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-Òa «L'Immonde Eeperantiete» ankaü ataki« sinjoron S. Enposul?
-Ne; oni ja ecias, ke li ne havae monon.
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Kataluna sàtira karikatura gazeto.
Aperas ciusemajne.

ABONO:
Hispanlaudo: jarkvarono
Fremdlando:
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Neniu mafbona esperanfisto legas la

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

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

PARIS

JEN
akceptas

Postmarkojn
de du nació por la pago de l'abono

CIEN

—Cu vi amuzigae, karulino?
I—Ne; mi ne ankoraü renkontis agrablan personen por pároli.

L a lomo de Sínjoro Ríbé

Kaj sinjoro Ciarence Bicknell, — é u iu forgesis la
simpatian poeton, kiu, li sola, organizis ce la Floraj
Ludoj la truston de la premioj?—; sinjoro Ciarence

Sinjoro Ribé, —kiu ne konas la simpatian estron de
la urbaj gvardianqj de Barcelono?—; sinjoro Ribé, ni
ripetas, havas lornon.

Bicknell havas lornon ankafi.
Kiam oni scias, ke sinjoro Ribé, krom estro de la
urbaj gvardianoj, estas sekretario de la Societo de
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—Niaj socialistoj ciam eendauke protestas I Kiam la stato decidas /.orgi pri ili kaj proponi al ili hejmon, ili trovas ankorau
argnmentojn por plendoj!
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—Miaj kolegoj tenis lin, kaj mi dispecigis lian kapon per pafo.
—Tio ja eetis krimo I
—Kial! Òu mi ne lasis al li la rajton sin defendí parole?

«Atracció de Forasters», kaj kiam oni scias, ke sinjoro

tistoj rigardas kaj sentas tiel; sed krom esperantistoj,

Ribé havis lornon jam antaü la Kongreso, oni kom-

ni estas jurnalistoj, kaj sekve—scivolemaj

prenos facile, kial tiu societo donacis lornon, kiel pre-

maj al la valoro, ne mona, sed fizika. L a publiko—eé

mion, al la plej bona verko pri la Maro. Sed éar oni

la publiko de la seriozaj gazetoj, kiel JEN,—postulas

povas supozi, ke la lorno de sinjoro Ribé farigis pre-

sciigojn pri progresoj. Ni, jurnalistoj, estas sklavoj de

kaj atente-

mio, kaj ke post la Kongreso li ne plu lornon havis,

la publiko. Ni devas hodiaíi konfesi, ke la lorno de

kaj ke la lorno de sinjoro Clarencc Ricknell estas lorno,

sinjoro Ribé estas la plej mirinda el la tuta mondo.

kiu apartenis al la simpatia sindonema estro de niaj sa-

Ni sciis pri tio, ce la festo de la Floraj Ludoj. Rapi-

mideaj palinuroj, pi bonvole klarigas hodiaü per tiu

dantc por foriri, ni ektuáegis sinjoron Cart, kiu kun-

ci babilado, ke ambaíi lornoj estas malsamaj, kaj ke,

portis kusenon kun belega fera branco, kaj flankijVinte,

ho vèl el la komparo ínter ambaü vidigiloj, rezultas, ke

ni falis inter sinjoron Bicknell kaj sinjoron Ribé. Car

la plej admirinda ne estas la apartenanta al nia poeto...

ankoraü bruis en niaj oreloj la aplaOdoj dedicitaj al la

Sinjoro Bicknell certe pardonos nin. Ni scias, ke li

gajninto de la premio pri Fido, ni profitis la momenton

.estimas la lornon de li gajnitan, kiel memorajon, ne

por gratuli lin. Tiam ni konatigis kun la mirindajo de

nur de la Societo de «Atracció de Forasters» sed ankaíí

dc nia samlandano sinjoro Ribé. Tiu ci gratu ladis lin.

de la Floraj Ludoj,de la «Revuo», de la Loka Komitato.

—Brave, brave;—li diradis—cu vi gajnis la lornon de la

Ni scias, ke kiam li rerigardas la premion, li ne vidas

'Societo, kies sekretario,mi estas? Brave, mi gratulas vin.

la materialan objekton, sed rememoras pri la glora mo-

Kaj iom fiere li aldonis:

mento, kiam oni donis gin al li. Ni ankaíí kiel esperan-

—Jes; bona lorno; sed mi havas alian pli bonan! Per

-Franlino, cu vi permesaa, ke mi vin akompanu ?
-Nel
-Eble, vi akceptoa akompani mia ?

—Tia granda rado funkciigas la masinon, kiel poshorlogo.
—Mi ja volua vidi, kiel poshorlogo funkcius kun gi I

—Mi devis pagi la gasón, kaj la oleo konsumigis ce mi; vi
devas doni al mi monon.
—Kial! Ankoraü ? òu mi, antaü unu monato, ne donis al vi
10 apesmilojn?

