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Esperanto kaj Latinlingvo.

pidanlerneblecon por ĉiuj homoj, ne nur por
klerularo plimalplr multnombra, modernan
Ankoraŭ nuntempe estas katolikoj, kiuj ne esprimkapablecon.
povas kompreni, ke ni estas esperantistoj;
Nu, Latinlingvohavas eĉ n eu n u eltiu j kvakelkaj estas eĉ iomete inklina je la penso, ke litoj. Ĝi ne estas plu plenneŭtrala, ĉar, pro
ni estas malamikoj de la Ekl^zio. Certe la vico de okazintajoj, ĝi fariĝis precipe eklezia
plimulto de niaj samkredanoj seriozulaj for- lingvo ; tio komprenigas 'atakojn kontraŭ ĝi
lasis la senpravigan kontraŭdiron, ke Espe- de malamikoj de la katolika Eklezio. Latinranto estas iramasona lingvo; la okazintajoj lingvo estas nek simpla, nek rapide lernebla
ja montris sendubeble ke Esperanto estas ne- por ĉiuj homoj, escepte se ĝi ŝanĝus sian funsekreta lingvo, sed lingvo uzebla de ĉiuj, kaj damentan aranĝon. Tiam laproduktajo el tiuj
efektive tiel uzata jam nun malkaŝe por mul- ŝanĝoj ne estus plu Latinlingvon, sud tute
taj celoj kiel aliaj ajn nacilingvoj.
alia nova lingvo. Do lerni Latinlingvon en ĝia
Sed multajkatolikoj — precipe ekleziuloj — fundamenta formo povas aspiri nur kleruloj,
ankoraŭ konservas la opinion, ke esperantis- temp-kaj monhavantoj. Latinlingvo ne kapatoj samsignifas ol kontraŭuloj al Latinlin- blas esprimi multnombrajn modernaĵojn, esgvo, ĉar ili ŝatas ĉi tiun lingvon, kiel la uni- cepte se oni kreas nove strangajn vortojn,
versalan komprenilon, kies influkampon Es- kiuj ŝanĝos la lingveksteraĵon.
peranto volas iom post iom plenakiri. Jen la
Ni konkludas, ke Latinlingvo ne povas esti
eraro fundamenta de la kontraŭdiro.
la universala, la internacia lingvo, kiun beKe Latinlingvo estas la universala lingvo, zonas la Homaro. Ĉu tio signifas, ke ni estas
ni neas. Nacilingvoj, interalie: la angla, la fran- kontraŭuloj de Latinlingvo ? Tute ne, komca,lagermanalingvojestas,iavidpunkte,ankaŭ preneble.
universalaj; ili estas ja uzataj en ĉiuj terparEsperanto ne estas kontraŭulo tiel de Latoj, eĉ pli ol la Latinlingvo, kaj ne nur por tinlingvo, kiel de nacilingvoj, ĉarĝi ne intenaparta fako (liturgia kaj teologia), sed por cas ilin anstataŭi. Ni ne celas absurdaĵon 1
ĉiuj aferoj de la ĉiutaga vivo.
Esperanto estas la helpa lingvo internacia
Ke Ldtinlingvo estas iasence universala
uzata flanke de ili.
lingvo, ni konsentas. Evidente la uzado de la
Ni tutkore ŝatas Latinlingvon, kiu estas,
Latinlingvo de la katolika Eklezio por ĝiaj
oficialaj dokumentoj, por ĝiasankta Liturgio, por ni katolikoj, iel patra lingvo. Ni ambaŭdonas ian universalecon al la uzata lingvo. maneaplaŭdasĝian disvastiĝon inter niaj samFlanke estas tam enrim arkinde,keen la kato- kredanoj, kapablaj jĝin lerni por povi komlika Eklezio, oni ankaŭ uzas liturgie kaj ofi- preni la sencon de liturgiaj preĝoj kaj legi
ciale la grekan, la armenian, la slavan ling- oficialajn dokumentojn de la Eklezio.
Sed ni estas devigata, per la okazintaĵoj,
vojn. Do Latinlingvo ne estas en la Eklezio
konfesi, ke, flanke de tiu oficiala lingvo por
la sola, kvankam la plej uzata lingvo.
Ĉu Latinlingvo povas fari^i la universala la plimulto nescipovebla, lakatolikoj bezonas
interkomprenilo de la Homaro, kies bezonon internacian lingvon facillerneblan kaj flue
ĉiuj pripensuloj akceptas? Ni respondas ne, uzeblan, kaj ke ĉi tiu linĝvo estas Esperanto.
ĉarla internacia lingvo devas havi precize koGeorges R amboux, pastro.
natajn kvalitojn : neŭtralecon, simplecon, ra-
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Kant kaj la Katolikismo.
Verkis*. Prelato kaj katedrala dekano
Dp° K iefl en Regensburg.
Tradukis : Jos. L intl,
paroBestro en Plakofen apud Regensburg.
La Kanfa nomo estas kun la eŭropa kulturo
de la lasta jarcento nedisigeble ligita. ĉiun katolikon devas • interesi la demando, kicl la Kant’a
doktrino rilatas al la katolikismo. Kiel oni scias,
Albrecht Ritschl kaj Paŭlsen proklamis Kanfon
filozofon de la protestantismo. Kiam poste antaŭ la milito Vaihinger la Kanfan doktrinon interpretis kiel filozofion de la « kvazaŭo >, t. e.
difinis kiel la plej profundan sencon de la kritikismo,'ke nfc ekzistas ekkono de lavero, sed nur
agado, kvazaŭ ĝi estus vero. oni provis, deklari
Kanfon ĥlozofon dela katolikismo —malsaĝa entrepreno.
Jen, okaze de la Kantjubileo eĉ katolikafianke
ĉi tiu hipotezo trovis subtenon. En la Paskodimanĉa aldono al la jurnalo Germania la Bonn’a
filozofo Adolfo Dyroff « provmamere • starigis
la tezap, ke Kant multe pli vere povas esti nomata la filozofo de la katolikismo. Nu, mi mem
ĉiam pledis por tio, ke oni katolikafianke sur filozofa kaj kompreneble suretika kampo. senenvie
rekonu la faktajn meritojn de Kant, kaj mi zorgeme kolektis ĉiujn lumĝermojn de la kristana
vereco, kiuj, se eĉ en specife Luthefa rifrakto,
krome en lia idolanega pensaro kaŝite luraas.
Sed Dyroff demandas el de la religi-katolika vidpunkto, ĉu la spiro de la Diaĵo blovu en la Kant’
aj verko), ĉu li estu Dio-gracigita, kaj jesas tion.
Kontraŭe al tia glorigo pri Kant estas atentinda
la singarda maniero, per kiu Roberto Drill en la
jubilea artikolo de la Frankfurler Zeitung (nro.
297) konfesas, ke Kant, se oni deprenas ĉion, kion
liaj propaj adeptoj kontraŭas, verdire nenion
daŭran postlasis.
Kiel argumento por tio, ke Kant ne estas la filozofo de la protestantismo, Dyroff mencias, ke
li afable traktis katolikajn benediktanajn monafiojn, precipe iun P . Reŭss el WUrzburg, kaj ke
li neniam protestis kontraŭ tio, ke oni enkonduku lian filozofion ankaŭ en katolikaj universitatoj.
Tio eŝtas malgrava argumento. Laŭ mia scio estis Reŭss, kiu iam en Koenigsberg la ĉambron de
Kant eniris dirante: « Ducent mejlojn mi tramarŝis, por vidi vin ». Tiajn gastojn oni do ankaŭ en Koenigsberg ne antaŭpordigos.
Pli grava estas la aserto de Dyroff, ke la fincelo
de laK anfaj ideaj sekvoj ĉiamkaj ĉiam estas Dio
kaj la senmorteco de la animo. Setio nur estus veral ĉar la malo faktas. Je nenialoko de siajverkoj
Kant nepre kredigis la ekziston de Dio, kiel jam
T. Pesch konstatis. ĉe multaj lokoj li frapas al
la pordo de la panteismo, tra kiu ĉiuj liaj disciploj tuj eniris. Se W. Wundt diras, ke la anglŭ
filozofio unuafoje en la historio de la eŭropa
pensado forigis Dion el sia sfero, Kant multe pli
grandamplekse procedis. Li tute neniam kaj nenie volis D(on enkontigi en sian pensadon. Dion
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kaj la senmortecon de la animo li deklaris kiel
trompkonkludojn de la racio. Eĉ multe pli. La
Kanfa fama Kopernikus-faraĵo, lia ega eltrovo,
ke kolosa senfundajo inter subjekto kaj objekto
estas, ke la multkolora kaj ĉarmplena mondo
antaŭ ĉio estas kreo de nia spirito, laŭvere estas
eltrovo de Leibniz. Ĉi tiu vidis en la intelekto
ne eiĉerpeblan miraklajon. Ĉiu receptiveco de la
spirito ŝanĝiĝis al li en aktivecon, la materio en
sennombrajn malhelajn imagojn, per kio ankaŭ
la Kant’a doktrino pri la spaco eŝtis fundamentita, En ĉi tiu miraklomondo de la spirito la potenca genio de Leibniz kredis povifari eĉne unu
paŝon sen Dio. Ĉi tiu sola estis al ii la senpera
objekto de la animoj. Kion Kant konsideris neebla, la konformeco de la objektiva mondo kun
la intelekt-ago de la spirito, tio laŭ Leibniz estis
efektiva per la antaŭstarigita harmonio, do per
efiko de Dio en la kadro de la naturo, ne de la
miraklo. Ili estis malnovaj, de Aristoteles kerj
Plato antaŭsentitaj veroj en moderna formo
Kant eligis la Di-penson el la monadologio, ĉion
ceteran li lasis. E1 la monadologio iĝis la magia lanterno de la trauscenda idealismo kun ĝia
labirinto de enigmoj. ĉe Leibniz lumis la Dipenso kiel suno super ĉiu j abismojde la pensado.
Ĉe Kant la imagformoj, kategorioj kaj ideoj kiel
malhelaj muroj de forbrulita konstruaĵo eniĝas
en senluman noktĉielon.
Dyroff demandas « ĉu parolis kaj parolas Diaĵo
el Kant ? > kaj kredigas, ke la katoliko laŭ la religia vidpunkto devas jesi ĉi tiun demandon, ĉar la
Krnfa verko montris sin fidinda ĉe tiuj, kjuj,
havis la saman vivstaton. Ankaŭ pri tio mi devas
kontraŭdiri. La efekto de Kant estas multe pli
malutila ol li mem. David Straŭss diris pri li :
« La kritiko de la individuo estas kieh putotubo,
kiun ĉiu ajn knabo per la mano povas momenton
teni fermita. La objektiva kritiko, kiu troviĝas en
la efektiviĝo de la ideo, estas muĝanta riveregb,
kiun ĉiuj digoj kaj kluzoj ne povas superi >. Ne
ekzistas germana libro, kiu tiel ruinige infiuis la
religiajn ideojn de la okcidento kiel la Kritiko de
la pura racio. Kiel ĉion enteriganta ondego ĝi
elverŝis la spiriton de la negacio sur la amasojn.
Ne sole, ke eĉ ne unu el la multaj de Kant elirintaj sistemoj la Dikredon konfesis, eĉ ne tiu de ia
pii juna Fichte. Ankoraŭ pli : ĉiu apoteklernulo
— por diri kun Schopenhaŭer — mokeme malestimis la malnovajn Di-argumentojn, kaj ĝis hodiaŭ
eĉ filozofoj ne scias, ke ĉi tiuj argumentoj de
Kant tre malserioze estae formulitaj kaj ke ĉiuj
konsideroj de Kant komplete disfrakasiĝas ĉe la
formo, kiun ekz. Kermann Schell en Dio kaj
spirito donis al ĉi tiuj argumentoj. Kion Kant
substituis anstataŭ la Di-argumentoj, tio ne nur
gvidis nenium homon al la Dikredo, sed ĝi fariĝis la plej danĝera armilo kontraŭ ia religio. Mi
mencias la argumenton el Ja feliĉbezono. Jam
Fichte indignite sin turnis kontraŭ ĉi tiu dio de
Kant. L. Feŭerbach klopodis detrui ĉian religion
per la Kant’a principo : « La homo al si mem
kreas la diojn, kiujn li bezonas >• En nunaj tempoj la amerikana religipsikologio kun James
prunteprenis ĉi tiun principon el K ant: « Neniam
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ekzistis aliaj diaĵoj ol tiuj, kiujn la homo kreis al
si mem, ĉar li bezonis ilin >. Straŭss diris, ke
Kant loĝigis Dion forpelitan el la racio en mizeran pensionĉambreton.
Mi mem provis, doni al la Kanfa fama maksimo pri la aŭtonomio de la volo, kiun ĉiu duon *
klerulo pli alte laŭdegas ol la ordonojn de Dio
sur Sinai, interpreton, ke ĝi estus akordiĝanta
kun la kristana kompreno. Sed restas faktp, ke
en la moderna kuituro la Kanfa principo en la
senco de la nedependeco de la Dia volo estis
proklamata, per kio nobla moraleco en sia plej
interna vivradiko estas detruata. Jam Fichte el la
Kanfa doktrino faris la por la homa societo ruinigan konkludon : < Kiu sur la morala teritorio
obeas autoritaton, tiu nepre agas malmorale >.
< Kaj Eduard von Hartmann blasfemas heteronoma la kristanan moralon, kiu sin apogas je la
Dia volo.

