton de Hinujo. Tiel estas cu la
forto de la flava gento, cu la kapablo de la
malgajaj bestoj! Ham kaj Leono de S«> Bricard
estis verdaj car i l i kiidis plej ofte apud esperantista flago, kiun nia amiku fervore gardas
en sia hejmo.
Antañ kelkaj senmjuoj, vizitis sinjoron Bricnrd'n iu skota aamideano; oni ne sciai cu l i
oatis S'ò Gunnigliain, cu kara sinjoro Page; oni
siias nur, ke l i ostia vestita per sia belega
nucia koatumo. Sinjoro Bricard montris al l i
l l m u ' n . La skoto pronia gin, kaj gin demetis
—por p l i bone gin observi,—sur sian multkoloran jupeton. Ho vel Post kelkaj momentoj.
|a f ameleono mortigia pro plej terura frenezoJ*
La malfelica besto frenezigis ne sciante, kiun
koloron elekti por a k i r i !
Niajn kondolencojn! Kaj ke niaj gelegantoj
pardonu al ni tiun ci funebrun raporton!

-Fumu tiun ci cignron!
-Dankon, mi no fumas; m i nur trinkas,
- T r i n k u , do, g i n !

IEN

—Cu v i scias? Marki/.o de Beaufront acetia al 8Í domon noA-an.
—Por logi en g i , kompreneble?
— T » t e Me; por reformigi ginl

IEN

Lernejo por edzoj

JEN
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Romaneo sen paroloj
NOKTURNO

la fenestro kaj legante kún gramla atento libron, kiun l i tenas
per la dekstra mano dum lia maldekstra brako krucigaa al l i
sur la bruston. De tetnpo al tempo, L I fermas la okulojn prípenaeme kaj tuj eklegas denove.

Ludebla en kunvenoj de esperantistoj mutaj.

Oni andas murmuren do mu/.iko, kiu venas de tr© malproksime; valsojn ineitajn, persistajn, trenigajn,..! I-a muziko cesas
dum momento, rekomeneas denove p l i tikla, pli mola.

Elegant» fumejo en la domo de Gesinjoroj K~DekBtre: Sur
ia muro, co kiu nenin pordo estas, kelkaj pentrajoj,—bretoj
k u n skulptajoj, v&zoj, t r i añ kvar libroj. Planke,—oportuna
sofo,—kelkaj segoj kaj apogse^oj,—sur arta fera stntivo, petrollampo kovrita de lumSirmilo.—Maldekstre: Du pordoj ornamitaj de dikaj mallautigaj kurtenoj,—bretsranko kun artajoj,
Uiriuiloj, ihislritaj gazetoj.
La tuta fundo konsietas el vitra fenettraro, kontrau kiu estaw kelkaj sidiloj, kaj delikata geridono, k i n surportHs kelkajn
jurnalojn do modoj, keston de cigaredoj kaj elektran lampeton
a n k a ñ kovritan de lumsirmilo. Apud la tableto kuaa* junka
apogseco I r a la vitroj oni vidas denmn brancaron de gardeno
Tirkañita de krado, prcter kiu k u Í M la domoj de la alia tlanko
-le la alfo.
Nokte. La í a r d e n o estafl mallunia, nigrn. E l la kotraïïaj domoj, kelkaj lnmigitaj fenestroj palpebrun^aa mistere; orabroj
pasas nialantal i l i , haltas ce la vitroj, rigardas eksteren dum
niomentoj, malaperas, kaj revenas denove.

Poat kelke da tempo, malrapida ombro de virino aperia tra
la dua pordo.
á l eniras, turnaa mementon al L I la kapon, sed restas apud
la fenestraro rigardante eksteren.
L I daiíras legante senmove.
Por mulrapiiiaj paaoj, SI «liras al la junka apogsego, ekaidas,
apogas la antaübrakojn sur la brustapogilon de la feneatro kaj
restas ciam kun la rigardo turnita al la gardeno.
L I lasas la libron sur la genuon kaj pripense rigardas al
punkto de planko. Per la nun libera mano, L I aovas la harojn
malantañen, karesas la vizagon, frotetas la mentonon preskau
snr lá lipoj. Poste, L I reprenas la libron kaj la legadon.
s i rigardas internen, osredas, kaj post r á p i d a decido, sed
per malrapidaj gestoj, SI trasercas sur la tablo, p r e ñ a s cigare
don el la kesto kaj bruligas gin. Poste, sin meUnte oportuno
sur la apogsego, kun la brakoj eten.Iitaj laülonge sur la kubutapogiloj, kun la kapo klinila m a l a n t a ñ e n , ¡SI elapiras buletojn
da fumo, kaj faras fumrondojn. kaj blovas al i l i por i l i n disigi.

