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—Kaj nun, kio okazos al ni!!
—Ne timu; ni tute ne nin okupas pri instruado.
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L a flugado de Sínjoro de Lajarte

Sinjoro Pujulà estas fumemulo. Oni nur povas distingí la pason de aütomobilo kaj lian pason pro la o^oro: la nubego da fumo estas simila. Ciu scias, ke li pli
preferas pipón ol cigaredon aü cigaron. L i mancas kun
pipo apud la telero; li promenadas kun pipo inter la
lipoj, li skribas kun pipo ce la buáo. Eniri en lian studocambron estas problemo
ne solvebla per tiu, kiu
ne kutimas fasi vizitojn en
skafandro. Nur nun persono fumadas per simila fumigilo pli ol li: Sinjoro de
Ménil.

n. Oni faris lumon. Oni daüris fumante
! Jen unu
japana statueto falas el sia breto. Sinjoro de Lajarte
subite eltirita el sia laboro per la azia bruo, ektimas pri
tertremo. L i kuradas, saltadas, faladas tra segoj, super
tabloj, cirkaü fortepiano al la fenestro. L i rigardas tra
la vitfoj kaj ekjetas krion!
— Mon Diú, mon Diúl
Sinjoro de Lajarte, kiu naski^is en Agen aü apud
Agen, en la teruro, ekkriis per kora natura lingvo, kaj
per gi klarigis al la amikoj
—tra la malklarcco de la
¿ambro— ke Parizo estas
tre sub la domo; unuvorte,
ke la domo flugas, ke la
domo aerostatigis pro la
fumado. L i intencis malfermi la fenestron por sin
jeti tra la spaco. Sinjoro
de Ménil haltigis lin tre
trankvile:

La fumego, kiu eliras
el iliaj pipoj estas tiel densa, ke unu fojon, gi preska« okazigis al ili teruran
— Ne malfermu! La
malagrablajon. Tion rafumo
forirus, kaj la subkontis al ni sinjoro de
irado estus tro rápida!—
Lajarte. Fojon, sinjoro PuKaj li daüris fumante.
julà vizitis sinjoron de MéLa domo flugis, fluganil ce lia hejmo en Parizo.
dis. La vento forblovadis
Post salutoj kaj bondeziragin. Oni ne plu vidas la
doj, ne dezirante spili bateron. La pipoj estingigis.
biladon por ne ¿eni sinjoOni trarigardis landkarron de Lajarte, kiu, apude,
L A ENVIULOJ
tojn, spackartojn; oni obraportis pri la dekmila
—Se anutataú ludi la komediacojn de Kolowrat, Gual, Puaboninto al Franca Espe- julà... mi dancuB la boleron, nun mi jam havus la famon kaj la servadis kompasojn
rantista, ili decidís Sargi briliantojn de la Bela Otero.
—Kien ni estaspelitaj—
kaj bruligi siajn pipojn.
demandis sinjoro Pujulà?
Post dek minutoj, en la íambro estis kvazaü Londona
- A l Skotlando-respondis sinjoro de Lajarte,
nebulo. Unu ne vidis plu la aliajn. Kiam sinjoro de La- skuante termometron.
jarte skribadis Esperantista n li ne plu vidadis Franca
- Bone; ni trinkos viskion.
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- V m amatino. amiko, iradas tre raalrice vestita. Cu vi ne
donas al si monon.
—Ne necese; mi promesis al si ed/.i^on.
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—Kiom da gumo por la krajono 1