Djrroff rilatas al la percepto de Kant flanke de
la racionalismaj teologoj, kiun li trovas aten*
tinda, ĉar iii al la Kant’a epoko estis pli proksimaj ol ni. Al tio oni respondas, ke ili ĝuste pro
tio ankoraŭ ne povis antaŭsenti la finefekton de
la Kanfaj ideoj, kia ĝi efektiviĝis en la XIX* jarcento. Kiu hodiaŭ volas-alvoki katoiikajn racionaiismajn teoiogojn, el kiuj cetere nur malgranda
parto kun vicepiskopo Zirkel simpatiis kun Kant
kiel klasikajn atestantojn de katolika mondpercepto, tiu ne estas bone informita. Plue Dyroff
riiatas al « fideiaj katolikoj en Francujo », kiuj de
Kant esperis renovigon de li kristaneco. Brunetiere certe havis bonan tendencon, kiam li post
sia fama vizito en la.Vatikano prokiamis Kanfon
kiel signalvorton. Sed la movado finiĝis en la •
modernismo. Pri ĉi tiu juĝis la Ekiezio. Ankoraŭ
meze de la fervorega disputo mi montris tion, ke.
la unua modemista encikliko ne eliris el Romo,
sed el Berlino de E. von Hartmann, kiu deklaris
Kapf on kiei la tombiston de la kristaneco.

