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Novjaraj bondeziroj
Bonanjaronal vi, karaj legantoj, alparencoj viaj, al familioj viaj ! Komence de tiu
Sankta Jaro 1925, Dio vin benu kaj la de vi
amatojn. Dio ankaŭ benu kaj frukto donigu
viajn laborojn, sukcesigu viajn klopodojn,
sap^tigu viafn pĉnojn. Dum tiu novperiodo
3e vivo via Dio vin konservu plensana korpe
kaj anime : malsano ne suferigu vian korpon,
pekone mortigu viananimon. Jen niaj tutkoraj bondeziroj al vi, karaj legantoj, por 1925.
Bonan jaron al nia'kara Interhacia Katolika Unuiĝo Esperantista! Dum tiu novjaro
ĝi plifortigu, kreskigu, plivastigu. Ĝi bezonas
ĉi ĉion por fariĝi fortcge utila unuiĝo celante,
antaŭ ĉio, la gloron de nia tutamata Sinjoro
Jesu-Kristo. Sukcesu ĝia Deka Kongreso en
Parizo per multnombra ĉeestantaro, certe,
sed precipe per la akirotajdaborrezultatoj. Jen
niaj preĝoj al Dio por nia IKUE, komence
d e 1925.
Bonan jaron al nia Espero Katolika!
Nuntempe ĝi estas organo nur duOnvivanta.
Dio donu al ĝi plenvivon, kreskadon pere de
multnombraj abonantoj. Komence de ĉi fiu
novjaro, E. K. plenvoĉe alvokas ĉiujn samkredanojn niajn por plenumo de ilian devon,

K fetolllfca e a p o r o n t l l n g v a
llte r a tu r o .
Nia esperantlingva literaturo katolika ekzistas
nyr embrie. Ĝis nun ja aperis nur kelkaj verkoj,
inter kiuj ni povas citi la belaspekta Fabiola, de
Kardinalo Wiseman, tradukita de Ramo, K ie
estas la Ekle^io de Kristo^ tradukita de F-ino
Borret, Malgrandaj pensojpri grpndaj demandoj^
originale verkitaj de Pastro Dombrĥvski*.
Dum nia Naŭa Kongreso en Wien iu prave
plendis pri la manko de katolika literaturo en
esperanto. Tiu manko estas tute grava de la propaganda vidpunkto kaj ankaŭ por la samideanoj
kiuj povas legi nur ne- aŭ eĉ malbonajn verkojn.
Estas do tute necese pensi pri eldono de katolikaj verkoj en esperanto. Tial ni hodiaŭ prezentas
al niaj samkredanaj samideanoj broŝureldonon
de la ĉarmopiena rakonto Parvuli, de Albert Bessieres, S. J.^ kies tradukon de Ramo ni enpresiŝ
en la lastaj numeroj de E. K. Vidu la malaltaj
prezoj sur la anoncpaĝo. Ni intencas eldoni
poste aliajn verkojn pli gravajn de kiu ni jam
kapablas havi tuj la tradukon lerte faritan, ni
intencas ankaŭ eldoni komplete laNovan Testamenton.^Sed la efektivigo de niaj intepcoj tute
dependas de U akcepto farota al nia unua eldonaĵo :. Parvuli/Ĝ&r ne bezonas eldoni verkojn,
se ne estas iuj por ilin aĉeti. Tio sufiĉas por tiu,
kiu bone komprenas.
Adm,

gravan devon, ĉar ĝi rllatas, ĉu al vivo,
ĉu al morto de nia katolika organo, kies

Por la riparo de nia Standardo.

reapero tamen estis simpatie salutaia de multaj samideanoj, eĉ nekatolikaj. Dio komprenigu al niaj legantoj la alvokon de E. K., kiu
ne volas morti, sed kiu tamen ne povas vivi
sen ilia tuja helpo. Ĝia voĉo ne silentu en tiu
novjaro, jen nia espero komence de 1925.
>'
G. R ambSux, pastro.

Ni tutkore 4flnkas niajn samideanojn, kiuj
bonvole kaj malavare sendis lian obolbn por la
riparo de nia standardo.
Ni ankoraŭ kvitancas :
Sro P. Winkelmolen, Rotterdam...
2 g. 5o
Pastro J. Casanovas, Hispanujo... .
5 fr.
Grupo < Gerona Espero », Hispanujo.
5 fr.
Sro Julio Lagos, Hungarujo.............9000 kr.
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La miraklojde Jesuo.
De D-ro J. Klug (1).
La kvar Evangelioj raportas pri dek mirakloj
en la naturo, dudekunu sanigaj kaj tri revivigaj
rairakloj, kiujn faris la Sinjoro, krom sia propra
reviviĝo sankta Johano.tamen nepre diras ke
Jesuo ankaŭ multe da ŭliaj mirakloj estas farinta,
kiujn ne priskribas la Evangelioj. Por la evange»
liistoj do sufiĉis la elekto de entute tridekkvin
mirakloj, por pruvi, ke Jesuo estas la Mesio de
Israelo, atestata de Dio mem per certegaj miraklosignoj, ke li estas la filo de Dio mem. — Kontraŭ
la mirakloraportoj de la Evangelioj obstine stariĝas la malkredo kaj la de ĝi infektita kritiko.
< Ne ekzistas mirakloj I » tiel sonas sur la tuta
kritika fronto, kiu kontraŭas al la fronto de la
kredo. < Ne ekzistas mirakloj kaj neniam ekzistis 1 Ili apgrtenas al la aera regno de la verkanta
fantazio, al la fabelo, al la teridenca diigo de
home». kiun liaj revantaj biografiistoj volis altigi
je heroo, je duondio, je efektiva Dio. La mondo,
en kiu ni vivas, estas mondo de rigida laŭleĝeco
de ĉia okazaĵo, kaj ne ekzistas iu forto, povanta
rompi tiun rigidan laŭleĝecon — ne ekzistas mirakloj. »
Tiel diras la krlnfculpj, kiuj bazas sur tute
meftaniata mondpercepto, kruj diras : ekzistas
nur materio kaj energio kaj leĝo kaj nenio plu.
Certe : se ne ekzistas forto super kaj trans
materio kaj energio kaj leĝo, neniu forto, kiu
povus trarompi la feran iradon de la natura okasado, tiart efcktiVe ne ekifstas iiilrakloj.
Sed turnu ni tamen
* foje la frazon : se nun
(1) Eltiro el la libro : D er Heiland der W elt, ein
Christusbuch von D r t J . K lu g (La Savinto de la mondo) kun afabla permeto de la eldonejoFerdinand SchO.
ningh en Paderborn (Germ.) Ĝi konatigu al la internacia legantaro la erninentan modernan teologon, kies
kelkaj verkoj certe meritus tradukon en E. pro siaj
aktualeco kaj eksterordinara beleco.

O ifa iu ,
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ekf istas tamen efektivaj kaj almontreblaj mirakloj,
ĉu tiam ne estas pruvita la ekzisto de forto^staranta super kaj trans materio kaj energio kaj
leĝo ? Kaj se iu en homa formo venas kaj disponas pri efektiva mirakla forto, por pruvi la verecon de siaj vortoj, de sia dogmaro, ĉu tiam li
ankoraŭ povas nomiĝi pura homo ? ĉu li ne male
estas sendito de Dio kaj de Dio atestito kaj eble
ankoraŭ eĉ pli ol sendito kaj rajtigito de Dio ?
(Precipe se li mem asertas esti pli, ĉar la ĉiopovo
de Dio vere ne povas atesti kaj glorigi mensogulon 1) Se ekzistas mirakloj, ĉu ĉi-kaze la meftanista mondpercepto estas rajta, en kiu oni ŝajnas
esti naskita por vivi, por labori, por batali kaj
ree malaperi... aŭ ni devas male tute alian konstrui mpndpercepton al ni ?
Estu ni tute sinceraj I Por la nur-meftanista
mondpercepto, kiu ne konas celon de la mondo
super la mondo kaj de la vivo post la vivd, jŝajnas
paroli kclkio. Tie ĉi estas la malsano ; ĝi kondukas iam ajn al la dissolviĝo kaj morto ; kaj eĉ la
plej arda preĝado de 1’korega amo ne kapablas,
ree plenigi rompitan okulon per viva brilo, ne
kapablas forpeli la bluecajn putromakulaĵojn de
la rigidiĝinta kaj marmoriĝinta, iom post ioqa
putriĝanta korpo. Kien la animo estas veninta ?
Kio fariĝis ĝi ? ĉu entute ĝi iam estis ? ĉu ĝi ne
estis nura funkcio de la cerbo? ĉu ĝi estis pli ol
«aro » da psikaj agoj, kiu disiĝis en la morto de
1’korpo kaj disbloviĝis ? La anp de la meftanista
mondpercepto tnaksimume skuetas la ŝultrojn
kaj dira^s : « Ni scias nenion. Eble por la unuopa
estas ^io paaintaj obleankap ne»ni seias neniop. 9
Li, la disĉiplo de 1’materialismo kaj monismo,
iĝas eble ankoraŭ spiritisto aŭ antroposofo kaj
teos.ofo, se lin kaptis la dezirego pri transaĵo. —
Sed la seniluziiĝo kaj disreviĝo kutimas okazi
tie ĉi pli malpli frue. Poste lireiras en la mizeran
meftanistan mondon de la rigida naturprocedo,
en kiu ne ekzistas Dio kaj propra vivocelo.
La Evangelioj kondukas nin en alian mondon.
Ankaŭ en tiu ekzistas malsanoj kaj morto.

