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-Òn vi ne hontaa? Alporti al mi musojn kun la brasiko I!
-Sinjoro, por unu Bpesmilo, ni j a ne povaH servi perdrikon, al la klientarol

L a papago de Claramunt
Multaj personoj ne scias, kc ne éiu komitatano de
la Loka Komitato de la 5» Kongreso ne estas kataluna.
Sinjoro Claramunt, la silentema sinjoro Claramunt,
naskigis tre malproksime de la lando de la rugaj éapoj
kaj de la fritita kun ajlo moruo. L i vidis unuafojon la
lumon en la milda Sud-Ameriko, en la Argenta Respubliko. L a Loka Komitato de la $• estas, do, iom
internacia, kaj gi elektis sinjoron Claramunt, kiel Pre-

zidanton de la Fako-Logado, atentinte la sperton, kiun
li akiris, kiam reveninte de Ameriko, li mem devi»
zorgi por havigi al si logejon.
La alveno de sinjoro Claramunt al Barcelono estas
memorinda. L i elSipigis kun panamá ¿apelo «ur la
kapo, poShorloga kunorafienosur la ventro, unu branío
de bananoj en la dekstra mano, kaj unu kago kun
papago en la dekstra. Cu ni devas diri, ke la rubando
de lia capelo estis verda, ke la papago estis verda, ke
la stelo, kiun li surportis sur la brusto estis verda, kaj
ke tiu verdeco estis la videbla pruvo de la esperantamo
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-Belega knabino!
-Jea; si havas doton da miljono.
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—Kiel vi jugas la Katalunan ctdup.anviabn ?
—Tute, kiel la germanan blerón do l! PrtrHgviijo.

38
de sinjoro Claramunt? Jes; sinjoro Claramunt estas fervora esperantisto; kaj li ftin
pruvas ne nur per signoj, sed
ankaü per parolo.

f-—

«Bedaürinde—li klarigis
al la amikoj, kiuj iris akcepti
lin ce la haveno—, bedaürinde, mi ne tro satas paroIon, bruon. krion. Sen tio éi,
mi plenigus la mondón per
miaj laütaj laüdoj al nia lingvo. Sed ció estas arangebla,
kaj mi provizis min per se.
kretario anstataüanto. Vidu!»
. . u n uinnte, li signalis'al
papago, kaj la ornama birdo,
rulante la R, raükis per plej
fundamenta zamenhofa lingvo, aron da krioj, kiujn ciu
amíko de sinjoro Claramunt
horis unuanime.

i

Ui. ^ i

— f V i v u Esperanto!—
Vivu Zamenhof!—Ni fosu
nian sulkon!—Ciam antaüen!
MALSANO K A J KONGlíKSO.
— <Vivul Fosu! Anta—Mi d«vofl ateiidi la ranonUn Kongre-son por e d ü a g i l
üen!»—respondis ni.
Kaj en la boato, de la
Sipo al la kajo, sinjoro Claramunt kontraükutime prirakontis:
«Tiu éi birdo propagandis Esperanton pli ol plej
famaj eüropaj pioniroj. Kiam ¿i mortos, mi pajlremburigos ¿in, kaj pagos unuaklasan enterigon en skatolon
de la Centra-Oficejo.—Cu sinjoro Berthelot ne skribis
pri ¿i de Rio-Janiejro ? Kiall Cu sinjoro Backheuser ne
párolis pri gi en sia fama parolado pri Brazilio? Cu
sinjoro Joáo Keating ne disvastigis tra Eüropo la famon
de mia papago? Kiel tio povas esti ebla? Cu la belega
libro de la Brazilia Ekspozicio ne raportas pri la papaga gento per miraj frazoj?—Puninda forgesoü Sciu,
sciu, ke mia papago ne estas simpla papago, sed vo
jagema papago, pli lerta ol la kolomboj, kiuj kvazaü^.^1
mutuloj, nur scias kunporti leterojn. ó i alportas sciigojn parolajn, kaj ¿i iras kaj revenas laü mia volo, kien
mi deziras. Tial mi povis esperantigi ciun arbaron de
l'Sud-Ameriko. Vespere, mi diradis al la papago:» Iru
ai arbaro, kaj revenu morgaü matene»; kaj l i iradis
—l'ttójo, kial li tiel l·inRe rigardas la pentrajoni"
kaj revenadis. L i profitatis tie la noktojn. <Vivu Espe—Prtl Silentu! Cert« li estas la añtoro!