I

Restas vera merito de Kant, ke ii atentigis pri
la limoj de la mekanika naturpercepto kaj puŝis
de la' trono ia ambaŭ idolojn de la materialismo
— spaco kaj tempo. ĉiam denove el la Kanfa
skolo eksonis la protesto kontraŭ senspritaj liberpensuioj iaŭ maniero de Haeckl, kiuj volis solvi
la mondon en blindan neĝkirladon da atomoj. A1
Kanfo oni ŝuldas, ke ia germana naturscienco
neniam enfaiis en tiun krudan materialismoŭ kiel
iufoje la franca kaj angla.
Sed aliflanke el Kant estiĝis la scienca socialismo, kies fondintoj fanfaronis, ke ili bazis sur
Kant, Fichte kaj Hegel. Kaj fakte, se, kiel Kant
I diras, nia ekkono etendiĝas nur ĝis tien, kien nia
sentemo, tiam la elradikigo de ĉiuj idealoj per la
i marksismo estis la neevitebla-konsekvenco.
Kiei malmulte ĉi tiu interrilato de la aferoj eĉ
en sciencaj rondoj estas konata, montras la fakto,
ke antaŭ la milito en la evangeli-socialaj kongresoj unuarangaj aŭtoritatuloj povis Kanfon proklami savanton kontraŭ la socialismo.
Malpleje mi povas konsenti pri tio, kion fine
efikas la diroj de Dvroff, nome evidentigi la
Kanfan doktrinon kiel tiun veran filozofion, kiu
superstaras la konfesiojn. Li .opinias, la teologoj
restu ĉe sia revelacio kaj profitu la ĉertigitajn
rezultojn de la filosofio. ĉe tio li nur malatentis,
ke, se la Kanfaj rezultoj eĉ en la ĉefpunktoj estus
certigitaj, revelacio estus neebla, kiel li evidente
klarigas en la Disputo de la fakultatoj. Dyroff
diras : < Plato, Aristoteles kaj la stoikuloj estis
filosofoj; sed ili estis nek protestantoj nek katolikoj. > Sed ĉu Luther ne elverŝis la pelvon de sia
kolero super Aristoteles, dum la katolika Eklezio
lin faris apogilo de sia mondpercepto i Thomas el
Akvino kaj Kant, batalo de du mondoj, kiun
R. Eŭcken spiritplene priskribis kaj detiu tempo
la modernismo frape ilustradis I
Nenio povus esti pli malvera ol la aserto de
Dyroff, ke la tuta Kanfa sistemo en la demando
pri scio kaj kredo prefere inklinas al la katolikismo. Multe pli trafe vidis Nietzscbe dirante, ke
la Kanfa sistemo estas fuŝita teoiogio. Kant,
Fichte, Hegel kaj Schelling estis ne ĝisfinstudintaj teologoj. La Kanfa doktrino, ke la racio rilate
al Dio povas estigi nur iluzion, estas ĝis en detalojn de la esprimo nur Luthefa doktrino pri la
iluzia racio, )a fianĉino de la diablo, kiu kun siaj
mensogoj nin pinĉas kaj mokas kaj rilate al Dio
estas blindega. Kant ĉi tiun doktrinon, kiu fariĝis
la plej profunda radiko de la protestantismo, nur
filozofiigis, kiel mi pruvis aliloke. La sintezaj
juĝoj a priori elĝermis el la psikologio de Luther.
Ankaŭ la intencon de Lutber, nuligi la scion, por
havigi lokon al la kredo, Kant pronuncas en la
dua eldono de sia ĉef\ erko kiel motivon de sia
kritiko. Al ĉi tiu lntenco li fariĝis malfidela.
Kvankam li unue kun Luther estis malvastiginta
la amplekson de la racio rilate al Diajo ĝis ridindeco, tamen li firmtenis la principon de la racionalismo, ĉi tiun racio-lumeton fari supera juĝisto
pri la kredo. Kion kontraŭe Dyroff el konceptoj
da leteroj al Reŭss citas, nenion pruvas kontraŭ
la klara lingvo de liaj religiaj ĉefskriboj, precipe
de lg .< religio interne de la limoj de* la nura
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racio » ĉiujn kristanajn dogmojn, kiuj supersta- realeco montras tianradikalanneklarecon, hodiaŭ
ras la racion, li kvalitigas superstiĉo. Nenia radio ne povas plu esti gvidanto.de la germana popolo.
La Bavara administrado por instruo aranĝis
de la kulto por Ja persono de Kristo, kiu alie de
la moderna liberpensularo tiom estas glorata, Kantfeston en la mezlemejoj. Niaj filologoj,
ellumas el sub la glacikovro de lia /acionalismo. ankaŭ tiuj, kiuj sidas en la ministrejoj, en la
Nur pri unu diĥlo li necesigas la kredon : pri Ja mondmiJito nenion lernis kaj nenion forgesis.
morale bona homo. La eklezian doktrinon pri Okaze de la Leibniz-jubileo oni en la lernejo de
hereda peko, ofermorto, rekompenco li akre bata- Germanujo nenion aŭdis pri la plej granda ĥlolas. La doktrino pri la graco, kun kiu ĉiu vera zofo de Germanujo. Kaj tamen Leibniz estis ferkristaneco staras kaj malstaras, estas al li teorie vora patrioto kaj unu el la plej eminentaj eltrovkvazaŭ frenezo, praktike danĝera iluzio, ĉar laŭ geniuloj de ĉiuj tempoj. Kaj kie iu germana insli la homo atendas la bonon, anstataŭ mem ĝin tru-administrado estus menciinta pri la 1600 jara
fari, de alia estaĵo kiel donacon. La preĝo laŭ Konstantinfesto aŭ Bonifacio jubileo ? Kvazaŭ
Kant estas laŭta deziro kaj parolo, pro kiuj pres- nia kulturo ne estus kristana 1 Kant admiris la
kaŭ ĉiu hontas. Ĝi estas — li diras — kiel se iu francan revolucion kaj atendis de Francujo la
frenezulo alparolus malvivan muron. Tiamaniere eternan pacon, tiel ke li preskaŭ en Paris estus
por Kant la teologio fariĝas demonologio. La ricevinta katedron. A1 la germana junularo de la
kristana teologio de ĉiuj konfesioj estas al li rekonstruo la granda skeptikulo ne. povas esti la
magia lanterno da utopiaĵoj, kaj tute en ties spi- ĥlozofa valor-stampisto de la idealismo. Ili serrito diras Chamberlain en sia granda Kantverko, ĉos al si alian. Ke ili ne preteriru je Leibniz, kiu
ke laŭ Kant nia religio aperas ankoraŭ en la stato faris la Di-penson fokuso de ĉiuj homaj idealoj.
kiel la scienco ĉe la hotentotoj. Ĉi tiuj aĵoj eĉ at Leibniz en tiu ĉefdemando, kiu estis la spekulatiel eminentaj filozofoj kiel Dyroft' laŭnature ne tiva elirpunkto de la okcidenta eklezia skismo,
koncerne la naturan dotiĝon de la homa spirito
kuŝas sur la vojo.
Mi sentas min devigita, akcenti ilin akre, post por la Diajo, pensis katolike kaj pro tio ĉiam
kiam evidente miaj zorge diĥnitaj allasoj al Kant denove li estas altrenita en katolikan idearon.
forlogis DyrofFon, nomi Kant’on Dibenitulo el Kant firmfiksis la fundamentan eraron de Lude la religie-katolika vidpunkto. Dum Leibniz ther pri la radikala malkapablo de la racio por
deklaras la Dikulton kiel plej altan moralan la Diaĵo kun mil da krampoj kej hoketoj en la
devon, Kant nomas eĉ idololatrion, submeti la moderna pensado. Kiel vera ido de la liberpenvirton sub la Dikulto. Dum Leibniz ĉiam denove sado tamen denove farante la racion majstro.de
akcentas : la ekkono pri Dio devas komence eliri 1 la^Jento, li Usis ab »iaj posteulaj neniun alian
kiel la plej necesa el la lumo, kiu kun ni estas elturnon ol tiun de li intelekta intuicio, kiu ĉe la
naskata, Kant inokulis al sia jarcento la teruran plej nova evoluo effluiĝis en la komprenon de
antaŭjuĝon, ke ni pri Dio povas nenion scii. Ĉiuj subkonscio kaj per tio en la panteismon. La panspiritoj de la negacio, de Straŭss kaj Feŭerbach, teismo estas la spirita tipo de ĉiuj dekadcncaj
Marx kaj Engels, ĝis Schopenhaŭer kaj Nietzsche kulturoj. ĉiun eklezian formon Kant nomas malestas en sia religia kritiko regataj de Kant. La bono. Per tio li neis la katolikismon ankaŭ kiel
meduza kapo de lia skepticismo estras la ruini- mondpercepton en ĝia plej interna radiko de la
gan procedon, kiu en la XIX* jarcento iom post vivo.
iom konsumis la kristanajn fundamentojn de la
eŭropa societo. Kant estas ja sur etika kampo
NovaJoJ el Bulgarujo.
propagandisto de kristanaj ideoj (kiel Fichte) kaj
ĉiam respekte parolas pri ia majesteco de la moLa orientritaj katolikoj estas sufiĉe multnomrala leĝo, kiu nin surprizas kaj kaptas kiel la braj en Sofia, precipe depost alveno de rifuĝinbrilego de la stelĉielo. Sed tio estas nur malprok- toj el Tracio kaj Macedonio. Tial estis konstruita
sima fulmado sentondra de la teologio. Kiam Ji vasta preĝejo, kiu estis benita, la 28 aŭgusto 1924,
nomas la religion percepto de niaj devoj, ordonoj de Msro Peef, latinrita ĉefepiskopo de Soĥa kaj
de Dio, tiam li ne forgesas,.aludi, ke ne temas pri Plodiv. Depost la morto de Msro Miftael Petcof,
veraj ordonoj, sed pri ago, kvazaŭ estus tiaj. en 1921, la bulgaraj katolikoj de slava rito ne havas
Rajte identigas Chamberlain la Kanfan opinion plu episkopo, sed, verŝajne, Romo baldaŭe elekkun tiu de Goethe en Poemo kaj vero : « Ke oni tos novan episkopon.
kredas, estas la ĉefaĵo. Kion oni kredas, estas
En la ortodoksaj rondoj estas farataj klopodoj,
tute indiferente. »
cele al reunuiĝo kun la aliaj Eklezioj, kaj menSe la Kant’a kritikismo havis providencan ciinda estas la partopreno de la skisraa bulgara
mision en Germanujo, ĝi hodiaŭ staras je la ĥno, Eklezio en la intereklezia konferenco, kiu okazis,
ne je la komenco de tiu misio, kaj rajte R. Drill la 22-24 septembro 1924, en Siniaia (Rumanujo),
dubas, ĉu la nuntempa junularo ankoraŭ zorgos kie estis pristuditaj la rimedoj por pacigi la popri Kant. En tri partioj ĝis hodiaŭ disiĝis la polojn pere de la Eklezioj. La ĉiutaga ĵurnalo La
arego de niaj Kant-scienculoj : la unuj kredigas, Bulgarie eliranta en Sofia publikis, la 2 januaro
ke Kant maJkonfesis Ja ekziston de aĵo por si 192$, kiel ĉefartikolon, alvokon por la reunuiĝo
mem; la aliaj diras, ke li almenaŭ en la dua de ĉiuj eklezioj kristanaj, verkitan de Monsinjoro
eldono de la kritiko asertas tian ekziston. Tria Episkopo de Soĥa, kiu proponas, kiel fundamengrupo imagas, ke likune pledas ambaŭ opiniojn. ton de la' intertraktadoj, la Kredon de la NiceFilozofio, kiu en la fundamenta demando de la Kdnstantinopla Konsiliĝo.
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unu estas la Liga Prezidanto, la duan elektas la
membroj de la Ligo inter siaj kunmembroj (prefere personon, kiu intencas ĉeesti nian kongreson).
M i do petas la Ligajn sekretariojn, ke ili voĉdonigu kiel eble plej baldaŭ por la elekto de la
dua membro de nia Internacia Komitato. Kaj
tuj poste ili sciigu al la Ĝenerala Sekretario de
IKUE la pomojn kaj adresojn 1) de la Liga Prezidanto, kaj 2) de la dua Komitatano elektita.
Ni laŭeble plej baldaŭ faros aranĝojn por
havigi al ĉiuj membroj de IKUE niajn regularojn.