Jfl

La Panobllgo
pentrafo de Lionel Roybr, ĉe la Pariza Salono 1923«
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Ankaŭ en tiu fermiĝas homaj okuloj ŝajne por traŭdiris al ili kun trafa apologetiko de la sana
ĉiam. Ankaŭ en tiu kuŝas juna knabino kiel prudento : < Ni scias,* ke Dio ne elaŭdas pekudeŝirita burĝono sur blanka mortint-tolaĵo, kaj lojn; sed se iu servas al Dio kaj faras lian volon,
neniu petego de patro kaj patrino, neniu kriego tiun li elaŭdas. Tiom longe staras la mondo, oni
de plendantaj virinoj ŝin vekos ankoraŭ. Aŭ : ne aŭdis, ke iu malfermis al blindnaskito la okuJunulo kuŝas mortinta sur la portilo kaj rigarde- lojn. Se tiu (Jesuo) ne estus de Dio, li ne estus
gas per estingiĝintaj okuloj en la brilegan lumon sukcesinta ion 1 » ĉu ni nun forigu tiun ĉi vive— kaj ne atentas plu la lumon samkiel ne la lar- can scenon el la Evangelio aŭ ĝin <lasu ? Tiam ni
devas ankaŭ konsenti pri la miraklol Ktp. Ktp.
mojn de sia patrino... k. t. p.
Por diri ĝin ankoraŭfoje : ankaŭ en la mondo ĉu iu komprenas la animan disrompiĝon de
de la Evangelioj la doloro, malsano kaj morto Petro, de la disĉiploj entute, kiam ili vidis la
estas malmolaj faktoj de la v ivo; ankaŭ en ĝi teruran kaj nedirebie mizeran ĥnon de la Majsstariĝas la ventegoj de la maro kontraŭ la homo tro sur la kruco ! Ho jes, tiu ĉi disrompiĝo
kaj provas pereigi lin ; en la mondo Evangelia eĉ facile estas komprenebla ! Sed ‘ĉu iu komprenas
ekzistas efektivaj demonoj, demonaj fortoj ĝis la la kuraĝon de la disĉiploj, restantan ĥrma ĝis la
obsedo, kaj tio estas, kiel oni scias, io, kion la morto, sen la malplena tombo, sen la aperaĵo de
blindkreda aro de la materialismo kaj monismo la reviviĝinto ? Ĉu iu komprenas la konverton de
ne povas kredi. Sed — kaj tio estas tre grava Saŭlo kaj liari transformiĝon en apostolon Paŭlo,
sed : $n la mondo de la Evangelio la lastan kaj la Poŭlajn leterojn, la historion de la apostoloj,
definitivan vorton ne havas la morto, sed la entute la tutan novtestamentan literaturon, sen
vivo ; ne la malsenco sed la senco; ne la ente- la fakto de la reviviĝo ?
riĝo sed la reviviĝo. En la mondo de la Evangelio
Jesuo de Nazaret havis ardajn, fanatikajn malala Estro de la kreitaĵaro staras en la preskaŭ subak- mikojn antaŭ kaj post sia morto — tamen liajn
viĝanta boato kaj ordonas al la ventego kaj maro, miraklojn ili ne neis, eĉ ne kuraĝis dubigi. Ili
dirante: < Silentu, kvietiĝu 1» Ĉi tie staras la Estro uzis la plej sensencan kaĵ malprudentan klarigon,
de la regno de la spiritoj antaŭ la obsedatoj kaj ke li farus siajn miraklojn ne en la nomo de Dio
diras : « Cedu sanato ! » Ĉi tie staras la Estro de la sed de la diablo Poste ili diris, ke estis egiptaj
sortoj antaŭ la malsanuloj kaj ordonas: « Mi volas, sorĉaĵoj, kion Jesuo faris — klarigo, kiu ne povas
estu sana 1 » Ĉi tie staras la Estro de la vivo esti superata je mizereco. La prediko de la disantaŭ la mortlito, portilo kaj tombo kaj diras
ĉiploj Jesuaj estis ĉie publika, kaj la mirakloj
< Stariĝu, vekiĝu, tlv en u !» Ĉi tie la Ĉionpovanto eminentis en ĝi kiel pruvaĵo; sed refutis ilin
pendas ŝajne svene sur la kruco kaj preĝas : * Pa- neniu Judo kaj alia. EĉCelsus, la eminenta kon^ r o ,e n yiajnmanojn nŭ remetas mian spiriton^i < traŭulo de la Kristanismo en la vicode la idola— kaj jen, matene la trian tagon poste revenas lia naj ĥlosofoj, rilatas al la malsaĝa fabelo Juda pri
spirito el la transajo, unuiĝas kun sia korpo, kaj la sorĉarto de Jesuo, sen nei la miraklojn de la
la reviviĝinto estas venkinta la morton.
Sinjoro. Kaj Juliano, la apostato, kiu vane proKritiku nur, kritikegu, kaj sonu kiom ajn vis lastfoje, ane revivigi la mortantan idolanisIaŭte : < Tio ne estas vera, tio ne apartenas al la mon, havas — kiel sciigas Cyrillus de AleksanEvangelioj l — ĝi restos nur kritikaĉo. Tio ne drio — nenion alian por diri ol : Jesuo, la Nazaapartenas al la Evangelioj ? Sed ĝi nun fakte retano, estus farinta verdire nenion rimarkindan,
eti ili. Kaj nur iu leganto de la Evangelioj provu, krom ke li sanigij lamulojn kaj blindulojn, estris
elrompi la mirakloraportojn el la Evangelioj, demonojn kaj promenis super la maro.
kvazaŭ iii estus falsaj ŝtonoj en ora tabuio : Ii
Sed la moderna mtraklokritijto opinias, povi
vidos, ĉe tiu provo rompiĝos la tabulo mem. Mi montri pli frapantajn pruvaĵojn kontraŭ la mirademandas la kritikiston : Ĉu vi konsentus, ke kloj de Jesuo.
Kristo pardonis pekojn ? Jes : la Sinjoro apogis
ĉ i asertas antaŭ ĉio, ke ni hodiaŭ ne plu povus
sinsur miraklon, pruvante*sian potencon, pardopi konstati, kiel tekstis la pra-prediko de la Jesuaj
la pekojn, nome sur la sanigon de paraiizito; se disĉiploj. Tiu ĉi prediko ja estus skribe fiksita
falas la miraklo, tiam la tuta raporto pri la pek- nur tridek aŭ kvardek jarojn post la morte de
pardono kaj la sekvanta plendo de la fariseoj pri Jesuo, kaj en tiuj tri aŭ kvar jardekoj estus forblasfemo estas tute nekomprenebla. Mi deman- miĝintaj eble ĉiaspecaj miraklaj poeziverkoj. Por
das plu : Ĉu estas eble, forstreki el la Evangelloj tia kritiko Jesuo ĉstas nura homo. Li instruis,
la konatan parolon de Jesuo en la sinagogo de martiriĝis kaj mortis. Vere al li oni devus postKapernaum, pri la < manĝi karnon » kaj « trinki plori,. ĉar (tiel opihias la kritiko) li treege malsangon », kaj la tion sekvantan krizon en Galileo, sukcesis en siaĵ Di-regno-planoj. Fakte multe da
nome la amasan malĥdeliĝon < pro la malfacila larmoj estas postploritaj al li (diras la kritiko) —
parolo ? > — Ne? Bone : tian ankaŭ la mirakla de liaj disĉiploj kaj disĉiplinoj. Kaj iom post
panpliigo en la regiono de Haŭrano ne devas iom tiuj larmoj fariĝis mirjgaj kristaloj, per kiuj
esti forstrekata ; ĉar la Sinjoro eksprese rilatis al oni superverŝis la personon de la amata Sinjoro
tiu antaŭa mirakio. Plie : ĉu ne la fariscoj ata- kaj Majstro tiom, ke ĝi lumis kaj brilis de gloro.
kis Jesuon plej akre tial, ke li sanigis sabate la De la tri unuaj Evangeliistoj (la sinoptikaj) ĝis
blindnaskiton ? ĉu ili ne venigis la blindnaski- Johano estas rimarkebla daŭra pliigo de la plialton kaj ties gepatrojn kaj konstatis la fakton de tiga kaj ĉieleniga tendenco, rilate la personon de
la sanigo publike? ĉu ili ne nomis Jesuon mal- Kristo
ĉe Johano aperas la filo de ĉarpentisto
sanktiganton de la sabato ? Kaj la sanigito kon- de la sinoptikistoj kiel efektiva Dio.
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Kio cstu respondata al la kritiko post tiu ĉi aserto ?
Antaŭ ĉio : Dum kaj post la skriba fiksado de
la apostola « praprediko » vivis miloj da homoj,
kiuj tuj estus kontraŭdirintaj al ĉiu skriba
raporto pri la vivo de Jesuo, ne konforma al la
historia realeco. ĉ e la riskaj kaj tro kuraĝaj
hipotezoj de la nekreda kritiko, oni sln ofte
demandas, ĉu vere la kritikistoj pripensas, ke du
el la kvar Evangeliisioj, nome Mateo kaj Johano,
senperaj estis vidatestantoj pri la faroj de Jesuo.
Ke Marko nur la buŝan predikon de la ĉefapostolo Petro, do ree de senpera ĉeestanto, skribis;
ke fine Luko enkondukas sian Evangelion per la
signifaj vortoj : < ĉar multaj jam entreprenis
aranĝi historion pri la faktoj, faritaj inter ni,
kiel ilitl transdonis al ni tiuj, kiuj de komenco
vidis mem kaj estis administrantoj de la vorto ;
ŝajnis bone ankaŭ al mi, esplorinte ĉion atente,
de la komenco, skribi en ordo al v i .., >
ĉu iu serioze kredas, ke la sinagogo, endanĝerigita de la juna Kristan-komunumo, ne spione
observis, kie kaj kiam oni povus surprize kapti
tiujn malamitajn predikistojn de la krucumito sur
Golgata, ĉe iiv mensogo, iu troigo ?
ĉu iu serioze kredas, ke la purkaraktera
Johano, estanta tra unu jarcento la viva kolono
de la dogma tradicio, estus tolerinta fatsiĝadon
aŭ superoruma,don d ela historia vivo de Jesuo?
ŭuste li batalis kontraŭ la komencoj degnostika teosofio por la historia vero.
Cetere : kie estas pliigo de la « altiga kaj ĉieleniga tendencp » ĉe Johano ? Mateoraportas
dudek miraklo)n, Marko dekses, Luko dudek
kaj Johano — ©k. ĉu pliigo ?
Sed Jetu ni al la kritiko la plej maldolĉan
kontraŭdemandon l Tiu ĉi demando tekstas, formulita kiel akra « aŭ — aŭ > :
Aŭ Jesuo estis nura homo, ki|n groteska
patoso aperinta kaj kun pli groteska patoso mortinta sur la kruco Judo — kiel tiukaze liaj
terure trompitaj disĉiploj kaj senditoj povis lin
diigi kaj miraklon poit miraklo sterni super lian
mizerfiguron, por kaŝi ties malplenecon kaj
mizeron?
Aŭ sed Jesuo estis efektive la per mirakloj atestita Filo de Dio, kia li sin kredis kaj en nedubaj
vortoj asertis — kial, dirite ĉe sankta seriozeco
de la lastaj esencaj demandoj, kialĉi-kaze la kritiko sendigne humiliĝas antaŭ ĉiu mizera hipotezo kaj rifuzas surgenuiĝi antaŭ Jesuo Kristo,
la homiĝinta Filo de Dio ?
Sed kontraŭe en embaraso oni asertas, ke
Kristo eble faris nenian efektivan miraklon. ĉe
la ŝajnaj mirakloj de Jesuo estus nur lerta eluzo
kaj feliĉa kuniĝado de ĉiaspecaj cirkonstancoj :
la filino de Jairo nur letargiis fine. La junulo de
Nalm nur laŭŝajne mortis, Lasaro same. Jesŭo
mem kuŝis nur letargiante en la tombo. — Ho
jes, ĉiuj nur letargiantoj I Kio estas pli facile aser*
tebla ol tio I Jesuo havis la grandegan kaj neaŭditan feliĉon, okaze ĉiam renkonti nur ŝajnmortintojn, ĉiam nur al ŝajnmortintoj aŭdigi sian
vekvokon kaj krome ĝuste en la ĝusta momento l
Kaj i)i kompleze vekiĝis. ĉiam nur ŝajnmortintoj
— vivu la kritiko l