— Efektive; Skotlando estas lando de viskio.
— Viskio Buchanan kaj liel plu.
— Kaj ni vidos sinjoron VV'arden.
— Ankaü sinjoron Page.
— Kaj ni trinkos viskion.
— Jes, ni jam diris.
Post unu horo, ili falis en Skotlandon. Ili vidis sinjorojn Warden, Page, Buchanan, kaj ciun simpatian
skoton. Sed malfelice, ili falis apud sobreman restoracion, kaj anstataü trinki viskion, ili lesivis la intestojn
per plej diverskoloraj akvajoj.
Kiam sinjoro de Lajarte rakontis tion al amiko
nia,oni rimarkigis al li, ke la oka/.intajo estas tre stranga
kaj nekredebla, tial ke la domo de de Ménil kuáas
ankoraü en Parizo.
L i respondis simple:
— Jes; ili refumadis, kaj la domo resuprenflugis.
Dle Skotlando ni ree flugveturis al Parizo.
, — Sed diru —oni ankoraü demandis sinjoron de
Lajarte— cu sinjoroj Pujulà kaj de Ménil jam ne plu
fumadas? Car ¡Uaj domoj ne plu SUprenflugas kaj ili
kuSas fortike en Parizo kaj Barcclono
— Ne, ili ciam fumas kaj fumadas —respondis sinjoro de Lajarte—sed iliaj domoj nun estas ankrumitaj.
Ni ne devas forgesi, ke sinjoro
de Lajarte. nia kara amiko de Lajarte estas gaskono, el sama lando
kiel glora Cyrano de Bergerac, kiu
ankaü vojaftis al la Luno.
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PAPERAJOJ
(JEN raportos trt serióse—lati ¿ta kutimo—ftt ci"
presajo komunikita al gi).
GUI.LIVER EN L l M PUTEANDO. — La firmo
W. Speaight & Sons. Petter Lañe, E. C. Londono,
eldonis en Esperanto tiun faman verkon de Swift,
kun ilustrajoj de J. R. Monsell. Fraülino M. Inman,
la tradukantino, havis bonan ideon traduki tiun
aventuran romanen, kiu revivigas niajn infanajn jarojn. Kiu ne konatigís kun Gulliver tra pli-malpii
bonaj tradukajoj? L i estas, por la infanoj, heroo, kiel
Philleas Fog, la persono elpensita de Jules Verne,
kiu rondiris la mondón en 80 tagoj! Kun kia naiveco, la aütoroj kaj la legantoj, ili preterpasas kun la
herooj éiujn malhclpajojn
cscepte la diversecon
de lingvoj, pri kiu cc oni ne parolas
Ni eraras;
Gulliver lernis baldaü la lingvon de la nanuloj car
li havis bonegan memorecon; per tio li cstis supera
al ni, nunaj homaranoj, kiuj ofte ec ne memoras la
vortojn kaj sintakson de niaj propraj naturaj lingvoj.
Aliflanke, nun la problemo estas facile solvebla por
la nunaj verkistoj pri vojagoj

—Konsoligu, mia kara; eame okazie al patrino Evo, kaj Adamo ne estis tiel bellalia kiel mil

kaj aventuroj. Sufiéas, ke i l i
klarigu ke la herooj kunportas en siaj posoj la
VORTARON ESPERANTOKAJ ESPERANTO - FKANCAN,
de Emile Boirac, presitan ce
Darantiere, 65, str. Chabot •
Charny - Dijon. Kompreneble, por uzi ¿in estas necese
koni la lingvon Esperanton...
Sed, kiu instruita homo ne
konas jam ginr Cctere, tiu
vortaro kuntenas ankaü Trancan vortaron. Gi povus do
utili eó al sinjoro Remy de
Gourmont, kiu ankoraü ne
konas nian lingvon.

La malrica amiko:—Jes; se oni ne donaa al ni liberecon, ni devae gin postuli per la
forto, la bruligo, la revolució.
L a rica amiko: — Kiel strange, karulo, ke en via ago, vi ankoraü havas similajn ideojnt
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DON KlftOTO K A J DON BLERIOTO
—Mi ankaü trairia la Mancon, kaj la gazetoj ne tiel multe raportis pri mil
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• Kjon novan el Parizo?
— Mi vidis Fallières.
— K a j , kion li rakontie al v i ?
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-Cu vi ne respondis al la bleko de «L'Immonde Esperantis.te».
-Ne; la oficisto de la Poàtoficejo diris al mi, ke oni ne povas sendi rekomenditan vangofrapon

Brai

ANKAÚ E8TONTI8TOJ
• Kion vi opiniae pri la íWurtímo de Marinetti, tiu nova itala filozoUa teorio ?
• Ne interesas min. ó i ne estas nova. Oni párolis al mi pri gi antaü kelkaí horoj.

í

L A REDAKTORO DE «L'IMMONDE ESPERANTISTE*
—Estas kolerigal La eBporBnl¡Htoj estas avarulbj el la plej terura epeco. Vi povae ataki kaj innulti
tainen ili ne donos al vi oc dut speadekon.

IA filo, mia estimata filo lernu multajn
lingvojn!
Kaj la estimata filo lernis, kion
lia patrino Iconsilis: multajn lingvojn.
Filidoro estis tre inteligenta. Kiam
li nur havis tri jarojn, 11 ne boradis sian nazon
per la fingroj, nek malpurigadis siajn vestojn dum la
manfto, nek desegnadis kokojn kaj domojn sur la
kontolibrojn de sia patró. Lia patrino komprenis, ke
li estas difinita por okupi en la socio superan lokon.
Kaj de lia plej juna ago, èi klinis lin al la lernado de
lingvoj. Homama deziro! Si deziris, ke neniu popólo
restu nekompreninte la ideojn, kiuj naskigos en la inteligenta spirito de Filidoro.
Kiam Filidoro, estis dekjara, li sciis diri tute flue:
bonjour, good morning, buenos días, gutten tag kaj buon
giomo. Kiam li havis dek du jarojn, li povis deziri bo
nan vesperon, en araba, íiina, llinda, hebrea kaj malgaca lingvoj kaj en dialekto de Montpellier. Jam matura,