Interne de la fumejo, la petrollampo brulaa projekuiante sur
Ja plankon orkolorun lumrondon kaj etendante cirkaií si flaL I legas sencese.
van aiíreolon. La retero de la fambro estas en duonlumo.
Post kelkaj momentoj, SI eslingas la fajron de la cigaredo,
L I sidas en apogsego apud la lampo, turnante la dorsod allutnigas la elektran vitran pirón, kies lumsirmilo rejetas la
helon sur la tableton. kaj preninte la
jumalon de modoj, SI foliumas g i n .
L I cizas, per la onglo, signon en la
libron, sur atentindan frazon, kaj daiíras
legante.
Laca, tedita, b l lasas la jurnalon,
estingas la lampón, oscedaa, metaa kruron sur kruron kaj sekvante la takton
per la piedo, S I ekfajfas arion tre mallaüto. Sed tuj SI haltas, etendas la brakojn, ekstaras restante momenton dubanto senpa§e, kaj poste ¿11 aliras al L I .
L I klinas la kapon malantañen ne
levinte la rigardon de la libro.
SI kisas l i n sur la vangon, kaj L I
skuas la kapon, kvazañ dirante: Tuj.
Si malrapide malaperas elsovigante
Ua la ilua pordo.
L I restas legante; post kelkaj momentoj, ferminte la libron, jetinte gin
sur la sofon, kaj kun ia manoj en la
poíoj, L I ekstaras, blovus al la lampo,
kaj tre malrapide aliras al la fenestraro,
ioni rigardas eksteren, kaj malaperas tra
la d na pordo ankañ.

—Oni dirás, ke kolonelo Pollón multe vojagia dum la lasta vintro.
—Jes, ja; imagu al vi, ke li iris pli mnlproksimen ol fronidalandon I

0niaüda8de,novetmi/.ikanmurmuron:
valsojn ineitajn, persistajn. trenigajn...!
Km-teno
F.P,
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—Pri tio, ke neniara oni tiel multe parolia pri **, ol dam U
protigado de la... 6» II

Kamparano difinis la Akademianojn tiamaniere:
—PerBonoj, kinj pasigaa la tempon parolante pri, kiamaniere oni deraa pároli.

P r i l a 4».—Tio ci ne traktaa p r i la solena Kongreso, kion
organizig la gormanaj Bamideanoj, sed p r i lu 4" dimensió, matematika afero tre malfacile komprenebla.
Se la raportiato ne trompis n i n , jen kio okazas.
Sinjoro de Ménil, la konata a ü t o r o de nia himno, intencas
«nmuzikigi matematikan verkon, por fari plezuron al la Internada Scienca Asocio.

—Estas mirinde: kaligrafiistoj kontraüataras la skribmasinojn, sufaristoj la aütomobilojn, flegistoj la profllakson...
Neniam vipovos imagi.kiuj kontraiístaras la intemacian l i n g r o n .

—<5u

la mutuloj?

La sciigo fális en la intelektulan r o n d ó n ,
kiel fulmo sur ovon.
Oni dirás, ke la añtoro de la matematika
verko estas sinjoro Pujulá, k i u no scias kalkuli
RÍS 1000... ec en esperanto, kaj ke la verko
traktos p r i la 4» dimensió. Teruro kaptis niajn
l'amajn matematikistojn—esperantistojn,
kiuj
tre prave timis, ke la verko enhavos la plej
grandajn hereziojn matematikajn. Kaj tuj,
Sro Bourlet, Sro de Sauaaure, S"> Mybs, ciu
S'o lerta en kalkalado, suporakWs (aíí superleteris) sinjoron Pujulàn per leteroj, klarigante
al l i , kio estas la 4» d i m e n s i ó .
Sro P u j u l á , k i u jam havas sufice da klopo<Ioj kun la 6» (ne la «» dimensió, sed la 6»
Kongreso) kaj k i u verüajne, neniam inlencis
verki tiun verkon, ne acias kion fari. Unu klarigas al l i , ke la tegoloj falaa sur la kapon de
la pasantoj laii la 3» dimensió; alia scienculo
klarigas, ke la pugnobatojn oni donas ¡añ la
dimensió 2», kaj alia aldonas, ke kiam oni estas premita en tramveturilo, oni doziraa foriri
por gui la l a n dimensión. C'iuj kune parolas al
li p r i la 4», kaj ankoraií p r i la 4». Sinjoro Pujulá timas farigi malsana. L i skribas siavice al
S'o de Ménil longajn loterojn p r i la 4» dimenaio. Sro de Ménil interparoladas p r i la 4a dimensió kun S"> Bourlet. Dum siaj interparoladoj, i l i miksaa la wangadon de la Floraj Ludoj
<le la Va Kongreao kun la pridiskutoj p r i la I"
dimensió.

mi

fe"

¿Ji 'y. 'n···''. •
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Aliflanke, oni certigaa, ke H'o de Ménil
neniam intencia komponi tian mu/.ikajon. Ni
«atas pretaj kredi tion. Car a n t a ü kelkaj tagoj,
oni vidis l i n solan promenantan tra la «Bois
de Boulogne» tre pripenseman.
—Pri kio v i pensas, kara sinjoro? —on^
demandis l i n .