Aŭ (krias la kritiko) eble Jesuo uzisokultajn
kaj mediumajn animpotencojn ( — estus ja modernege, aserti tion). Sed nek marventego nek
mortinto mediume povas esti estrataj, Cetere oni
bone povas pensi, ke la sekvonta vario de la
< kritika Kristobildo > portus la surskribon ;
< Jesuo, la fakiro >.
Tio ne estus la lasta monstro de la nekreda
kritiko. ĉar satne kiel ĝi faris la Sinjoron ĉarla»
tano, tiel ĝi ankaŭ provis liajn disĉiplojn vidigi
trompuloj, kiuj en konscia trompemo estus
elpensintaj miraklojn de Jesuo. Kial? Poralm enaŭ savi ankoraŭ, kio estis savebla post la
granda (de la kritiko supozita) fiasko de Jesuo.
Sed demantite, kio do estis ankoraŭ savebla,
kion oni eble ankoraŭ povis profiti el la amaso
de la ĥaskintaj planoj de Jesuo, tiel demandite,
la kritiko ne scias respondon. ĉar fakte la disĉiploj de Ĵesuo ne havis ion por proĥti sed ĉion
por perdi, eĉ sian vivon. Tiun ĉi ili ankaŭ efektive perdis — ja, por ĝuste ĝin nomi, ne perdis,
sed en la ma^tira morto memvole fordonis kiel
pruvo por la vereco de sia atesto pri la Sinjoro
kaj Majstro, nun triumfanta en la ĉielo.

Trad. Jos, SĈhmipT.
(daŭrigota)

La reviviĝo de la fllo de la vidvino de Nalm
pentrajo de Jouvenkt en preĝcjo de Versailles,
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nizi multinteresan kongreson kaj samtempe
alireblan por la plimulto pro la malmultekosto. En 1925, okazos en Parizo Internacia
Ekspozicio, kaj sekve estos verŝajne konsentata rabato ĉe la fervojoj, por vizo de la pasportoj, ktp. Tiuj ĉi rabatojn povos profiti
certe niaj samideanoj. Plie ni klopodos trovi
bonajn hotelojnmalkarajn. Ni havas jam liston de ili • Unuvorte ni ĉiumaniere laboros
por doni multon kompense de malmulte da
mono.
Sed por faciligi nian taskon, ni bezonas la
plej eble rapide, eĉ tuj vian aliĝon. Do faru
la decidon ĉeesti kaj sendu vian altĝon fcodiaŭ mem.
Loka Org&niza Komlt&to.

La 7-an de decembro 1924, okazis la konsistiga kunsido de la Loka Organiza Komitato. Gi konsistas el jenaj personoj :

X?KATOLIKA

ESPERAMTO KpHGRESO
P A R IS , l 3 - i 6 A ŭ g u s t o 1926

▼enu maltnombre! ToJ allftu!

Nia Deka Katolika Esperanto-Kongreso
devas esti sukcespiena kaj vigliganta kunveno
por nia movado. Tio estas la celo trafota de
la Loka Organiza Komitato, kompreneble,
sed ankaŭ de ĉiuj niaj samideanoj; ne ĝin
forgesu, ĉar ĉiuj povas helpi por la sukceso.
Kio ja estas necesa por sukcesigi nian jubilean Kongreson ?Temo interesa, multnombra
ĉeestantaro, tuja aliĝo.
Laŭ artikolo enpresita en lasta numero de
Espero Katotika, la LOK elektis la temon jenan por esti pritaktota dum Nia Deka : La
katolika ga^etaro en la mondo. Tiu demando
estas facile traktebla kaj same sufiĉe grava kaj
interesplena por la tuta katolika publi^o.Niaj
diversnaciaj raportoj devos enhavi plenfidindajn kaj multnombrajn sciigojn; tiamaniere
ni aientigos skeptikulojn pri nia movado per
la graveco de la rezultatoj de nia enketo. Ni
treege petas ĉiujn, kiuj kapablas nin helpi, ĉu
akceptante verki raporton por lia nacio, ĉu
povante sendi al ni sciigojn, tuj sin anonci al
ni.
Por sukcesi Nia Deka bezonas ankaŭ multnombran ĉeestantaron. Ni ĝin esperas. Parizo
estas jam urbo sufiĉe alloga per si mem. Plie
Nia Deka estas la jubilea Kongreso de nia
movado. Estas nova motivo ĝin ĉeesti. Sed
precipe la LOK kiel eble plej klopodos orga-

Pre^idanto : Pastro Camille Duvauz, parohestro de Sankta-Johano-Evangelisto en Parizo,
prezidanto de la Franca Katolika Ligo Esperantista.
Vicprepdanto: Pastro Georges Rambouz, verkisto, direktoro de Espero Katolika, ĝenerala
sekretario de la Franca Katolika Ligo Esperantista, direktoro de la Katolika Rondp Esperantista de Parizo.
Lefsekretario: S-ro profesoro Pierre Muffang,
sekretario-kasisto de la Katolika Rondo Esperantista de Parizo;
Kasistino/. F-ino Marie LarrOche, vicprezidantino de IKUE, administrantino de Espero Katolika, kapistino de la Franca Katolika Ligo Esperantista.
Helpsekretarioj : F-ino Jeanne Dalaut kaj
S-ro Rend Colas, filo def nia karmemora pioniro
Claudius Colas.
Membroj : S-ro Georges Delanoue, bankdirektoro, ĉefdelegito de UEA en Parizo,S-ro Herlemont, S-ro de Lajarte.

Dato.

Post serioza ekzameno de la demando, estis
decidita, ke la Kongreso okazos de la 13-a
ĝis la 16-a de aŭgusto 1925.
Temo.

Laŭ propono de Pastro Rambouz (vidu nia
oficiala organo : E. K., novembro 1924), la
temo pritraktota dum la Konĝreso estas : La
katolika ga^etaro en la mondo.
Ni urĝe petas la eventuale pretajn raportistojn sin anonci tuj al ni.
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Ni enpresas tie ĉi demandaron, kiu helpos
kompreni kion ni deziras konigi per ia raportoj. Sed kompreneble tiu demandaro estas
nur helpilo, tute ne leĝo.
pemandaro.
!• Ĝŭ estas en via lando katolika gazetaro? De
kiam? Kiu estis la pripensinto? ĉu la katolikaj
ĵurnaloj naskiĝis nur post la malbonaj aŭ neŭtralaj ĵurnaloj, aŭ antaŭe?
2° ĉ u ekzistas ĵurnalo pure katolika, sen politika alligo? Se jes, rakontu ĝian historion, konigu
ĝian influon.
3° Kiom da katolikaj gazetoj ĉiutagaj ? ĉiusejnajnaj ? Kiom da revuoj monataj ? Kiaj estas la
plej gravaj?la plej influaj? Kie estas iliaj sidejoj?
4° ĉu estas katolikemaj gazetoj krom la vere
katolikaj? Kiom? ĉu la unuaj estas pli influaj ol la
duaj ?
5°.ĉu la bonaj ĵurnaloj estas pli influaj en via
lando ol la malbonaj gazetoi? Kian medion la
katolika. gazetaro influas? Cu nur la religian
klason ? ĉu la riĉan ? ĉu ankaŭ la popoian ?
6° Konigu specialajn karakterojn de vialanda
katolika gazetaro.
7° ĉu la katolikoj vialandaj komprenas la gravecon de la gazetaro ? Kia estas la propaganda
agmaniero? Ktp.

ke li pagos la mondiferencon. Kompreneble
ni dankeme akceptos ankaŭ pligravan donacon por la kongresa kaso.
Provizora Programo.