JEN

30
LA KAJO DK L'KARBO

rantol—Vivu Zamenhof!—Ni foau
nian sulkon! Ciam antaüení» gi
kriadis. Cu vi komprenas?... Nun
éiu papago de Ameriko lernis tiujn
kriojn, kaj gis la fino de l'mondo
ili estos aüdeblaj de la homoj...»
Post tiu longa parolado, sinjoro Claramunt silentis, promesinte
ne pároli plu nek pli.
Kaj ni ciuj adiaüis lin, pensante pri, kiom da petroselo besonus
la reformistoj por veneni éiun papagon de la amerikaj arbaroj! C«)
(1) Ni acias per lastaj sciigoj, ke
ainjoro Sabadell, kun çermeso de sinjoro Claramunt, poeedaa rulklison el la
voco de la papago. (Noto de la Redakcio).

?íe n n estas esperkolora en la mondo.

Franca Espcrantisto
«

—'14 Cartas tre malbone; oni dirás, k« baldan oni £aro» al li

—Fine, é u vi povos diri al mi, 6u sinjoro Rollet de
1" Isle, la fama espcrantisto aütoro de la Marista Terminaro, estas la fama aütoro de la franca himno <La
Marseillaise» aü cu Sinjoro de Ménil estas la aütoro de
tiu cMarseillaise» aü 6u tiu éi estas parenco de la alia,
aü, kio estas la kredindajo el cío ci tio ?
— M i pensas, ke Rouget de I Isle, estas la aütor»
de la himno Esperanto.

3
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Bit
-Kial IÍM] mnlKajaj? Cu vi vbiias de enterigo?
-Jeu; mortigia ni ui, la edzino de ci tiu.
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I-A BKSPOKtCIOJ

•
PÏJÍNÜMO DE PRNTO
—Anstmañ la tri partoj do rosario, kiiin or.lonis mia
Uonfesprenanfo, rni prejos krar, kaj mi trompón miau airaü'nlrrn alian fojon.

—Ve al vi, ecklno!... «a vi na apartoiiufl al la malforta daouo
ÍÍP la fiornaro 1

— ó a vi vendis la pentrajon ?
—Preskaii.

—;.. ?
—.lea; vendigls tíu, kiu estis alkrocita apud la mia.

—Kion! Vi tiel mnlSojal
—Oni skribia al mi, ko Marojo rain trompas.
—Sed TÍ j a aclis tioat
—JM, aed nun mi ne plu poToa sajnigi nescieeoo!

)EN

Lctero de franco
al kataluno.
Parizo, Augusto, 1909.
A l sinjòro Pau Baldruch.
Altestimata samideano: Mi
•escias, cu tiu ci letero atingos
vin; tamen mi slcribas por plenumi mian devon de amiko, kiu
devas montri scivolemon al la
stato de la konatuloj,
Eble vi havas la kapon ce
la piedoj, kaj male, kaj eble
tiu ci letero nur taügos por plorigi vian edzinon kaj filinojn kaj
sinjoron Puig, t. e: la tutan grupon, kiun vi tiel ageme fondis,
kaj pro kio mi sendas al vi
miajn plej korajn gratulojn.
Se vi legas tiun éi leteron,
sciu ke la bapto de mia filino
estis grava festo, pri kiu ciu
éeestanto konservos agrablan
memoron. Hedaürinde, via manko éagrenis min, sed amike mi
devas diri al vi, ke vi estis tre
felira ne veninte, car vi fiparis
al vi neagrablajn momentojn.
Via lasta letero (publikigita en
gazeto kataluna. dank'al sendiskreteco de iu redaktoro) kolerigis multajn personojn. Vi
estu pli singardema alian fojon.
Oni neniam devas malbone pároli pri la aliaj; pensu kion vi
volos sed diru nenion krom laüdoj. Jen estas la sekreto de la
vivo. Mi bone scias kiel vi, ke
Esperanto nur devas taügi por
la komercaj rilatoj, kaj ke uzi
èin por literaturaj verkoj estas
sensencajo. Sed tion ni ne devas
publike diri. Ne forgesul
Jam de unu semajno, mia
edzino pretigas mian valizot

—Kiüjvsrmo! ï i u n ci eomeron, la raimo sajnas pli fort» en Barcelono'
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por vojaèi al Barcelono. Mi acetis tri kostumpjn el plej senpeza
Atofo, dckduon da ventumiloj
kaj blankan kaskon, 6ar oni
dirís al mi, ke en Barcelono ciu
singardo kontraü la suno estas
konsilinda. Mi jam sendis al la
Komitato de la 51 mian ali^ilon
kun peto pri cambro kaj banejo.
Oni certigis al mi ke la enlandanoj malmulte sin lavas, kaj kc ne
ekzistas banejoj en la urbo.
Sed mi vidis en la kataluna vortaro la vorton <bano> tradukitan, kaj tío pruvis al mi, ke vi
almenaü konas la aferon. Ciuokaze mi kunportos funton da
sapo; mi ne dubas, ke almenaü
sur la stratoj de Barcelono trovigas fontanoj, kaj ke mi povos
utiligi ilin.