ilin

de ciu flanko,

li povis pároli okdek ok lingvojn, tridek tri dialektojn
kaj dekduon da slangoj al diversaj gentoj.
Kiam li estis posedanta tiun rican ilaron por komuniki^i kun la aliaj; kiam li opinis finita sian ellernadon pri lingvoj, li sercis okupon.
Mi ankaü sercis lin, kaj mi lin renkontis en hotelo,
kie li plenumadis la gravan rolon de interpretisto hejpanta la ricajn kaj sa^ajn vojaftantojn, kiuj akiras per
kelkaj moneroj tion, kio de li postulis Han tutan vivon.
Filidoro premis mian manon, kaj pripensinte ke li
vivadis okupata nur en la lernado de lingvoj kaj ne
havante tempon por lerni ion alian, li diris al mi kun
éagrena mieno:
—Mia kara , mi scias diri per pli ol cent malsamaj
lingvoj, ke mi havas nenion por diri.
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—Oni plendas, ke cie nur kusas pregejoj kaj monahejoj kaj j e n , kiom da tero, kiu ec ne estas plugital
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Eldonisto:RAMON FARRÉ. str.Portaferriça, 17,BARCELONO.(Li petas, oni faru la pagon per Ia«ÈEKBANKO
^

ESPERANTISTA» Merton Abbey. LONDON SW.)

REPREZENTANTOJ.

—O. Warnier, «Librairie de l'Esperanfo» 15, rue Monlmartre, Parizo.
—MOller & Borel, «Esperanto Ver'ag. 18/19, Lindenstr. BERLINO SW.
- A n d r . Fred. Host <S 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.
—Kiosko 77a, 10. Boulevard Capuclnes. PARIS
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DOYLE

Britaj moroj de la jaro 184!)»

FREMDA

HUMORO
PAUL IRIBE

FRANCUJO
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Karikaturo de P. Iribe laü Gris
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Paul Iribe realigis unu el la plej malfacilaj aíeroj
por karikaturisto: li kunigis la ridindecon kaj la elegantecon. Per linio delikata, sa^a kaj konciza, kvazaü de
japana brodistino; per delikata koloro, kvazaü de Saksa
porcelano, kaj per kunmeta arto, kiu staras inter Toulouse-Lautrec kaj Aubrey-Beardsley, Iribe paroligis sur
la papero sian animon de defalanta aristokrato. La diplomataro kaj la mondumuloj disjetis tra la tuta mondo liajn homerajn malspritajojn.
La diplomatoj, generaloj, politikistoj, riculoj, blusanguloj, kaj precipe la princinetoj kaj markizinetoj
kaj ciuj akolitoj kaj parazitoj de tiu privilegia gento,
en ilia luksa kaj komforta ambio, en tiuj internajoj
tiel dclikate virinccigitaj de la volo de tiu artisto, l i
jetis la plej strangajn malspritajojn por la plezuro kaj

JEN
distro de ia bonaj burgoj, kaj ven^o de la makleristoj.
Li ne estas kruela nek moralisto kiel Forain; li pli
estas jemenfichiste sen transcendeco; liaj seriozaj ministroj kaj aristas dirás la sensencajojn kun la plej groteskaj mienoj; kaj liaj knabinoj de la faubourg St. Germain elparolas la plej krutajn terurajojn kun tia rozkolora honesta viza&o, ke ni faldiftas pro rido.
Ni povas rekomendi al tiuj, kiuj interesiftas pri la
verko de tiu delikatulo —ci tie ni ja povas pároli pri
delikateco «e timante trograndigi— ni povas rekomendi, kiel sintezon de li, numeren de la Assietíe au Beurre
dedicitan al la edzinigontaj fraülinoj, katalogon, kiun li
desegnis por modistino el Parizo, kaj lian konstantan
kunlaborajojn ce la Temoin.
JOAN SACS.
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ClUJ ESPERANTISTAJ GEJUNULOJ
ClUJ ESPÈRANTISTOJ DEZIRANTAJ CERTIGI L A

DEVAS LEGI, ABONI, KONIGI LA GAZETON

ESTONTON DE ESPERANTO

JUNECO

Oficiale olektitan, ce la Barcelona Kongreso, kiel
organon por la ciulancluj Esperantistaj gejunuloj

JUNECO publikigas propagandajn artikolojn, Kurson de Esperanto, literaturajojn plej bonc redaktitajn
6i estas malfermita al la konkursojn.

KUNLABORADO D E CIUJ SIAJ ABONANTOJ
JUNECO estas la Sola Esperantista gazeto, kiu publikigas plenan Kronikon pri la tutmonda Esperanta
movado 6e la gejunuloj,
Specimeno senpage ricevebla
Jara Abono.

4 Fr.
Kuno Kun .Franca EspcrantiBto

Franclando.

8 Fr
6 Fr,

Administrejo: 152 B'- Raspail. — P A R I S
Ksperauta Presejo de J, Horta,—Méndez Knñez, 8 y í—Barcelono.

— Estas bedaürinde, ke la aütoro de tiu bela drampoemo vivadas sufokite en la manoj de pocentegistoj.
— Oni ne povas nei, ke li estas poetnulo.