Jaŭdon i3 aŭgusto. — Je la 16 h., solena
malfermo de la Kongresosubprezidantecode
Eminentulo. Benado de la Sanktega Sakramento en la Kongrespreĝejo.
Vendredon 14 aŭgusto. — 8 h. Pilĝrimo al
Nia-Sinjorino de Parizo : Meso, Vizito de la
Katedralo. Reveno grupope per ŝipoj.
10 h. Ĝenerala kunsido.
12 h. Komuna tagmanĝo.
13 h. Promenado tra Parizo.
16 h. IKUE-Kunsido.
18 h. Vizito dĉ la katolika Presejo Bonne
Presse.
20 h. 3o Amuza Vespero.

K oU bo.

Sabaton i5 aŭgusto. — 9 h. Solena Meso
poc La Reunuiĝo de la Eklezioj.
10 h. Generala Jcunsido..
i2'h. Komuna tagmanĝo.
i3 h. Ekskurso al Versailles. Reĝa Palaco,
Pentrinda ĝardeno, Museo.

La Kongresa kotizo estas 25 francaj frankoj. Ĝi donas la rajtojn ĉeesti ĉiuin kunsidojn,
religiajn ceremoniojn kaj la^andŬzaTfves^jeron^
kaj ricevi ĉiujn kongresajn dokumentojn kaj
insignon.
Flanke de la Kongresa kotizo, ni starigas
helpkotizon de 10 francaj frankoj por samideanoj, kiuj ne povus ĉeesti, sed tamen volus
helpi Nian Dekan. Ĝi donas rajtojn ricevi
ĉiujn kongresajn dokumentojn kaj insignon.
Por ke helpanto fariĝas kongresano sufiĉos,

Dimanĉon 16 aŭgusto.
9 h. Meso por
niaj Mortiptoj cn la Kongrespreĝejo. Predikb.
10 h. Ĝenerala kunsido.
12 h. Komuna tagmanĝo.
i5 h. 3o. Solena fermo de la Kongreso en
la Basiliko de la Sanktega Koro de Jesuo en
Montmartre, sub prezidanteco de Eminentulo. Prediko pri la tutmonda reĝrajto de
Jesu-Kristo. Dediĉo de IKUE al la Sanktega
Koro. Benado de la Sanktega Sakramento.

Pinanoa raporto de I. K. U. B.
P ri la ja ro 1 Aŭg. ig a 3 ĝis 1 Aŭg. 1924»
1

Enspezoj entute : 94.000 g. m., 170.000 a. kr., S f.ooo p. m., 10 liroj, 419.21 guld.
Elspezoj entute
305.34 guld.
Kassaldo :
Kreditoroj:

94.000 g. m., 170.000 a. kr., 51.000 p. m., 10 liroj, 113.87 guld.
170.000 a. kr., •
123.36 guld.

Debitoroj :

38.3o guld.
B ilanco .

D ebeto:
Kaso :
94.000 g. m., 170.000 a. kr., 51.000 p. m«, 10 liroj,
Debitoroj :

113.87 guld.
3 8 ,3o guld.

94.000 g. m., 170.0003. kr., S i.ooo p. m,, io liroj,

<52.17 guld.

K redito :
Kreditoroj :
170.000 a. kr.,
123.36 guld.
Kapitalo : 94.000 g. m.,________________51.000 p. m , 10 liroj,________ a8 .8 ! guld.
94.000 g. m., 170.000 a. kr., 5 i.o o o p. m., 10 liroj,
152.17 guld.
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Lundon
aŭgusto. — Grupopa vizito de
la Intemacia Ekspozicio pri ornamaj artoj
modernaj.
Merkredon 19 aŭgusto. — LaŬYola Pilgrimo al Lourdes, kun la franca Pilgrimo
ĉiujara (18 vagonaroj, pli da 1000 malsanuloj).
Laŭvola Pilgrimo al Lourdes.

Por la kelkaj samideanoj, kiuj dezirus
post la Kongreso pilgrimi al Lourdes, la
lando de mirakioj, ni povus organizi partoprenon al la Francnacia Pilgrimo ĉiujara, kiu
foriros Parizon, tuj post Nia Deka, la 19-an
de aŭgusto, kaj reiros Parizon, la 25-an de
aŭgusto. Tiamaniere ni proĥtus la favorprezojn de la Pilgrimorganizo. Ni donos pluajn
detalojn en venanta komuniko,
Diversajoj.

La Loka Organiza Komftato estas baldaŭe
prizorgpnto pri loĝado, manĝado, vizo de
pasportoj, favorprezoj ĉe la fervojoj, kongresejo, ktp. kaj donos estonte informojn pri tiuj
punktoj.
Adreso.

Fino M. LARROCHE
55,

R U E D E V a UGIRARD,

P aris, VK
La ĉefsekretario : Pierre Mupfang.

Aprobo de nia Prezidanto.

La projektitan programon de nia venonta
Kongfeso mi aprobas, precipe la lastan punkton, ladediĉon de nia IKUE $1 la Plej Sankta
Koro de Jesuo; La repreno de nia Kongresa
tradicio certe kontentigos ĉiujn fidelajn
IKUE-anojn kaj gajnos novajn adeptojn.
Pastro F. MeŜtan.

Tra la iigoj koj rondoj.
La standardo de la Franca Katolika Ligo
Esperantista estis solene benata, ia 14-an de
decembro 1924, je la i5 h. 3/4, en la preĝo
Sankta Johano la Evangelisto. ĉeestis multnombraj samideanoj,proksimune 80. Tuj post porenira
orgenaĵo, ĉarma kantistinavoĉo kantis Preĝon por
mortintoj de Lacordaire, kies muzikon kdmponis nia samideano Sro de Mdnil. Poste Pastro
Duvauz, paroftestro kaj prezidanto de la Ligo
predikis pri esperanto, ilo al unueco. Fine okazis
benado de la Sanktega Sakramento, dum kiŭ
ceremonio Maz Roub kantis poezion de ii verki-

tan al Eŭkaristio, laŭ muziko de Gh. Bordes. Ni
esperas ĝin enpresi kun la muziko en \enonta
numero de E. K. Kiam fine la ĉeestantoj estis
kantistaj N i volas Vin, PastroDuvauzbenis la standardĉn. Bela kaj kortuŝŭnta ceremonio pri kiu
oni memorigos certe kun plezuro. Nun antaŭen,
francaj liganoj, sekve de via benata standardo!
De nun la Katolika Rondo en ParifO kunvenas, en ĉambro ĉe la Rondo Sankta-Johano,
14 passage de 1’Elvsee des Beaux-Arts, en Montmartre, duan dimanĉon de ĉiu monato. Dum la
decembra kunveno, S-ro profesoro Pierre Muffang donis interesan paroladon pri la intima vivo
de la Papo Pio X*, tiel favora al nia movado. La
paroladon ilustris belaj lumbildoj.
La 27-an de novembro, Pastro Ramboui faris
propagandan paroladon, kun lumbildoj, pri la
sintenado de la Katolikoj kontraŭ Esperanto, en
la Junula Rondo de Montmartre. Ni semu konstante.
La Katolika Rondo de Tetschen (Bohemujo)
sukcese organizis Esperanto-fakon en la ekspozicio de la Katolika, Germana Gejunuiunuiĝo,
kiu okazis en la salonego de Stadt P rag. La
esperanrtista ekspozicio konsistis ei 54 literaturaj
libroj, 48diversaj esp.gazetoj, interkiuj 6 transmaraj, 43 komercaj esperantajoj, broŝuroj de !a
internaciaj foiroj, 83 diversaj vidaĵkartoj el ĉiuj
terpartoj, 26 libroj por instruado. Supre de la tabloj pendis la Ronda standardo kaj du fotografaĵoj dela Rondanoj prezentantaj la rondonen 1923
kŝj 1924 por montri ĝian kreskadon al iapubliko.
Sur ia libro staris du Hgnaj Ŝuoj; senditaj de
holanda samideano, kiuj vekis la intereson de lavizitintoj.
' En Lwow (Polujo) S-ro Wierzcbowski, apelacia* juĝisto, gvidis kaj gvidas esperanto-kursojn
en Laborista Societo, en Mario-Kongregacio kaj
en Industria kaj Komerca Domo. Por kiam la
fondo de katolika Rondo?