Ju pli oni veataa l i n per rieulaj lasaloj, des pli malrica l i sajnaa.

IEN
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REKORMEMO
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— V i promeeie al m i du mil frankojn por miaj reformoj. Kial vi nun nnr donae m i l al mi?
—Tia), ke mi ankau reformis la promeson.

Oni certdgaB, que Doktoro Zamenhof intencas íari reformen en la lingvo. L i intencas forigi la vorton «autógrafo» el la
vortaroj. Kiam oni ecias pri la miloj da aütografoj, kiujn l i estas petata doni dum Kongreso, oni komprenas, ke lia decido ne
estas senfunrlamental

—Cu v i neniam inloncis eaperantialinigi sin?
—Tute ne, si estas freneza rajdantino. Esoepte por rajdarto, si estas blindulino por ció ajn.
— K i a l v i ne donas al si brosuron de Sn> Gart?

— M i komprouas, ke sinjoro Pollen inontni direkton, car oni iras al l i altirata de plej granda sirapatio. M i komprenas a n k a ü
i a n o m o n d e sinjoroj Borei, car fine i l i estas e/donistoj Icaj i l i èoras kaj ec eí&oras la argumentojn de niaj kontraüuloj, per sia
sencesa agado, Hed m i ne komprenas, kial Sf» Privat, kiu estas tiel aktiva, havas pasivan flniéon
—TÍO ci j a estaa privata rajto!
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K i u n naciveston v i surveetOB por la Balo?
La EsperantanEl k i u lando ?

N E ABONU LA GAZBTON
Unu jaro
Jarduono

3 Fr.
2 »

(1,200 sm.)
(0,800 sm.)

(JEN

Plumdlrektoro: Fred. Pujulà. t/9 Krajondirektoro: Apa.
EIdonisto: RAMON FARRÉ. slr. Portaferriça, 17, BARCELONO. (Li petas, oni faru la pagon per la «^EKBANKO
ESPERANTISTA» Merton Abbey. LONDON SW.)
REPRBZBNTANTOJ.
—O. Warnier, •Librairie de l'Esperanto» 15, rué Montmartre, Parizo.
—Maller <fi Borei, «Esperanto Ver ag» 18/19, Lindenstr. BERLINO SW.
—Andr. Fred. Host <S Son, Kg. L . Hofboghandel. Bredgade, 35, KJOBENHAVN.
— •The British Esperanto Association» Museum Station Buildings, 133-6, High Holborn, LONDON, W C .

INKO " S T E P H E N S , ,
LA PLEJ FLUA, LA PLEJ NIGRA. TERURIGAS LA SENMAKULIGISTOJN
— UNU BOTELO SUFIÚAS POR NIGRIGI RIVERON

NE MENDU A L L A FIRMO
"WARNIER
15, R U E D E MONTMARTRE, PARIS'*

la "GRAFO ERARINTA" kaj la "NAIVULO n"
de Fred. Pnjulà y Vallès kun desepajoj de Toroé-Esqulus

Legante tiujn llbrojn, kiuj nur kostas 20 sp. vi estus kaptata de rida malsano
ABON

u

LINGVO INTERNACIA,/N
33, Rué Lacépède, PARIS

NENIAM ONI VID1S T1UN GAZETON EN LA MANOJ DE SENBRAKULO

"ESPERANTO VERLAG MOLLER & BGREL,,
LINDENSTR. 18/19. BERLIN. S W .

La "Esperanta Biblioteko Internada,,
ELDONATA DE THJ FIRMO, ESTAS LA PLEJ MALKARA

0,10 SM. L A L I B R E T O

The British Esperantist
Oficialaraonataórgano de la Brlta Esperantista Asocio

Adreso: Museum Statíon

Buildings,

133/136, High-Holborn. - LONDON W. G. 1.50. Sm. jare

Esperanta Presejo de J. Horta.—Ménde» Núñez, 8 y B,—Barcelono.

JEN
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L a ckiekuUsln: —LÍI komdainnito bftVu la gorfon malmola! Certe l i estis poligloto.