La kotizon por 1925 ni ricevis de F-ino
J. Assenmacher por 32 belgaj membroj, kaj de
S-ro M. Heron por 32 skotlandaj membroj.
Mi ree atentigas la sekretariojn de la diversaj
Landaj Ligoj de IKUE, ke laŭ nia regularo mi
devas esti ricevinta la kotizon de iliaj Ligaj
membroj antaŭ la 'unua de majo, kune kun la
NovaJ membroj.
kompleta membrolisto. Tiu kotizo kaj membrolisto valoras por fiksi la voĉnombron, kiuj havos
S-ro Otto Kreŝtich, Tetschen. — S-ro Anton
la Ligaj Komitatanoj en la Ĝeneraia Kunveno, Krikava, Tetschen. — S-ro Bruno SUndermann,
kiu okazos dum Nia Deka Kongreso ĉi-jara en Bodenbach. — S-ro G. L. Blot, Jogjakarto. —
Parizo.
S-ro J. v. Boekhoudt, Jogjakarto. — S-ro J. C. A.
En la landoj, kie ĝis nun ne ekzistas Landa de Kok, Jogjakarto. — S-ro A. C. Matthee, JogLigo de IKUE oni sendu la jarkotizon (afrank- jakarto. — S-ro F. P. H. Salden, Jogjakarto. —
kosto de unu eksterlanda letero) al unu el jenaj S-ro Ed. VermeuUn, Semarang. — F ino J. M. v.
adresoj :
Zutphen, Pati. — S-ro G. K. v. Zutphen, BalikPor Anglujo : al S-ro J. E. Hookham,‘43, papan. — S-ino P. Blot-v. Zutphen, Jogjakarto.
Holmesdale Road, Teddington, Middlesez; por — S ro Mistler, Freiburg. — Pastro Boulizon,
Belgujo : al F-ino J. Assenmacher, 5o, rue des Lausanne. — S-to Abel Waldmann, Lyon. —
Minieres, Verviers; por Danujo: al S-ro F. Kreyl, S-ro E. Chairou, Paris. — F-ino Dalaut, Paris.
Halmtorvet 40, Kopenhagen; por Hispanujo : al — F-ino Antoinette Thibaudier, Versailles. —
Pastro Joan Font Giralt, Profesoro de Semina- Pastro Florentinus, Herenthals. — F-ino Jeanne
rio-Kolegio de Sta Maria del Collell, Gerona- Morrens, Antwerpen. — F-ino E. de WaegeBanolas ; por Hungarujo : al Pastro J. Kozma, naere, Antweppen. — F-ino G. van Noten, Hove.
Nyircseszari, dep. Szatmarl; por Italujo : al Fas- k — F-in£ BI. *Lacrdfx, Edegem. —• F-ino Hentro P. Favacchio, Modico (Sicilio) ; por AuStVa- riette Lauwers, Antwerpen. — S-ro Morris de
lio : al S-ro Pat. Leaĥy, 36, Royal Street, Ketelaere, Antwerpen. — S-ro E. Seghers. Uude
E. Perth (Western Australia) ; por Nederlanda God, Antwerpen. — S-ro H. de Cuyper. AntHindujo : al S-ro G. L. Blot, instruisto, Jogja- werpen. — S-ro A. Vermorgen, Antwerpen. —
karto, Java; por ĉiuj aliaj landoj al la ĝenerala S-ro J. Geubels, Antwerpen. — S-ro Ch. v.*
sekretario.
Oytrljve, Borgerhout. — S-ro M. Vanderbussche,
Bercĥem. — S-ro G. Delanghe, Borgerhout. —
Bone atentu !
S-ro Aug. Horemans, Antwerpen. — S-ro Jos.
Artikolo 10 de Nia Regularo diras < Tri Boeckstijns, Antwerpen. — S-ro Aug. Bossuyt,
monatojn antaŭ la ĝenerala kunveno la sekreta- Antwerpen. — S-ro Jr Van der Broeck, Antwerrio publikigu en E. K la nomojn de la Komi- pen. — S-ro J, de Laet, Antwerpen. — S-ro H.
tatanoj kaj ilian voĉnombron, mensciante la Van de Pitte, Antwerpep. — S ro J. Wuyts, Anteksiĝantajn personojn de la ĉefestraro kaj la werpen. — S-ro J. Wieme, Antwerpen. — S-ro
J; Verbuecken, Herenthals. — S-ro Chr. Cardon
vakantajn funkciojn.
< En la sekvanta monato la aliĝintaj ligoj aŭ de Lichtbuer, Antwerpen. — S-ro J. v. Gulck,
federacioj rajtas proponi kandidatojn por la Antwerpen. — S-ro J. Deckers, Elsdonck-Wilrijk. — Pastro Prof. D-ro Josef Fischer, Weideeksiĝanta funkciisto aŭ la vakantaj funkcioj.
< La ĉefestraro esploru, ĉu la kandidato nau, Silezio (Ĉeho-Slovakujo).
Refondiĝis la Skota Ligo de Katolikaj Espeakceptos la kandidatecon, kaj en la lasta E. K.
numero antaŭ la ĝenerala kunveno la sekreta- rantistoj, kiu samtempe aliĝis al IKUE kiel Liga
rio publikigu la alfabete presitajn nomojn de la Membro. Per ĝi ni varbis jenajn 35 novajn memkandidatoj. Se neniu kandidato estas proponita, brojn en Edimburg :
la eksiĝanto estas reelektita..»
Pro C. Chase, F-ino A. Coyle, S-ro M. Heron,
Nu, karaj samideanoj, la ĝenerala kunveno de S-ro Franck Coyle, F-ino Ellen Mc Gurck,
IKUE okazos dum < Nia Deka > en Parizo. Do, F-ino Marie Buchanan, F-ino M. O. Hard,
la membrojn de la Internacia Komitato mi devas S-ro Angus Gjllies, F-ino Mary Gilmour, S-ro T. J.
publikigi en la maja numero de E.K. Kopio por Coltart, S-ro T. Mc Carthy, S-ro M. Stanton,
ĉi-tiu numero devas esti ĉe la redaktoro unu S-ro J. Keegan, F-ino Mary Coyle, F-ino Isabella
monaton antaŭe. La Individuajn Komitatanojn Coleman, S-ro J. O. Neil, S-ro Duncan Kelly,
elektas la ĉefestraro, do tio ne kaŭzos zorĝojn. S-ro J.* Manson, S-ro J. Mc Gurck, S-ro J.
Tamen : la Ligajn Komitatanojnelektas la Landaj Watson, F-ino Ellen 0 ’Hard, S-ro J. Caims,
Ligoj, ĉiu Landa Ligo havas du Komitatanoji^: | S-ro A. Mc Kinney, S-ro J. Milligan, S-ro J. Mc
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Quĉeny, F-ino M. Dowd. S-ro M. Dowd, F-ino A.
Fagan, S-ro Michael Welsh, F-ino Rose Gilhoolry, F-ino Brigid O’Hard, S-ro Steward
M. Beattie, F-ino Molly Semerville, F-ino Annie
Hand, F-ino Beatrice Hand.
La (jenerala Sekretario de IKUE
P. A.

ScHENDELER.

Prins Hendrikstraat 3o«.
Eindhoven (Nederlando).

d) , Ĝiu atestposedanto profitos rabaton da
2 5 ° /o ĉe ĉiuj spektaklejoj de la Ekspozicio.
e) , Ĉiu atestposedanto partoprenos loterion
kiun la ĉenerala Komisario organizos je la fino
de 1'Ekspozicio.
/). Ĉiu Pruntatcsto, kiun ne favoros la sorto,
estos repagata po 5o fr. en 1974.
g), Lottabelo : de 1925 ĝis 1964, la i5-an de
Oktobro : ĉiujare : 1 loto da 100.000 fr. 3ooo lotoj
da 100 fr. de 1965 ĝis (974, la i5-an de Oktobro :
ĉiujare
1 loto da 5o.ooo fr. 60.000 lotoj da
100 fr.
x
ĉiu loto aŭ repago estas 'pagota sen iu ajn
imposto ĉe la Credit Foncier de France, du
monatojn post la loteltiro.
Por plisimpligi tian aĉeton, la LOK senpage
perados laŭ la deziro de la Kongresanoj, post
antaŭsendo de 4a necesa mono (52 fr.) entenata
la sendkosto al la mendonto, per rekomendita
letero al F-ino Larroche, kasistino.
Viao de pasportoj.
E1 jenaj landoj la kongresanoj rajtas eniri
Francujon sen vi%o, nur prezentante sian nacian
ptfsporton :
Belgujo, Britlando, Ĉeftoslovakujo, Hispanujo,
Irlando, Italujo, Lichtenstein, Nederlando, Svislando, Aŭstralio, Brazilo, Danujo, Ekvarujo, Japanujo, Kanado, Mekŝikujo, Norvegujo, Parakvujo, Salvador, Siam, Sveduĵo, Sudafriko, Urukvujo.
J^lilandaj kpngresanoj dpvas prfzenti sian pasporton al la Tranea konsuleje por la vizof
Amuza vespero.