Kio estas neceaa por fondi katolikan rondon :
fervoro t
Ai ni skribis S-ro H. Roppert, el Tetschen :
< 1920 mieklernis esperan{on,£liĝis la neŭtralan grupon esperantistan, fariĝis membro de
UEA, kaj pli poste vicdelegito. Mi vizitis 'la
XIIIan en Praha kaj konvinkiĝis pri esperanto.
Mi organizis kursojn, menciinde unu ĉe la Kris1tana-Germana Gejunulunuiĝo. Kun miaj fideluloj
mi fondis katolikan esperanto-rondon, kielgrupo
de IKUE. Mi instruis perfektigan kurson, komencis kursojn por komencantoj. La cirkonstancoj
estis favoraj kaj nia rondo kreskis ĝis 28 anoj —
kaj multiĝos ankoraŭ. La 12 oktobro ni prezentis teatraĵon publike, en vasta salonego kaj havis
sukceson. La 17 oktobro, mi komencis novan
kurson, klun partoprenas 19 gejunuloj, estontaj
IKUE-anoj ».
Ni ambaŭmane aplaŭdas la laboron de la
Rondo de Tetschen kaj precipe la aktivecon de
S-ro Roppert. Lia agado estas bela ekzemplo. Ni
metas ĝin antaŭ la okuioj de la dormemuloj. Ui
vekiĝu kaj ankaŭ eklaboru!
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Nia movado en Nederlanda Hindujo.
S-ro G. L. Blot, instruisto, en Djetis, Jogjakarta, Java, skribis :
< Antaŭ iom da tempo mi malfermis senpagan
kurson esperantan por la gejunularo katolika en
nia urbo. Ĝis nun la interesiĝo estaa sufiĉe
granda. La nombro de partoprenantoj superas
tridek. Farita estas nun la unua paŝo antaŭen sur
la vojo, kiu espereble fine kondukos al fondo de
Unuiĝo Orient-India de Katolikoj Esperantistaj. >
Lasttempe S-ro Blot sukcese starigis IKlĴE-an
Rondon, kiu jam kalkulas naŭ anojn.-Bonege •

NiaJ Mortintoj.

.......
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La XVllla Kongreso en ŭenevo.
3-7 augueto 1935.
La InternaciaCentra Komitato de la Esperantomovado decidis akcepti la inviton de la Svisa
Esperanto-Societo kaj okazigi la XVIlan Universalan Kongreson en Ĝenevo.

S ro Johano Champdavoine, vicprezidanto de
Dato.
la Franca Ligo rekomendas al la preĝoj de niaj
La C. K. fiksis la daton de la kongreso
legantoj sian onklinon mortintan la a3 novembro,
en la 56 jaro de sia aĝo pest longaj kaj grande- komence de aŭgusto (3 ĝis 7) laŭ la plej ĝenerala
deziro de la esperantistaro.
gaj suferoj.
Ni rekomendas ankaŭ nian samideanon'S-ron
Somera universitato en Esperanto.
Josefo Kehl, 67-jara, fidela IKUE-ano kaj abo♦
ninto de E. K., presejposedanto kaj eldonanto de
''
Laŭ
aranĝo
kun
la
Internacia
Universitato
semajna gazeto: Krem ser Zeitung, kiu ĉiara prefondita de Ŝ-roj Otlet kaj Lafontaine en Bruselo,
cize kaj favore raportis pri nia movado.
okazos en Ĝenevo internacia universitata semajno
en Esperanto de la ia ĝis 73 de aŭgusto 1925.
Konataj profesoroj el diverslandaj universitatoj
prelegos en Esperanto pri gravaj teraoj de interSinjorino Klara Zamenhof, edzino de la
nacla juro, filozofio, filologio, Historio de Espeaŭtoro de Esperanto, mortis en Varsovio la ranto, pedagogio kaj psiko-analizo. En la du
6 decembro 1924. Niajn sinccrajn kondolen- lastaj kampoj okazos prelegoj de la famoj psikocojn al la familio.
v
4 '
logoj P-ro Pierre' Bovet kaj Charles Baudoin,
kiuj ambaŭ lernis nian lingvon kaj nun parolas
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••..••••••.
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Informoj en kelkaj vortoj.
— Svisa Esperanto Societo nombras 358 membrojn, partigjtaj inter 21 grupoj.
— La origlnale esperantlingva romano Abismoj
de Jean Forges estas tradukit^ jam en kvar
naciajn lingvojn.
— La Movado fariĝas la oficiala organo de la
Societo Franca por Propagando de Esperanto
(S.F.PrE.).
— La Franca nacia Kongreso okazŭs en 1925,'
en Clermont-Ferrand, la Pentekosttagon.
— MuTtnombraj Esperanto-kursoj estas ĉie
organizitaj. En Wien, 450 postenhavantoj partoprenas; en Miskolc (Hungarujo) i5a partoprenantoj, en Kttln, pli ol 200 gepoŝtistoj.
— Okaze de la Universala EsPcranto‘Kongreso en Wien estis fondata Esperantista tabakkontraŭula asocio. La asocio aliĝas al la Internacia Kontraŭtabaka Ligo kaj celas, per la ĥelpa
lingvo Esperanto kunhelpi en la ĝenerala instruo
al la popolo pri la danĝeroj de la tabako. Flugfolio en Espĉranto jam aperis. Detalojn sciigas
S-ro Wolter Mudrak, Wien 8, Strozzigasse 19,
knj D-ro Hloucha, Wien 18, Semperstr. 36.

Provifora programo.
Sabaton, 1 A ŭg.: Komenco de la Ŝomera universitato.
Dimanĉon, 2 Aŭg. : Diservoj. Ĝardenfesto,
Renkontiĝo.
Lundon, 3 A ŭ g .: Lekcioj. Prelegoj. Vespere
solena malfermode la XVII a.
Mardon, 4 A ŭ g .: Laborkunsido. ŝipekskurso
sur Ĝeneva Lago.
Merkredon, 5 Aŭg. : Lekcioj, Prelegoj. Vespere teafro.
Jaŭdon, 6 Aŭg. ; Lekcioj. Prelegoj. Vespere
balo.
Vendredon, 7 Aŭg.: Fermo de la kongreso.
Fino de la kursoj.
Sabaton, 8 Aŭg. : Ekskursoj al sviso montaro.
Kotifo.
L aC . K. decidis fiksi unu solan kotizon por
ĉiuj kongresanoj sen diferenco pri landoj. Ĝi
estos 25 svisaj frankoj, sed organizitaj esperantistoj, kiuj regule kotizas al nia Universala
Esperanto-Asocio, ricevos rabaton de 20 •/• kaj
pagos nur 20 svisajn ftankojn. Junuloj (malsuper
20 jaraj), membroj de UEA, pagosnur i5 svisajn
frankojn. Frua aliĝo estas rekomendata por helpi
la aranĝon.
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Loĝado.

ĉar Ĝenevo estas tre plena en somero, estas
necese rezervi ĉambrojn tre frueantaŭe. La Loka
Komitato sendos al la aliĝintoj adresojn kaj
prezojn de loĝejoj por ke ili antaŭmendu mem
laŭ sia deziro.
Manĝado.
Estas utile memori ke Ĝenevo tute ne estas
granda urbo. Nur centtridekmil loĝantojn ĝi
havas. Kvaronhoro sufiĉas por piediri de la hoteloj aŭ pensionoj la plej malprohsimaj al la kongresejo. Estas do rekomendinde loĝi pensione,
t. e. manĝi samloke por ŝpari monon, ĉar aparta
manĝado en restoracioj estas ĝeneraie multe pli
kara kaj Ĝenevo ne estas urbo kun multaj restoracioj krom la hoteloj mem.
SenjMgŭ vi%o de Pasporto.
La Svisa Registaro informis la organizantojn
de la Kongreso, ke la eksterlandaj partoprenontoj ricevos senpagan vizon de sia pasporto
rezentante sian kongresan karton al ia sviza
onsulo en sia lando. Sed jam multaj diverslandanoj tute ne bezonas vizon por Svislando. Ni
publikigos la liston de tiuj landoj.

Sekcion, kiel ŝajnas al vi plej utile kaj praktike,
kaj elekti la Esperantistojn — L. K.-anojn aŭ ne,
— kiujn vi opinios plej kompetentaj en la diversaj fakoj.
c) Jes.
d) Ne. Diskutu, studu, prove uzu afiksojn aŭ
vortojn unue inter vi scienculoj.
(Eltirajo el la jus aperinta Jarlibro de ia Lingva
Komitato kaj deĝia'Akademio(i924-i925),poĝ.9).

Tiuj, kiuj ĉiam riproĉas, ke en Esperanto
mankas teknikaj vortaroj, iom tro forgesas la ekziston de tiu ĉi grava teknika verko:
Verax : < Enciklopedia Vortareto », al kiu,
inter aliaj, oni povas aldoni: Verax: < Vocabulaire Techniguefran^ais-esperanto >;Roueseau:
< Poliglota Vade-Mecum de internada farmacio >;
R o llef d elT sle: < Provo de marista terminaro »;
(ĉiuj kvar ĉe Esperantista Centra Librejo, 51, rue
do Clichy, Paris 9«) kaj: WŬster : < Enciklopedia Vortaro ». (I® parto), (ĉe : Hirt kaj Sohn,
Leipzig). K. t. p.

Adreso.
XVII Universala Kongreso de Esperanto, 12,
houlevard du The&tre, Genĉve, Svislando. Telegramoj: Esperanto, Geneve.

B J Ia to J I n t e n l a A k a d e m l o ke^J l a
E ? k * t e r a k a d e m ia S e l t e l o
por Sdienca kaj Tekaika Ve^tare.
•>

(P refidanto: Rollet de Plsle ; Sekretario: Rousscau.)