PREMANTA LOGIKO
—Ció ci estas puno, kiun Dio faligas sur nin, car ni diable
satas la progreaadon I Tial Dio tuj distrancigaa la telegrafajn
fadenojn kaj la fervojon.
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kiamaniere vi porae vidi, ne Varsovion mem, sed èè
ple] proksimajn landojn? Mi komprenus, se ciu lando
estus ebcna; sed la surfaco de la tero estas ondolinial
Estas multe da montoj kaj valoj kaj pintoj kaj abismo
ínter ie ajn kaj Barcelono!
— H a , certe sinjoro!—respondis sinjoro Ribé—certe
la surfaco de la tero ne estas ebena, sed mia lomo
ankaü ne estas rekta; gi estas ondolinia... tiel...
.
Kaj 11 clesegnis per la mano en la aero la ondolinian.
formón de sia mirinda instrumento.
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—«L'Immonde K8perBntÍBte> farigis tiel insultema kaj maldelikkta, ke nun, nur la blinduloj povos gin rigardi sert nauzoj.
—Jes; la blinduloj
de sinjoro Cart.

la via vi povos vidi bonege kaj klare aferojn malproksimajn je 4 mejloj. Sed la mia atingas pli grandan malproksimecon: 100 mejlojn, 200 mejlojn, milionon da
mejloj!
Ni restis mirigitaj. Sinjoro Ribé ridetis. L i daüris.
— N i bezonis gin kaj mi gin acetis. Imagu, ke mi
devas atenti la karavanojn el fremduloj, kiuj vizitas
nian urbon, jam multe pli antaü ol kiam ili transpasas
la Pirineojn. Mi zorgas pri la alveno kaj ec pri la preparo de la karavanoj. Mia lomo belpas bonege min,
kaj ne forlasante mian urbon mi povas sekvi la vojaèantojn per la rigardo... Jen, ekzemple, mi sekvis la Doktoron dum lia
tuta vejado de Varsovio al Barcelono; mi sekvis, per la rigardo, vin,
de Bordighera al la Franca Stacidomo...
—Dliable!—mi ekkriis—la lensoj
de via lomo eble estas bonegaj, sed

' —Ni pie pregu por ke oni mortpafu ankoraü dekduon da herezuloj.
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—Jes, inia karulo, mi amos vin. Hieraü mi vidis tre elegantan òapelon.
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—Oni multe parolas nun pri pragmatismo. Kio estas gi?
— K i e l mi povos klarigi?...

estas nova filozofia ideo jus elpensita, kaj.

—Jes, mi komprenas: la filozofio sen fadenoj.

-Do, vi ne volas doni al mi Brazilian katon?
-N«; mi prsferas, ke vi dormu.
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SENKURAÓIGITA

IDISTO

— A n t a ü du jaroj, la reformemuloj estis inteligentaj oersonoj. Nun, kia naüzo!, eé la malsprituloj estas
partianoj de reformoj!
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L A V O J A Ó O D E L" C A R O
— K i a bedaüro, ke vi ne vojaèis feis Barcelono.... V i tie lo^us, kiel ce vi!

BRITUJO

HUMORO

DE

RICHARD DOYLÉ

L-'AVOJ

•¡i

LA

FIRMO

H A C H E T T E K A J Kio
79, Boulevard Saint - Qermain

Paris
APERIGOS BALDAÚ

VORTARON

Esperanto Esperantan
DE
N E A Ú E T U ÒIN A N T A Ü O L ÓI E S T O S

K A B E
APERINTA

NE ABONU L A Q A Z E T O N
Unu jaro
Jarduono

3 Fr. (1,200 sm.)

(0,800 sm.)
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Eldonisto:RAMON FARRÉ. str.Portaferriça,I7,BARCELONO.(Li petas.oni faru la pagon perla«ÈEKBANKO
E S P E R A N T I S T A . MertonAbbey.LONDON SW.)
REPREZENTANTOJ.

— G . Warnier, «Librairie de l'EsperantO' 15, rué Montmartre, Parizo.
—MOller <S Borel, «Esperanto Veriag. 18/19, Lindenstr. BERLINO SW.
—Andr. Fred. Host & Son, Kg. L. Hofboghandel. Bredgade, 35, KJOBENHAVN.
—«The British Esperanto Association» Museum Station Buildings, 133-6, High Holborn, LONDON. W C .
—Libroeldonejo «Esperanto. — Valovaia, kv. 5.—MOSKVA.

RepcrsnU Proejo de J. HorU.

Mi-nUei Núüez, 8 j t.—Bftrcalono.
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FABRIKANTO D E KOLBASOJ
—Jee; estas vero. Miaj laboristoj laboras en malbonaj kondicoj. Ili finigas vomante sargon... Eble mi povus gin profiti...!