Pri la vojaĝprezoj.

Ni petas ĉiujn kongresanojn, kiuj povas helpi
la organizon de multinteresa amuza vespero, ĉu
ludante muzikinstrumenton, ĉu deklamante belan
poezion aŭ komikan prozaĵon, bonvole tuj sin
anonci al la LOK.
Ni ankaŭ alvokas ĉiujn muziktalentulojn por
niaj religiaj ceremonioj.

La LOK esploris la demandon pri la plej profitdona rimedo por vojaĝi al Parizo.
Estas konsilinde aĉeti unŭ « Lotpruntateston » Bon & lot de VExposition Internationale des
Arts Decoratifs et Industriels Modernes,
Propagando.
Diversspecaj avantaĝoj :
aj. ĉiu atestposedanto rajtas ricevi senpage . Ni petas niajn amikojn propagandi ĉiumaniere
20 enirbiletojn al la Ekspozicio; ĉiu enirbileto nian kongreson. Por ilin helpi en sia propagando
valoraŝ 2 fr. 5o.
ni eldonis, laŭ la artdesegnajo de Breton, reprob) , Ciu atestposedanto rajtas veturi dufoje duktataJtomence de niaj komunikoj, reklammaral Parizo laŭ la jenaj kondiĉoj
kojn ĉien gluotajn. Po cento : 2 fr. fr. Tuj mendu
I. Por veturado 200 kilorfietra (minimuma) kaj uzu ilin ĉiuj samideanoj 1
ĝis 500 kilometroj, rabato da 3o % ; la vojaĝbileto valoras dum 10 tagoj, entenataj la tagoj por
Kongresnumero.
forveturi el la landlimo aŭ el la hejmurbo en
Okaze de la Deka Katolika Esperanto-KonFranclando kaj por alveni.
II. Por veturado pli longa ol 5oo kilometroj. greso, ni inteneas eldoni luksan kongresnumeron
rabato da 33 °/o ; la vojaĝbileto valoras dum de Espero Katolika, Kompreneble ni deziras proi5 tagoj, entenataj la tagoj por forveturi kaj par fiti la okazon por konigi nian katolikan revuon
kaj varbi novajn abonantojn. Por tio ni-esperas
alveni.
c) , Dum la daŭro de la Ekspozicio, laŭ kom- la helpon de nia amikaro. Ni petas ĉiujn niajn
preneble limigata nombro da sidlokoj, ĉiu atest- legantojn bonvole sendi al ni liston de adresoj de
posedanto profitos rabaton inter 2 5 °/o kaj 5o °/0 varbeblaj personoj, kun tiom da 1 fr. fr. ltio.m da
ĉe la ĉefaj Spektaklejoj de Parizo, po entute adresoj. Oni povas tuj sendl adresojn kun la ne6 sidlokoj; 2 ĉe la teatroj, 2 ĉe la kinematoĝra- cesa mono al administracio : 55, rue de Vaugifejoj kaj .2 ĉe la muzikhaloj.
rard, Paris, VIe.
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La Kongrespreĝejo.

kolonoj similas trabojn sur kiuj naskiĝas la arkaĵoj.
La cemento donas nur grizan nuancon; om
ialoke ornamis ĝin : ĉe la balustrado de la tribunoj, pere de inkrustitaj pasteloj el grejso, kiuj
aspektas kiel dika mozaiko, ĉirkaŭ la ĉefaltaro
pV freskoj majstre pentritaj de A. Plauzeau (1),
kaj sur la muroj kaj en kapeloj per pentrajoj de
Eug. Thiery kaj aliaj. Ekstere koloras la fasadon
brikoj ruĝaj kaj kelkaj skulptajoj de Pierre
Roche.
Oni multe kritikis kaj kritikas la verkon de
S-ro de Baudot plimalpli prave. Tamen estas
certa, ke la preĝejo Sankta-Johano estas moderne
arta provo, kiu tre interesos niajn kongresanojn.

Kiel anoncite en la lasta komuniko, la Kongrespreĝejo estas Saint-Jean rEvangeliste (SanktaJohano-Evangelisto), lokita en la kvartalo Montmartre, ne malproksjme de la baziliko de la Plej
Sankta-Koro de Jesuo.
La preĝejo Sankta-Johano-Evangelisto estis
konstruita de 1894 ĝis 1904, sub la direktado de
S-ro A. de Baudot, arhitekturisto. Tute konstruita el fercemento kaj per malplenaj brikoj, ĝi
estas arftitekte multinteresa pro Ja uzo de la unua
materialo kaj pro la el ĝi akurate devenigitaj
konsekvencoj artaj.
La konstruo de tiu preĝejo per moderna konstrusistemo estas sukcesoplena provo, kiu certe ne
donis la probiemsolvon pri nuntempa konsAdreso.
truarto de preĝejoj, sed tamen montris la vojon •
por ĝin atingi. La fercemento estas materialo
Fino M. LARROCHE
malfacile ornamebla per la ĝisnunaj artprocedoj;
D eka K atolika E speranto - K ongreso .
ĝin rekovri ja ĉu per ŝtono, ĉu per ligno, ĉu per
55, RUE DE V a UGIRARD,
gipso ne estasla problemsolvo. Lacemento estas
kreonta tute novan estetikon, aron de artaj forP aris, VI*.
moj al ĝj propraj. La arthistorio jam konigis al
ni, ke la’ antaŭaj stiloj naskiĝis el materialoj vere
laboritaj.
(1) E. K. jam reproduktit du verkojn de ĉi tiu penLa Kongrespreĝejo mezuras de la malsupro ĝis tristo en n* 2.
la supro: 3o m. 5o kaj havas plane 44 m. X 28’m.
Ĝi konsistas el tri navoj : unu granda kaj du
Varbu abonantojn por « Espero Katolika »
flanknavoj, kun kapeloj kaj superaj tribunoj, kaj
kvadrata ftorejo. La volto prezentas serion da kaj rekomendu ĝin al 6iu, kiu ne konas ĝ in !
konveksaj partoj, kiuj similas kupolosekcojn. La MHMMMI
u i iii i iin r i n t n iin iu in iiin iiiin iii'iin iiiiin u iiw iw M in n iiin iT — *---- . . . . . . . . . . . . . . .