Ai jena demandaro de la Direktanto de la
< Sekĉio por Scienca kaj Teknika Vortaro » :
' a) Kiamaniere efektiviĝos la antaŭvidita kontrolo de la Akademio ?
b) ĉu ĝi koncernas la organizadon kaj funkciadon de la Sekcio ?
c) ĉu ĝi koncernas nur la lingvajn demandojn?
d) ĉu la Akademio intencas esplori la novajn
afiksojnkaj vortojn proponatajn antaŭ o lili estos
akceptataj de la Sekcio kiel provizore kaj prove
uzataj ?
La Prezidanto, je ia nomo de la Akademio
respondis:
a) K ontrolo: kiam la « Sekcio por Scienca
kaj Teknika Vortaro > opinios, ke scienca aŭ
teknika terminnro estas, post sufiĉe longa provado, tute preta por Akademia oficialigo, tiu Sekcio submetos ĝin al la Akademio, kiu, konstatinte, ke ĝi entenas nenion, kio estas kontraŭa al
la lingvo, kiun donis al ni D-ro Zamenhof en sia
Fundamento, donos al ĝi sian aprobon.
b) Tute ne. Vi estas plene liberatorganizi vian

Esperanto en radio-efero..
t

La untia Kongreso de la Intemacia Radio-Aso»
cio okazos, en Parizo, la 16-20 aprilo 1925, kredeble en la Sorbonne. S-ro Edouard Belin, prezidanto de ia Radio-Klubo de‘ Francujo, unu el
la tri plej gravaj societoj en tiu lando, akceptis
esti la Honora Prezidanto de la I. R. A. S-ro
Belin estas sciencisto fama en multaj rondoj,
aparte pro sia mirinda inventaĵo, la telaŭtografo,
aparato per kio oni povas sendi fadene aŭ radie
efektivajn mesaĝojn, bildojn kaj fotografajojn.
I.a I. R. A.-Kongreso estos kvazaŭ faka kongreso de la grandaj Konferencoj de naciaj radiosocietoj, kiuj okazos je la faraa dato kaj en sama
loko. Inter la temoj diskutotaj estos la I. R. A.konstitucio, propagando en radio-rondoj, eble
internacia radio-vortaro, kaj diversaj teknikaj
aferoj. Por eliĝi al la I. R. A.-Kongreso, oni pagu
kotizaĵoo des5 frankoj al D-ro P. Corret, 97, rue
Royale, en Veraailles, Francujo.

V I c e r t e e a t o a f e llA e
regule ricevi kaj legi « Bspero Katolika ».
Kial ne havigi tiun feliĉon al allaj eamideanoj? inetigante kaj decidiganteilin tuj aboni.
H a ! •© ĉ l u a b o n a n t o v o l u a ! . .
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Malfermo de la Jubileo.
La 24 decembro 1924 posttagmeze, la Jubileo
estis malfermata per la kutima ceremonio de la
malferrŭo de la Sankta-Pordo de la kvar Bazilikoj. Lia Papa Moŝto mem malfermis tiun de
Sankta-Petro, meze de la kardinalaro kaj de sia
kortego. La Sankta-Pordo de Sankta Johano de
Laterano estis malfermata de Kardinalo Pompilij; tiu de Sankta Mario la plej granda, de Kardinalo Vannutelli; tiu de Sankta-Paŭlo ekster la
muroj, de Kardinalo de L a i l a tri delegitoj de
la Papo.
Jen la ord od ela ceremonio laŭ jubileaj Gvidiloj de i5oo kaj 1700. La papa procesio sin organizas en la Siksta-Kapelo, kie la Sanktega Sakramento estos elmontrata je la adoroj de la ĉeestantoj. Kiam la Papo estas alveninta, oni disdor.as
vakskandelojn al la kardinaloj. La Pontifiko
benas incenson kaj adoras kelkamomente la Sanktegan Sakramenton. Poste li ekkantas: Veni
Creator, kiu estas komplete kantata, kaj la procesio antaŭeniras laŭ la kutima ordo observata
por papa procesio. La Papo, vestita per riĉa hormantelo kaj kapvestita per tiaro estas portata sur
la Sedia ĝĉstatoria. La proĉesib malsupreniras al
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la Baziliko Sankta-Petro, kies pordoj estas fermitaj. La kristana popolo okupas la tutan placon
antaŭ la Baziliko. Kiam la Papo estas alveninta
en la portiko, ĉe la Sankta-Pordo, li malsupreniras de la Sedia gestatorid kaj sidiĝas sur la antaŭpreparita trono, dum la horistaro kantas antaŭpsalmaĵon. Poste la Papoalproksimiĝas al la Sankta-Pordo, kaj per ora martelo trifoje frapas ĉe la
pordo, kantante:
Malfermu al mi la pordegojn de Justeco,
K a j transirinte ilin, mi laŭdos la Sinjoron.
Sinjoro, mi eniros en Vian domon,
Kun timo mi Vin adoros en via sankta templo.
f Malfermu la pordegojn ĉqr la Sinjoro' estas
kun mi.
$ Ĉar L i aplikis sian potencon en lsraelo.
Tuj masonistoj elrubigas la enirejon, dum la
Papo kantas tiun preĝon :
A i Vin petegas, Sinjoro, antaŭe favorigu al
niaj agoj inspirante ilin kaj kompletigu ilin hel*
pante, por ke ĉiu el niaj preĝoj kaj agoj ĉiam
komencas kaj finiĝasĉe Fi. P er Sinjoro N ia...
Tiam la ftoristaro kantas la psalmon 99 : Juhi*
late Deo, Ĝoje kriu al Dio, dum la penitenciistoj
lavas perb en ita akvo la sojlon kaj ia pordon.
Kiam tiu ceremonio estas finita, la Papo alpaŝas
al la sojlo de la Sankta-Pordo kaj kantas:
jk Ĉi tiun tagon faris Dio ;
$ N i ĝoju ’kaj g<yigu en ĝ i.

liiak"

Ki r
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La papo sur la « Sedia gestatoria. »
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> Feliĉa estas via popoJo, Sinjoro,
$ Fi, kiu faras ĝian ĝojon.
| Jen estas la pordego de D io;
Justuloj iros tra ĝi.

Preĝu. Ho Dio, kiu, pere de via servinto Moiso
difinis por la Israela popolo kvindekan jaron de
pardono kaj jubileo^ faru pro via boneco, ke ni,
viaj servantoj,feliĉe koniencu tiun jubilean jaron,
starigatan de via aŭtoritato, por ke, dum ĝi, ni
recevu plenan indulgencon kaj pardonon de niaj
pekoj, kaj, tiamaniere, ni kapablos, kiam okafos
lajuĝtago, ĝui neesprimeblan globon kaj senfinan
feliĉon. Per Sinjoro N ia ...
Tiam la Papo cicevas krucon en la dekstran
manon kaj genufleksas sur la sojlo. Post kiam li
estas restariĝintu, la Papo ekkantas la Te Deum,
kaj eniras en la Baziliko. Tuj kiam li estas transpasinta la Sankta-Pordon, li sidiĝas sur la Sedia
gestatoria kaj estas portata procesie ĝis la ĉefaltaro/kie li kelkatempe preĝas. Poste oni kantas
la unuajn Vesperojn de Kristnaskfesto.
La Jubilea jaro estas malfermita.

La. religia atato ea Ruaujo.
La / f tvestia, oficiala soveta gazeto, en Moskvo,
publikigis, la 2i septembro 1924, interesan artikolon pri la interna stato de la rusa ERlezio; tiu
artikolo permesas akiri ian opinion pri la evoluo
okazinta meze de la ortodoksa Eklezio post la
lastjara Konsiliĝo.
La malamikeco de la Eklezio kontraŭ la soveta
reĝistaro montriĝis unueen 1918, kiam per registra dekreto ĉiuj nemoveblaj bienoj ekleziaj estis
naciigitaj, kaj en 1922, kiam ĉiuj moveblaj ekleziaj bienoj suferis saman destinon. Tiam patriarko Tiĥon pronuncis sian anatemon. Sekve la
esenco de la malkoniento inter rusa Eklezio
kaj soveta ŝtato estas bazita sur la ekonomia
demando. Kaj la eklezia skiimofariĝis pro aparta kompreno de la ekonomia problemo kaj tuta
akcepto de la socia revolucio de la blanka
pastraro, kies la plimulto estis ano de la Vivanta
Eklefio. Patriarko Tifton estis metita en malliberejon. Tamen liaj partianoj konservis la ĉefan
folon en la Eklezio, kaj Jdopodis restarigi la
unuiĝon, sed yane, ĉar unuflanke oni rekonis
Tifion kiel ekleziestron kaj aliflanke la metropoliton Eŭdocimon.
Poste okazis la liberigo de Tifton kaj lia pacigo
kun la Vivanta Ekle^io kiu oficiale akceptis lin,
dum roajo 1924, kiel estron, kondiĉe tamen, ke
la patriarko kun sia episkoparo konsentis pri ian
politikan programon. Oni tinm starigis novajn
oficejojn poreklezia regado : la Suprema Konsilantaro kaj la Respektinda Sinodo. Sed la 26 junio 1924, sub influo de siaj partianoj, patriarko
Tifton nuligis la kontrakton, kaj denove naskiĝis
skiimo inter la ambaŭ partoj de la ortodoksa
Eklezio.
La Vivanta Eklefio plene akceptas la bolŝevikajn principojn meze de ’Ia ekleziaj dogmoj, kaj
certigas, ke la estonta Eklezio estos ilin akceptonta, kiel homan progreson. La venonta Kofisiliĝo verŝajne diskutos la demandon.

La provoj al unuiĝo nfe estas tuj sukcesontaj
kompreneble, kaj konfuzo minacas intensiĝi. Se
ortoksuloj akre disputas inter si, tamen ili akorde
agas kontraŭ katolikoj, kies preĝejoj estas fermitaj, pastroj persekutitaj de la bolŝevika registaro.
Oni jam scias, ke neniu katolika episkopo estas
nuntempeen Rusujo.
La junularo tute elglitas el influo de ia Eklezio
kaj de kristanaj kondutprincipoj por rapide kuri
al la plejmizerega kaj senmorala materialismo.
Nuntempe geviroj tute nudaj publike promenadas sur la stratoj en multnombraj urboj de Rusujo, kaj oni instrŭas en lernejoj malvirton al la
geknaboj. La rusa popolo pli kaj pli enprofondiĝas en majĉasta ŝlimo. Jen la rezultato de sendia
edukado 1
PETRoviĉ.