—Kiom ilaafekteco! Ja mi volus viiii ilin sub la batoj da mia edzol

Bonvolu salutivian familion,
kaj ne forgesu skribi al mi pri via sano. Mi ne havas
adresojn de japano por doni al vi. Jam de longe mi
nur korespondas kun hispanoj, car mi faras kolekton
de postkartoj kun portretoj de toreadoroj. Cu vi ne
povus sendi al mi kelkajn r

Trankviligu min tuj. Gis Septembroü ó i s la Kongreso II
Via tutkore.
M. Dupont.

Korespondado.
Sinjoro A. K.: Vi povan pagi vian abonon H! nia nazeto per francaj anglaj añ gennauaj postmarkoj. Postmarkojn ni akceplo»
volonte.—íïno N . , Estu trankvila. L a nombro «le niaj abonintoj esta» tre granda, kaj la mono, por eldoni Jen dum unu jaro, estaa
deponitn en lianko. L a sola serioza alero re J m estna la adminislrado.—Sinjoro Plej-kor, Dankon pro via artikolo; ni [ireferu»
impresojn pri samideana vivado.—iS'/jyoro Pando, Ne; ni soias, ke sinjorino K , tule né koleris. Kial ?! Si estas tre intelixento, kaj
bone soias, ke mallaüdo de malsapulo estas la plej bona laudo.
SKKRETABIO.

N E

A B O N U

L A

Unu jaro. . . . . .
Jarduono. . . . . .

G A Z E T O N

3 Fr.
2 »

(1,200 sm.)
(0,800 sm.)
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Plumdirektoro: Fred. PiUulà. e/9 Krajondlrektoro: Apa.

Eldonisto: RAMON FARRÉ str. Portaferriça, 17, BARCELONO. (Li petas, oni faru la pagon per la «ÈEKBANKO
ESPERANTISTA. Merton Abbey. LONDON SW.) — — —
REPREZENTANTOJ.

—Q. Warnier, «Liürairie de l'Esperanlo» 15, rué Monlmarlre, Parizo.
-MOUer <S Borel, «Esperanto Ver'ag. 18,19, Lindenstr, BERL1NO SW.
—Andr. Fred. Host <S Son, Kg. L. Hofboghandel. Bredgade, 35, KJOBENHAVN.
- « T h e British Esperanto Association» Museuin Station Buiktings, 133-6, High Holborn, LONDON. WC.
—Libroeldonejo «Esperanto.— Valovaia, kv. 5.—MüSKA.

}EN

45

HUMORO DE L'AVOJ
Malnovaj kankaluroj el "Punch" de Londono

uuu.
rni>ftii
- •

mm

—Kion vi preferàS, iri cu )Uoi,i, ftS resti iviískulíi lá líistòrfon «le AHglújo?
— Iri en liton.
—»Tri dentistoj? Mi refeaifteniràB. Ne l'adle, ke ili
Iri forestas.

L?",'1'?' '5.'"' v' no pcrmesas al mi aïídi «T,u Mascotte»?
""ftli
^ ^stas Ilml8l,r',ll50- w' ""dis giti, kaj mi certig.aa al vi, ke poste mi bedaricis.
—Sed, kial vi ne p é m e s a s , ke mi bedaüni ankaü?
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F R E M D A
JAPANUJO
Kavvanabc-Kiosai estas moderna
artisto de la mirinda Japanlando. L i
mort is en 1899, kvindekjara, kaj lasis
beiegan verkon, indan daürigantajon
de la arto de Hokusai, Utamaro, Hiroáinge, k. c. Kiosai estis unu el la lastaj kulturantoj de la nacia humoro kaj
precipe unu el la lastaj daQrigantoj de
la vera naciarto japana.

H U M O R O

à
Vs-Mr

Li mortis gustatempe por ne infcktigi de la arto de la modernaj europanigitaj japanoj,

KAWANABÉ-KIOSAI
kiuj—ho ironiol—bedaürite penas imiti
la japanemajn germanojn kaj francojn,
la Toulouse-Lautrecon kaj ceterajn.
Ni ne retorike dissekcos la humoron de tiu artisto, £ar fiajnas al ni pli
praktika rekomendi al la atento de
niaj legantoj, la zorgatan desegnadon
de éiuj è'i skeletoj, vivantaj, movigemaj, groteskaj, ridigaj kiel la personoj de lia preskaQ antipodo la delikata kaj malica Georges Delaw.
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—Kia senfrukteco, patrino! Oni nur vidas radikojn !
- K i a l vi plendas? Tio ci j a farua la telicon de gramatikistol