Internejo de la Kongrespr eĝejo.
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Schindler 6, S-ro Tausche 6, S-ro Krikava 3. La
vizitado de la aliaj membroj ne estis notata.
Raporto pri la unu& kunveno de la Skota
La perfektiga kurso montris bonan sukceson.
Ligo de KatolikaJ Esperantistoj.
Dum la kunvenoj oni legis kaj tradukis la legaĵojn el la libro « Tra la Mondo > Ila parto, Oni
Edinburg (Skotlando), 20 jan. a5.
legis kune la oficialan organon « Komunikoj ».
Je la supra dato en la lernejo de Sta Ignacio Estis kune tradukata la rakonto < La Lignokruokazis la kunveno de katolikoj, kiuj interesiĝis rulo > el Alt Tetschner Gemeindebote (gazeto
pri la reviviĝo de la S. L. K. E. ĉeestis ĉirkaŭe germana) kaj post konsento de tiu-ĉi gazeto la
25 personoj, inter kiuj estas nia amata Prezidinto tradukaĵo estis transdonata al la esperanto-gazeto
Pastro Cuttibert Chase, S-ro J. J. Coltart, loka Marto (organo de la germanaj Esperantistoj en
administranto de katolika furnalo, S-ro J. Wat- Ĉeho-Slovakujo) por publikado.
Kune estis tradukataj 10 dimanĉevangelioj.
son, blindulo, kaj S-ro M. Heron. Tiuj estas la
nuraj anoj de la Ligo, kiu ĉesis vivi dum la mond- Dum la jaro estis farataj multaj aliaj tradukaĵoi
kaj liveritaj taskoj de kelkaj fervoraj membroj.
milito.
La nombro de la membroj de la rondo farfĝis
Pastro Chase faras la malferman paroladon,
kaj diras, ke pro la intencita propono, ke la 22. Krom tio aliĝis 4 Esperantistoj al la Katolika
Ĵnternacia Kongreso de la jaro 1926 okazu en Esperanto-Ligo en Ĉeho-Slovakujo. Unu kurso
Edinburg, estas taŭge, ke ni kiel samreligianoj por komencantoj estis finata kaj alia komencis.
bonvenigu la katolikojn en Edinburg. Por fari La oficiala grupa korespondado konsistis el :
tion ni devas studadi la Esperantan lingvon. 16 leteroj eksterlanden kaj 12 leteroj enlanden,
Ankaŭ kiel katolikoj ni devas aliĝi al I K U E. 3 kartoj eksterlanden, 5 kartoj enlanden.
Oni aĉetis : 1 grupan ŝtampilon, 8 librojn
Por la rekta laborado de la afero ni elektu oficistojn, nome Prezidanton, Vic-Prezidanton, Ka- « Tra la Mondo > IĴa parto, 100 leterpaperojn,
siston kaj Sekretarion (Unu persono povas havi 1 enkadrigitan grupbildon pligrandigitan okaze
samtempe tiujn du lastajn oficon) — kaj komita- de la standardbenado. La standardo grandparte
ton de ses anoj. Lia parolado estis aplaŭdata tre estis farata de la membroj. La ŝtofojn aĉetis kaj
entuziasme, kaj la voĉdonado komencis. Rezul- donacis F-ino Ktthler Emmi. Okaze de la havigo
tato de la voĉdonado : Pastro C. Chase prezi- de la standardo estis aranĝata monkolekto inter
danto, aprobita de ĉiuj. Vic-prezidanto F-ino la membroj, kiu rezultis 120 Kr. ĉ. Laŭ alvoko
A. Coyle.Sekretario-Kasisto S-ro M. Heron. Anoj de Pastro Stahi estis kolektata, kaj ni povis sendi
de la Komitato : S-ro Angus Gillies, F-ino Ellen al Pro Stahl 5o Kr. ĉ . por la mizeraj infanoj en
Mc Gurk, Sro Frank Coyle, F-ino Mary Gilmour, Nŭrnberg.
La 14 marto 1924 S-ro Alb akceptis la
F-ino Marie Buchanan, F-ino Marie O’Hard.
Propagandaj ekzempleroj de la « Komunikoj > kasistan oficon. La 9 majo ni festis modeste la
kaj kelkaj de « Espero Katolika » estis disdona- datrevenon de la fondiĝo. En la kunveno de
taj al la anoj. ĉiuj pagis sian kotizon al I K U E. la 29 junio ni uzis la unuan. fojon Esperantan
La sekretario promesis sendi ilin al S ro Schen- kartludon, donacon deS-ro Parohestro Wirth. La
deler, la ĉen. Sekr. de I K U E., kaj samtempe 25 julio okazis festkunsido okaze de la kurstransdoni la k,orajn dankojn de la anoj al li kaj fino. La saman vesperon estis fondita la katolika
al F-ino M. Larroche, administrantino de « Es- Esperanta Ligo en Ĉeho-Slovakujo.
La Vienan kongreson ĉeestis 5 membroj. Dum
pero Katolika > pro ilia bonvolemeco sendante la
propagandilojn. Oni disiris, donante korajn dan- Nia Naŭa reprezentis la Ligon F-ino Linjo
kesprimojn al nia estimata Prezidanto. La kun- Michel. Lundo la 11 aŭgusto ni havis la
veno okazos ĉiulunde vespere en la Lernejo Ka- honoron saluti S-ron P. A. Schendeler kiel nian
gaston. Post la laborkunsido de la 22 aŭgusto
tolika, Glen Street, Edinburg, je la oka.
ni komencis la manlaborojn por nia standardo.
La 12 oktobro ni prezentis publike la teaM. H kron, sekr. S . L . K . E .
traĵon « Milionheredaĵo > sub la ĝvidado de
53, Canongate, Edinburg (Skotlando). S-ro D-ro Schindler. Dimanĉon la 19. oktobro
okazisla solenabenado de nia standardo. DimanJ&rr&porto de 1& k&tolik& esper&nto-rondo ĉon 9 novembro okazis nia unua ekspozicio.
La novelektita estraro estas : Prezidanto :
Tetschen & Elbe (ĈeHo-Slov.).
S-ro D-ro Pastro Schindler Laŭrenz. Vic-preziLa unuiĝa jaro komencis per la 'ĉefkunveno la danto : S-ro Roppert Hans. Sekretario : F-ino
10 januaro 1925. Okasis 4 festkunvenoj, 6 labor- Pohl Grenjo. Kasisto : S-ro Alb Rheinold. Arhikunsidoj, 42 kunvenoj, entute 52 kunvenoj. visto F.ino Michel Linjo. Kunestraranoj : S-ro
La vlzitado estis jena : ĉeestis
S-ro Roppert Hickisch Hans, kaj F-ino Michel Bernjo.
Nian grupan kotizon ni ne aliigis. S-ro D-ro
52 kunvenoj, S-ro Alb 47, F-ino L. Michel 47,
S-ro H. Hickisch 39, F-ino MUller 39, F-ino Ĉtos- Schindler faris kelkajn proponojn pri propateĉka 38, F-ino Pohl 35, F-ino E. Krolop 33, gando inter Esperantistoj en Bohemujo. Lanuna
S-ro E. Hickisch 29, F ino G. Ĉtosteĉka 24, F-ino jaro estu jaro de ia varbado ekster nia urbo.
Dio estu kun nit
B. Michel 23, S-ro J . Michel i5, F-ino Ktthler 14,
H ans Roppirt .
F-ino H. Krolop 11, S-ro R. Ltthnert i i , S«ro
J. Lohnert 11, F-ino Krolop M, 8, S-ro Dro
------------ • -------------T r a la llg o j k ^ | r o n d o j.
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U .la l 61u k a t o l l k a . e s p e r a n t k t o
e s t u a n o d e U . E . A . ‘?
De D-ro Adolfo Halbedl,
Konsulo de I. K . U. E. kaj delegito de U. E. A.,
Graz, Aŭstrujo.
Miaj supre cititaj titoloj esperantistaj montras
al vi, estimataj samcelanoj, ke mi iom rajtas
fari ĉi supran demandon kaj provi ĝin respondi;
ĉar mi akiris ilin pro mia jam longjara laborado
por Espepanto.
Se mi unue notis mian konsulecon antaŭ la
delegiteco mi volas akcenti, ke laŭ mi jam venis
la tempo, por zorgi pri la nepre necesiĝinta
apliko de Esperanto por la celoj de niaj sanktaj
Kredo haj Eklezio. Do mi deziras atentigi pri la
graveco de peresperanta propagando en niaj
medioj, ĉar per tio profitos ankaŭ nia lingvo
mem.
Nia katolika Esperanto-movado bedaŭrinde
jam de jaroj estas grave malsana kaj ĉiuj klopodoj de niaj plej agemaj revivigemuloj pro
manko de sufiĉa subteno ŝajnis resti vanaj. Des
pli ni devas ĝoji, ke nia « Naŭa > en Wien aiportis
al ni la certecon, ^e Tft kri^b jam Teliĉe fo^SĴMŝ,
ke nia amata gazeto E. K. kiel fenikso sin levis
el sia cindro por flugi al la suno de pli bela
estonteco, ol kia estis imagebla mallongan tempon antaŭ nia kongreso en Wien. La penoj por
daŭrigo de tiu ĉi kortuŝa resaniĝo estas kaj
longe estos grandaj; pri tio mi neniel dubas.
Tamen mi kuraĝas direkti viajn rigardojn al alia
atenteme observota fakto, kies klarigo estas ankaŭ la respondo je la demando, kiu estas la
titolo de mia hodiaŭa artikolo.
Plenkonscie mi nun asertas, ke nia ĝisnunb
malforteco malbonigis nian famon inter la esperantistaro, kiu dum la tempoj de Peltier, Rjchardson kaj D-ro Smulders ege estimis la poresperantan laboron de la katolikaj esperantistoj.
La tuta esperantistaro estimis nin, ĉar ĝi ne
povis alie. Nia E. K. ne nur estis la plej malnova daŭre kaj regule aperanta E.-gazeto, sed
speciale ĝi distingiĝis per lingva boneco, per
kiu ĝi pruvis, ke la Zamenhofa Esperanto ne
bezonas ĉiam novajn esprimojn por klarigi tute
modernajn pensojn kaj ideojn, kaj ĝi distingiĝis
ankaŭ per la altvaloregaj verkaĵoj, kiujn ĝi represis. Mi nur volas mencii la traktaĵojn de Prelato Dombrovski.
Tiu fieriga stato ŝanĝiĝis, kiam ni devis malhavi nian bonegan organon tiom longan tempon
kaj — ni hontul — malhavi pro nia propra inerteco, kiu permesis, ke niaj nederlandaj amikoj
Dro Smulders kaj Schendeler restis solaj pri la
laboroj kaj — pri la deficito.
Nun oni povis kuraĝi, ke la centra gazeto de la