Intereea atatietiko pri la gereligiuloj
en Germanujo.
El verko 3e H. A. Krose : Kirchliches Hand*
buch fŭ r das katholische Deutschland (11 Bd.
1922-23) ni eltiras ĉi tiujn ciferojn de statistiko
pri la nombro de la gereiigiuloj eh Germanujo,
komence de 1923. Ili certe interesos niajn legantojn.
Religiuloj : 486 monaftejoj ; 2.892 pastroj,
i.o83 klerulaj fratoj, 4.722 servantaj fratoj,
i.oo3 novicoj; sume : 9.700.
La plej nombraj estas la franciskanoj: 2.178, la
benediktanoj: 1.525, la fratoj de ^ankta-Johano
d e D io : 1.039. La, jezuitoj esta sn u r: a38, la
redemptoristoj: 374, la dominikanoj: 169. La
Societo de laDia Verbo deSteyl kalkulas451 mem«
brojn.
•
'
Monahinoj-. 6.316 monaftejoj; 67.222 ĵurintaj
monaĥinoj, 7 .128 novicinoj ; sume : 74.350.

R eligia evoluo en la proteatfcnta Rkleaio de
D&nujo.
Nuntempe okazas akraj diskuto) religiaj en
Danujo. Parto de laprotesmnta Eklezio deklare
aprobas la ritlibron de Ryslinge, t. e. novan
ritlibron por la bapto, alia parto postulas la eksigon de Pastro Rordam, verkinto de tiu nova ritlibro, osertante ke lio vidpunkto estas danĝero
por la Eklezio La ministro por Kultoj Da|il
kontraŭstaras al li, dum lia antaŭulo lin ekdefendas, Verŝajne PastroRordam estos eksigata.
Tiu okazintaĵo vekiĝis la religian demandon en
preskaŭ ĉiuj sociklasoj. La gazetaro enpresas
multnombrajn artikolojn por 6ŭ kontraŭ; unuj
sin deklaras favora al la katolika Eklezio, pro ĝia
aŭtoritato; aliaj malproksimiĝas for de Romo. La
katolika Eklezio povas prave ĝoji pri ĉiam kreskanta favoro, kiu sendube rezultas de malkonsento en la opinioj pri la ŝtata Eklezio.
La bone konata episkopo Ammundsen pronuucis paroladon ĉe la tria eklezia kunsido en
Nakskov, dum kiu li d iris: « Ni protestantoj,
kial ni ne fariĝus katolikoj ? > Cetere li estas
sufiĉe favora al Katolikismo, kaj liaj dogmaj
eraroj estus facile korekteblaj.
Ofr .
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La XVI-a centjaro de la Baziliko de
Sankta-Johano de' Laterano.
Laŭ deziresprimoj deLia Papa Moŝto Pio XI, la
XVI-acentjaro de la Baziliko de Sankta-Joliano de
Laterano, kiu estasla papa katedralo, estis solerie
festitadum novembro 1024, speciale la 9, per pontiftka meso de Kardinalo-Vikario Pompili, kun la
ĉeesto de la « papa kapelo * kaj de la ĉevatikana
diplomataro.
Ni profitas tiun okazon por konigi al niai leantof la tradician rakonton pri (a deveno ae la
aziliko de Sankta-Johano de Laterano.
*La konsulo Plautus Lateranus partoprenis, en
67 de la kristana epoko, konspiron kontraŭ Nerono. Malkaŝitali estis kondaranita je morto kaj
estis konfiskitaj liaj bienoj, inter kiuj lia palaco,
kiu, konservante noraon de siaj antaŭaj posedantoj, estis entutigita en la imperiestran bienaron.
Maksimiano, kolego de Dokletiano, asignis ĝin
kiel loĝejon al sia filino Fausta, edzino de Konstantino la Grandulo. Tiu ĉi proklamita cezaron en
3o6, plene venkis Maksencon, en 312, apud la Milvius ponto. Dankema al la Savanto, kiu havigis al
lrvenkon, la imperiestropublikigis kelkajn dekretojnfavorajn por lakristanoj kaj asignis la Lateranan palacon kiel loĝejon al la Papo Melkiado. Sed
lafavoro.de Konstantinomalfervoriĝis kaj laPapo
sankta Silvestro, timante oersekuton, dfevh for«
kuri for la Laterano kaj rifuĝi en la dezertoin de
la Sokratmonto. Tiam Konstantino esti malsana
per lepro pro Dia venĝemo, kaj multe suferis.
Dum lia malsano, sanktai apostoloj Petro kaj
Paŭlo montriĝis al li kaj lin admonis pri lia
konduto al la Papo. La imperiestro realvokis do
la Papon kaj al li petis la bapton. La ceremonio
okazis kelkatempe poste en vestibulo de la La-

Ŝ
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terano, nuntĉmpe nomita baptefo de Konstantino.
ĉ e kontakto de la baptakvo la lepro malaperis.
Kiel dankago, la imperiestro aliigis la palacon de
Laterano, loko de la miraklo, en preĝeio. Tia
estas ia origino de la Baziliko de Sankta-Johano
de Laterano.
La p novembro 324, la nova preĝeio estis sanktoleigita kaj dediĉita je la nomo de 1’Sanktĉga
Savanto, de la papo sankta Silvestro, kiu donis
al ĝi la titolon de episkopa preĝeio de la romaj
ppntifikoj. T ialĝiestas nomata: ĉefokaj deverio
de ĉiuj preĝejoj de la tuta mondo: sacrosancta
Lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum ntbter et caput,
La ligna altaro, kiun uzis sankta Petro kaj liaj
tujaj posteuloj, estis lokita enla baziliko, interne
de la ĉefaltaro, nomita papa altaro, ĉar sur ĝi nur
mesoferi povas Lia Papa Moŝto kaj liaj delegitoj.
La kromnomo de Sankta-Johano Baptisto estis
donita al la Baziliko, en 1144, de la papo Licius
I I ; de tiu tempo oniĝin nomis ĉu Sanktega-Salvanto, ĉu Sankta-Johano de Laterano.
Multnombraj kaj grandvaloraj relikvaĵoj estas
konservataj en la SanctaSanctorum de la Baziliko,
inter kiuj troviĝas la kapoj de sankta Petro kaj
de sankta Paŭlo.
La Baziliko Laterana estis la ejo de kvin Konsiliĝ o ; tie sankta Gregorio la Grandulo fondis la unuan lernejon de liturgia kantado ; de tie
foriris la apostoloj al Anglujo ; tie Karlo la Grandulo ricevis de la Papo la imperiestran kronon
kaj komision deffendi la Kristanaron; tie la Papoj
kreis la civilizacion pri kiu tiel fanfarone ni fieras.
La Baziliko de Sankta Johano de Laterano estaŝ
tute plena de glorai memorajoj pri la pasinto,
kaj memorfestante la datrevenon de ĝia fondo,
oni glorigis la tutan bonfarantan Historion de,la
Eklezio.
t
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E1 la verkaro de Klopstock.

Kaj konsekvas la homon polvevan je sia sanktejo.
Pura estu la koro. Tiel mi rajtas, la voĉo
Kvankam tremanta, morteca,la Pacigulon prikanKaj train la vokon kun senkulpigata faleto. [ti
Homoj se vi ekkonas la indon, kiun vi gajnis,
Kiam la Mondkreinto iĝis la Pacigulo,
Aŭdu la kanton, precipe vi, nobluloj malmultaj,
Karaj, veraj amikoj de la aminda Perulo,
Vi animoj malfremdaj al la venonta mondjuĝo,
Aŭdu min, kantu la Filon eternan per vivo diecal

Klopstock Friedrich Gottlieb naskiĝis en Quedlimburg dŭm 1724. Li studis unue en Pforta,
Iena kaj poste en Leipzig. Jam en gimnazio li
deziris fajriĝi fama poeto, la germana Milton, kaj
de tiam li eklaboris por efektivigi sian ideaLa Mondoj,
lon. Li laboris dum tridek jaroj por verki sian
Fragmento.
ĉefverkon: Mesio (1748), kiu estas certe rimarkinda poemo kaj profunde impresis ĉe ĝia apero.
Klopstock kapablis sin tute dediĉi al poezio Granda estas Li, Dio 1 Kaj ĉiu el siaj agoj,
dank’al pensio da 400 taleroj donita al li de la Kiujn ni konas, estas grandega I
reĝo de Danujo: Frederiko V. Li kelkatempe ,'Oceano de Vmondpj, steloj estas* la gutoj de
loĝis en Svisujo apud Bodmer kaj poste iris en Ne konas vin ni.
[1’oceano 1
Kopenhagon (175 i,. Sed kiam grafo de Bernstoff
malfavoriĝis (1770) Klopstock fiksiĝis en Hamburg, kie li loĝis ĝis sia morto, okazinta en Kie komencu mi, kie finigu, ho,
De la Eternulola laŭdon mi?
i8o3.
Krom la Mesio estas ankaŭ menciindaj tri tra- Kiu tondrego donos la voĉon,
gedioj: Morto de Adatno, Salomon' David (1764- La pensojn kiu anĝelo al mi ?
i772),la tri drampoemoj aŭ « bardit'oj », Armenius (1769-1787), la Respubliko de la scienculoj Kiu kondukos min supren
(1774), kaj liaj odoj, per kiuj Klopstock fariĝis Al la eternaj altajoj ?
kreintp en Germanujo do poezio severa, nobla, Enibismiĝas mj, enabismiĝat mi.
s/htplena, belega pro esprimo, malgraŭ ke ĝi De Viaj mondoj en la oceano.
estas kruda kelkafoje. La influo de Klopstock
estis grandega sur la germanaj verkistoj de la
Kiel estis majesta tia stela nokto, kaj bela,
klasika periodo.
Qkaze de la tricentjara naskiĝdatreveno de la Antaŭ ol la grandan pensflugĉn,
germana poeto, ni plezure publikigas traduka- Antaŭ o l mi kuraĝis demandi,
Jojn el lia verkaro, dank’al la afableco de Fraŭlino Kiajn agojh agas ĉiele la Brilegulo ?
Margarete P olibr, kiu bonvolis sendi ĉi tiujn
eltirajojn al Espero Katolika. Je la nomo de nia A1 mi, malsaĝulo, polvero 1
legantaro ni ŝin tutkore dankas.
Mi timis demandkomencante,
Ke estu okazo, kiu okazis.
Mi malestras la penson, la grandan.

I>a Meslo.
Komenca fragmento,
Kantu, animo senmorta, la savon de la pekuloj,
Kiun Mesio finigis surTero en sia Homeco
Kaj en kiu Li ree altigis la idojn de Adam’
Per sufero kaj morto kaj gloro al nmo de Dio.
Tiel fariĝis la vol’ Eternula. Vane kontraŭis
Filon la Dian Satano; malefike Judao
Lin kontraŭstaris; Li agis, plenumis la grandan
[pacigon.
Sed, ho ago, konata nur de la Kompatemulo,
ĉu al vi poezio alproksimiĝu permese?
Benuŝin, Krea Spirito, al kiu mi preĝas mallaŭte,
Kiel la imitantinon, de Vi, plenitan de ravo,
Fortoabundan, al mi ŝin plibeligitan konduku,
Armu per fajro ŝin, Vi, kiu Diajn profundojn
[komprenas

V

La Somera Nfokto.
Kiam brilo de la luno nun malsupren
En arbarojn ĵetas sin, kaj odoroj
Kun parfumoj de tilio
Ventumiĝas malvarmete,
Tiam pensoj pri la tomboj de amatoj
Min ombrumas, vidas mi en arbaro
Nur malhelon, kaj al mi parfumo
De la fioro ne blovetas.
Iam ĝuis mi kun vi, mortintoj l
Kiel la odoro kaj venteto nin Ĉirkaŭis;
Kiel luno vin beiegis,
Vin, ho bela naturo 1
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La Bukedo de Laktukoj
de Jacques des Gachons, el franca trad. Max Roub.

— Bonan tagon, la patrino ! Kiom kostas viaj
floroj ?
La maljuna virino, kiu dormetis antaŭ la loĝejpordo, sur malalta seĝo, subite vekiĝis kaj scivoleme rigardis tiun junulon antaŭ ŝi starantan,
meze de sunlumo...
— Miaj floroj ? miqj floroj ? Sed ne estas aĉeteblaj miaj floroj, bela sinjoro mia.
— Hal Kiel ĝi estas spitĉagrenal
Marcel lasis fali la brakojn laŭlonge de la
korpo. La manojn kiuj jam aletendis, la manojn
engantigatajn per kremkoloraj gantoj li kunpremis en pugno, kajtio ridigisla bonulinon. Marcel
nemoviĝis la rigardo ĥksata al la lilioj, kiujn li
estis trapasante rimarkinta, kaj al la grandaj delfiriioj bluaj, kiuj kunigitaj farus tiel ĉarman
bukedon, 'laŭ koloroj mem pliŝatataj kaj kiuj
povus konvene anstataŭi la neestantan garbon.
— Hal Kiel ĝi estas spitĉagrena, rediris la bela
junulo, ĉirkaŭrigardante la ĝardeneton de brasikoj, bulboj, karotoj kun ĝia florata aleo superstarita per du reĝaj lilioj.
L i.p ostesin turnis al la pajkovrita dometo,
antaŭ kiu sidis la bonulino kapvestata per
blanka tufo, de fronto ĝis mentono tute faltata.
Tra la pordo estis videblaj dika kverka tablo,
brila pro propreco, la vaksita pankofro, la lito
sub ruĝa kurteno, alta horloĝo en ligna ujo kun
granda rondtorma truo por vidigi la kupran fulmon de la sonoraj sekundoj. Malriĉa loĝejo, senluksa ĝardeneto.
— Nu, la patrino, ĉiam estas eble interkonsentiĝi.
— interkonsentiĝi! Nu t Interkonsentiĝi ? Nemulte beleta estos mia ĝardeno, kiam oni estos
tranĉinta la kapon de miaj lilioj por ilin prezenti
al ĥanĉino via... ĉu ŝi estas beleta, almenaŭ?
— Ha I se vi scias, bona patrino ? Ian buŝon.
ian nazon, iajn okulojn l
— Ta, ta,ta 1 Buŝo, nazo, okuloj 1 tio ne estas
tre malkomuna...
— ŝi estas la plej bela junulino de la mondot...
— Kaj oni devas kredi Sinjoron sur parolo.
Ha! junecol Mi ne vin riproĉas, tute ne. Sed
konĥdo kun aĝo forkuras, same kiel memoro.
Nu, mi kompatas vin kaj princinon vian. Mi
bonvolas doni al ŝi raiajn florojn, kondiĉe ke ŝi
mem-venos ilin tranĉi.
— Ŝi m em ! sed ŝiaj gepatroj...
— Tio ĉi, aŭ nenio, ĉu ŝi loĝas malproksime
de tie ĉi ?
— Je du paŝoj !...
— Oni konfide ŝin donosal vi...

Duonhoron poste la maljuna bonulino, kiu ne
plu dormis, vidis aliri sub rozkolora ombrelo
« la plej belan junulinon de la nlondo », gran-
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da, blondhara, gajaspektigata kaj freŝbrila, certe
kiel blanka rozo kolorita per matenruĝo.
— Bonan tagon, bonapatrino. Mi bone konas
vian beletan ĝardenon. Kiam mi pasas tra la ĉirkaŭaĵoj, mi ĉiufoje kurbiras por ĝin ekvidi. Mi
estas tute feliĉa povi ĝin viziti... se vi permesas.
— ĉu mi perm esast... Nun, kiam mi vin vidis
kaj aŭdis, mi ĉion permesas... Li ne mensogis,la
ŝercanto l Vi havas ian buŝon, ian nazon, iajn
okulojn !.,. Iajn okulojn, precipel... Nu, miaj
infanoj, ĉirkaŭiru mian bienon, tio ne vin lacigos!
Sed proporcie kiel oni maljuniĝas, tiel kruroj
malfortiĝas, kaj por maljunuloj kompreneble,
kiel por tutjunaj infanoj sufiĉas tre malgranda
loĝejo, tre malgranda ĝardeno... Iru, mi ĉi tie
restas por vin atendi... Kaj ne forgesu tranĉi ĉion
kio al vi plaĉas, mia belulineto...
Marcel kaj Solange sin ektenas pcr la mano
kaj eniras en liun paradizon de ia ĝoja rezignacio. Simile al arĝentaj glavoj, la liiioj staras
sur la aleosojlo, poste la kvar grandaj delĥnioj.
Pĥmalproksime estas nur vulgaraj floroj, flavaj
rezedoj, blankegoj stelarioj birdlangformaj,
grandaj lekantoj je la ora koro, antirenoj... Kaj
la aleo, la sola aleo finvenas al iaŭbo de ruĝaj
rozoj, preskaŭ ordinaraj, sed kiuj de mateno ĝis
vespero malavare ŝutas la plej dolĉegan, la piej
agrablegan bonodoron en la mondo. Marcel faris
ai la granda rozujo geston, kiun lia fianĉino halJtigis :
— Ne, se vi amas min, vi forprenas nek tiujn
rozojri, nek tiuj liliojn...
— Sed nun nia maljuna amikino permesas
preni ĉion, kion ni deziras...
— Jes, vere, pro tio kiiniĝu. Jen la kvar, kiujn
mi pliŝatas. Detranĉu iiin ternivele.

Solange metis ia eiektaĵon tutfreŝan sur sia
nuda brako, kaj denove trairis triumfante inter
la bluaj delfinoj kaj la senmakulaj iiiioj.
— Jen nia rikolto, paroiis la junulino kapliniĝante ai la maljunulino.
— Ha 1 rabistoj, kiuj ŝtelas miajn salatojn !
ekkriis la maljunuiino.
Sed feliĉaj diklarmoj rulis sur ŝiaj vangoj : ŝi
estis kompreninta la delikatsingardon de la
beleta vizitantino.
Kuniranto ŝia estis tuj metonta bankbiieton
kaŝete sur la pankesto. Li estis rimarketita.
— H a ! ne, ne fuŝu tiun ĉi belan dimanĉon.
Amikineto mia pagos tuj ŝian ŝuldon, tie, sur
minj maljunaj vangoj.
Kaj dum la bonulino ekbalancis la kapon kaj
lasis tremila manoj sur kubutapogiloj de la seĝo,
rigardante laŭvice tiujn mirindaĵojn de la bona
Dio : siajn iiiiojn kaj tiujn gejunulojn ; la gefianĉoj foriris silente por pliprofunde ĝuadi la
ĉarmon de tiu maiofta minuto kaj la tre subtilan
parfumon de tiu bukedo de iaktukoj...
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