tutmonda esperantistaro organizita, Esperanto,
Ĝenevo, ja represis artikolojn pri orientaj moroj
kaj religioj, pri grave malutilintaj filosofoj malbonkomprenataj ktp, sed rifuzis akcepti artikolon pri la plej eminenta filosofo kristana, pri
sankta Tomaso de Akvino. Oni festis la datrevenon de la naŝkiĝo de Immanuel Kant, sed
konsideris « tro malfacila » klarigon de la fundamentiga filosofio de sankta Tomaso, inter
kies ĉefaj preferoj estas siaj mirindaj simpleco
kaj klareco. Ĉu vi opinias, estimataj legantoj, ke
tia konduto estus ebla, se ni £iuj estus anoj de
U. E. A.? Ne, tute ne, ĉar tiam ja ekzistus abonantoj de Esperanto, kiujn interesas ankaŭ kristanaj filosofiaĵoj, kiuj cetere estus speciale utilaj,
por homoj sin ankaŭ nomantaj kristanoj. Se ni
restos for de U. E. A. ni baldaŭ estos perdintaj
ĉiun influon, lasas ĝin al jam enpenetrintaj framasonoj, kaj ĝia gazeto povos nemalhelpate erarigi ŝanceliĝantajn animojn. Estante grandare
anoj de tiu ĉi por Esperanto plej grava organizaĵo ni povos postuli veran kaj nepran neŭtralecon aŭ la akcepton de kunlaborado en la senco
de niaj celoj, se U. E. A. koncedos la samon al
aliaj opiniaroj.
Ĉu vi nun komprenas vian devon, esti ankaŭ
membroj de U. E. A.? Mi opinias, ke plua klarigo ne estas necesa. Do pripensu kaj agu post
konvinkiĝo!
Esperanto en Radio-sfero.
La anĝla revuo Experiinental Wireless (Dorset House, Tudor.Street, London, E. C. 4) presigis, cn sia decembra numero, sespaĝan radiokurson, kiu enhavis tutan gramatikon kun multaj frazoj priradiaj. En januaro, ĝi publikigis
kvinpaĝan anglan-esperantan radio-vortaron kaj,
en februaro, esperantan-anglan radio-vortaron,
kiuj enhavis ĉiujn vortojn plejofte uzatajn en
radio. A1 tiuj artikoloj kunlaboris S-ro Harry
A. Epton, honora sekretario de la Internacia
Radio-Asocio. Experimental Wireless intencas
reservi unu aŭ pli da paĝoj en ĉiu eldono por
teknikaj artikoloj en esperanto, kondiĉe tamen
ke ĝi ricevos sufiĉan subtenon de la esperantistoj.
La abono kostas i5 ŝl., unu numero: 1 ŝl. 3.
Esperanto kiel klara telegrafa lingvo.
Laŭ la decido unuanime akceptita la 20 septembro 1924 de Ligo de Nacioj — kiu rekomendas al la aniĝintaj ŝtatoj la allasadon de Esperanto
kiel praktika helpa lingvo por la telegrafa kaj
radiotelegrafa servado — la jurkomunuma (t. e.
ŝtata) poŝta kaj fervoja departemento de Olten
(Svislando) plenumrajtigis la superan telegrafan
direkcion, depost 1 janŭaro 192Ŝ allasi Esperanton kiel klaran lingvaĵon en la interna telegramtrafiko.
La katolikaj Esperantistoj devasesti apostoloj,
kaj ĉiutage klopodi por varbi novajn abonantojn.
Abato P eltier f
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KflTOhlKR VIVO
MISIA BULTENO
Granda Ekspozicio de ĉiuj katolikaj misioj
en Romo>
Bone konata protestantn libro, The Christiah
Occupation oj China, by Rev, Milton T, Staufer (1), libro enkiu katolikoj estas tre simpatie kaj
juste prijuĝataj, esprimas pri niaj misiaj metodoj
kritikon, kiu povus ŝajni ĝusta ai iu, kiu ne
plene konus nian apostoladon en malproksimaj
landoj.
« Ni observas, diras la aŭtoro, ke la diversaj
agentejoj (t. e. institutoj aŭ kongregacioj) Romkatolikaj ŝajnas labori tre sendepende, kaj ne
multe emas interkonatiĝi kun siaj najbaroj. La
membroj de unu kongregacio preskaŭ ne konas
la klopodojn de aliaj kongregacioj... >
Kelkaj faktoj, kvankam tre klarigeblaj, tre laŭdindaj, ŝajne konfirmas tiujn vortojn. Kiu, alifianke, povus nei, ke multaj freŝdataj faktoj montras veran kunagadon en misiaj laboroj? La
Sankta Patro sendis deiegitoji^ al Afriko, al la
Proksima Oriento, al Ĥinujo, Japanujo, kaj
Hindujo. Tiuj legatoj riprezentas lin, kaj estas la
centro de
katolika Jnerarhio en ti^j mi^iaj
landoj, unuigante ilia kaj donante al ili senegalan
forton.
Antaŭnelonge Ĥinujo havis ĝeneralan nacian
sinodon, en kiu kunigis la episkopoj, vikarioj,
kaj apostolaj prefektoj de la tuta lando. En tiu
solena kunveno partoprenis 5? episkopoj, 2552
pastroj, el kiuj 1481 alilandaj kaj 1071 Ĥinaj.
Msro Costantini, apostola delegito povis montri
la belegan unuecon de la katolika misia Eklezio ;
li povis diri, absolute vere : < Ĉi tiuj respektegindaj episkopoj parolas ĉiujn liĥgvojn en la
mondo, ili apartenas al ĉiuj nacioj, kaj venas el
la plej malproksimaj provincoj. Tamen, kore kaj
anime ili estas unu kun la Papo, kaj kiel fratoj ili
amas unu la alian 1 >
Tio,kio okazis en Ĥinujo, en majo 1924, vidiĝis
denove en Japanujo kelkajn monatojn poste. ĵŭ s
okazis en Tokio provinca kunveno de ĉiuj japanaj
misioj. De la 5» ĝis la 19' de oktobro, ĉeestis
3 ĉefepiskopoj, 3 episkopoj,4 apostolaj prefektoj,
6 superuloj de kongregacioj, k. t. p., germanaj,
francaj, italaj, hispanaj, luksemburgaj, amerikaj.
Ni ankoraŭ notu la grandnombrajn « Tagojn»
kaj < Semajnojn > por misioj, kiuj kunigas kaj
ĝojigas misiistojn el ĉiuj landoj kaj el ĉiuj kongregacioj, kaj igas ilin interkonatiĝi kaj ĝui sian
fratan unuecon. Sed eĉ pli grava manifestado
estas la granda apoteozo de la Misioj
la Vatikana Ekspozicio.
••••••••••••••••••♦■•*•••••«•••• •■■•••«■••■•••••••••••••••••■••«••••»«••■•••■♦•■••♦«•••

Pasis 1925 jaroj, de kiam la diaj lipoj de Jesuo
eldiris la vorton, kiu kreis ĉiujn misiistojn kaj
martirojn : « Iru ,... instruu ĉiujn naciojn ! >
Post granda venko, trofeoj estas elmontrataj
por doni gloron al la venkanto. Same ankaŭ la
Eklezio, post 20 jarcentoj da batalado kontraŭ la
ombroj kaj mallumoj de tutmonda idolservado,
deziras festi pro sia misia triumfo. Triumfo de
sankteco, de martireco, de hero^co, de kristana
amo kaj scienco.
En tiu Cittd dove siede il Maggior Pietro, kiel
diras Dante, en la korto Pigna (t. e. de la pinfrukto), kristanoj venos por pie konsideri ilojn
de mortigo : jen la katenoj, glavoj, hakiloj, hinaj
punjugoj, pinĉiloj, kiuj alportis al tiel multaj
misiistoj kaj neofitoj la martirecan palmobranĉon.
Tie ankaŭ kristanoj vidos, sur mirigaj tabeloj,
la kreskantan nombron de idolistoj konvertitaj
de 1’ombro al la dia lumo. Ili konstatos la disvastiĝantan misiistan venkobataladon en la tuta
mondo, de la polusaj glacioj ĝis Mezafriko,— en
la arbetaĵoj senkulturaj de Amerikaj Hindoj,
kiel apud Ĥinaj riveroj. La rasoj, la kutimoj de
la tuta mondo estas tie reprezentataj kiel en
vastego muzeo. Pieco, scivolemo, kaj scienco
povos tie pasigi horojn, tagojn, konsiderante tiun
grandan fakton de la mondhistorio : la historion
de misioj.
Ĉiuj Kongregacioj, ĉiuj misiistaj Institutoj jam
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(1) Shang-hal, 1922. — Chine, Continuation Committee.
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dum unu jaro laboris por konstrui tiun mirindan monumenton por la gloro de Dio kaj de la
Eklezio apostola, militanta kaj venkanta 1
Vastega estis la koncepto de tia entrepreno,
sed per plena obeemo al la deziroj de la Sankta
Patro, la rezultato eĉ superis la intencitan projekton. E1 malproksima Azio, el la centro de
Afriko, el Hindujo, alvenis pezaj kestoj, grandaj
pakajoj, kun ĉib necesa por elvoki misiajn kampojn antaŭ la okuloj de la vizitantoj. Gipsaj
objektoj kaj grupoj, geografiaj kartoj, temploj,
misiaj preĝejoj, bestoj, arboj, ŝtonoj eĉ indiĝenoj
travojaĝis milojn da kilometroj por diri al ni,
en la Eterna Urbo, kiom penadis, kiom suferis
la misiistoj jam de la tempo de la 12 apostoloj,
senĉese, dum 1925 jaroj. Sed ili ankaŭ diras al
ni, kiom misiistoj amis, por gajni al Dio milionojn da animoj 1
Hodiaŭ ni nur resumis kelkajn rimarkindajojn
en tiu Ekspozicio, kiu kovras jam spacon da pli
ol 65oo m. Ankoraŭ centoj da kestoj restas. ne
maifermitaj. Aliaj vojaĝas ankoraŭ sur maro.
Ni do pritraktos denove tiun temon.
J. M. G o n tier , S. J.
Oni vidu, por havi detalojn. la sekvantaja, eldonaĵojn : Revue d'Histoire des Missions, 52,avenue de
Breteuil. Paris (VII*).La Vie Catholique (Paris), depost
dec. artikoloj de R. P. H. Pinard de la Boullaye, S. J.
Rome, 5, rue Bayard, Paris (VIII*).
Tute sp eciale: vidu la organon oĥcialan de la
Ekspozicio: Esposisiotie M issionaria Vaticana dell'
anno santo M C M X X V . (6), Palazzo di Prop. Fide.
Piazza di Spagna, 48). DiversUngvaj aldonoj.

La katolikaj aooietoj en Francujo.
La Federacio Gimnastika kaj Sporta de la Patronejoj de Francujo (F. G. S. P. F.) estas unu
cl la plej belaj asocioj katolikaj en Francujo.
Nuntempe ĝi kalkulas 200.000 gimnastikistojn,
disfakigatajn en 2. i 3 i societoj. Tiuj ĉi societoj
mem estas grupigataj en regionaj unuiĝoj. Estas
unu 53 unuiĝoj, kiuj normale oficas. La infiuo
de la Federacio etendiĝas en tuta Francujo, en
Alĝerio kaj Tunisio. Por havi ian ideon pri la
vigleco de la Federacio suĥĉas sciigi, ke, dum la
lasta jaro, la ĝenerala Sekretariejo ricevis i8.3oo
leterojn, kaj ke li liveris 68.000 rajtdokumentojn
por partopreno je konkursoj organizitaj sub la
patronado de la Federacio; kiu tiujare estis ankoraŭ pli multnombraj ol antaŭe. La lastjara kongreso, kiu okazis en Parizo, dum novembro, pristudas rimedojn diversajn por plitaŭge traĥ la
celon de la Federacio pri la korpa edukado kompreneble, sed ankaŭ pri la intelekta kaj morala
formado de ĝiajn anojn.La Federacio eldonas ĉiusemajna sportajurnalo : Les Jeunes (La Junuloj),
kiu donas ĉiujn sportajn informojn kaj enhavas
moraledukadajn artikolojn. La sidejo de la F. G.
S. P. F. estas en Parizo, 5, place Saint-Thomasd’Aquin, VII.

Certe « ESPERO KATOLIKA »
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A L k c e p to d e l o b a v a r a
k o n k o r d a to .
La 24 januaro 1925 tagmeze je la 12® en la
bavara ĉefurbo Munfieno ĉe la ministrejo por
eksteraj aferoj en ĉeesto de ĉiuj ministroj kaj de
la papa Nuncio Pacelli ĝojplena manifesto okazis : la solena subskribo de la konkordato, t. e. la
officiala akcepto kaj konfirmo de la kontrakto
inter la Papo kaj la bavara ŝtato. Tiukaze la
ĉefministro D-ro Held sendis al la Sankta Patro
koran ovacian telegramon. Kelkajn tagojn antaŭe
ĉe la ĉefministro jam okazis festeno, al kiu krom
ministroj kaj deputitoj denove la Nuncio kaj
ankaŭ la antaŭa ŝtatestro D-ro Knilling estis invititaj. Bedaŭrinde Kardinala Moŝto D-ro Faŭlhaber pro ofica foresto el Munfieno ne povis
alesti; same la ministro por publika instruo kaj
kulto D-ro Matt por resaniĝi restadis en eksterlando.
Rajte la realiĝo de la granda faritaĵo estis tiamaniere festata. Dumjaraj interkonsiloj preterpasis, dum monatoj daŭris la seriozaj kaj tumultaj disputoj inter la komisiitaro; antaŭ Kristnasko 1924 aprobo ŝajnis senŝanca ; kaj fine malgraŭ tio realiĝis la kontrakto la i5 januaro 1026
per la plimulto da 73 kontraŭ 52 voĉoj l Ciuj
deputitoj — escepte kvar — alvenis al la nepre
grava kunsido. De mardo ĝis eĉ }aŭdo(i5. I.)
daŭris la parolbatalo en la parlamento. La socialista parlamentano D-ro Hoegner sola parolis
jam preskaŭ kvin horojn kontraŭ la akcepto.
Ankaŭ la partio de la tielnomitaj < popoluloj »
(Vcelkische), kun kiuj la liberala parto de la
bavara instruistaro deklaris sin solidara, detale
kaj tromultvorte kontraŭdiris. Ties parolantoj
estis anoj de la protestanta konfesio, kiel ankaŭ
la liberala instruito-parlamentano, kiu kontraŭis
la konkordaton. Kun aparta akrecola demokrata
parolanto rifuzis la kunpapan kontrakton. Li
vidis en ĝi submetiĝon de la Ŝtato sub la Eklezion, penetron de la « pretendoj de Romo » en
la bavaran ŝtatvivon, minacon de libera ago laŭ
konscienco kaj fine novan < Roman kontraŭreformacion ». Hu 1 Entute oni povis tute klare
vidi, ke oni ĥne ne plu kontraŭis la enhavon de
la konkordato, sed oni nur volis pasie malebligi
ĝian realiĝon. Ankaŭ la ĥnanca devo de la ŝtato tute
ne ludis rolon. La grandampleksa batalo malkaŝe
rilatis al la katolika Eklezio kiel la neskuebla
ĉefkolono de la Kristanismo, kaj tute ne rilatis
al la ambaŭ protestantaj landeklezioj de Bavarujo, pri kies kontraktoj oni do ankaŭ samtempe
diskutis. Pro tio la tre interesita aŭskultantaro
sur la tribunoj kun aplaŭdegoj akceptis la bonŝancan voĉdonrezulton
La i5 januaro 1925 estas vere historia tago en
la plejnova historio de Bavarujo. La je du trionoj katolika Bavarlando je ĉi tiu tago al si konservis sian politikan liberecon kontraŭe de la
preroa aroganta infiuo fianke de la prusa nordo
kaj de la t. n. « evangeli-ligo ». La liberpensularo kaj framasonaro kun la ateistaj komunistoj
kaj socialistoj, kiuj ĉiam imagis, ke ili jam donas
la tonon en Bavarujo, estas funde informitaj, ke
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Msro Pacelli.
la katolika Bavarujo ankoraŭ vivas kaj ke ankaŭ
grandparto de ĝiaj protestantaj loĝantoj daŭran
kaj laŭordan interkomprenon inter Eklezio kaj
ŝtato aspiras kaj kredas necesa.
La bavara konkordato nun estas efektivigata.
Ĝi estas la unua ŝtatkontrakto, kiu kun
Apostola Seĝo estis farata depost la detronigo de la
dinastioj en germanaj landoj. 6i estas la unua
mod&rna konkordato kaj pro tio ĝi trovis atenton
trans la limojn de Bavarujo, eĉ ĝis vastajn rondojn de eksterlando. Lia Moŝto Nuncio Pacelli
de nun intencas, kiel anoncas la gazetaro, ankaŭ
en Berlin pretigi konkordaton kun germana
regno. Tasko de la kristana popolo estas, ne
permesi, ke la nekristanaj partioj fariĝu potencaj, alie tiaj multe ŝanĝantaj partiregadoj kun
nekristana plimulto per subita ekskuo denove
falegigus la solenajn ekleziajn kontraktojn,
Pensu ni pri Francujo, kiu, antaŭ nelonge repaciĝinte kun Romo, jam denove intencas rompi
kun Romo.
Pastro Lintl.
K j Cs
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forigon de la ambasadorejo, diris : < Francujo ne
plu estas la ununaskita filinodela Eklezio,sed la
filino de la Revolucio >. Dum la diskutado oni
aŭdis la kutimajn sensencaĵojn kontraŭreligiajn
kaj kontraŭpapajn. La registaro Herriot malkaŝe
montris sian sektismon. Kontraŭstaris la projekton multaj dekstrapartianoj, inter kiuj Abato
Bergey, deputato de la Gironde, kiu akiris oratoran sukceson. Sed la raciaj argumentoj ne
venkis la blindan malamon. Kaj la franca Deputĉambro voĉdonis, le 2 februaro, la forigon de la
ambasadorejo ĉe la Vatikano per 314 voĉoj kontraŭ 2 5o. La morgaŭa tago, la kartela plimulto
mallogike voĉdonis sendon de senditaro al Romo
por traktado pri la Elzaco-Lotaringo, kiu ĉiam
estas regata per la konkordato de 1801. La
nacionalistoj kaj katolikoj protestis kontraŭ tiu
voĉdono.
La Senato devas aprobi la voĉdonon da la
Deputĉambro por ke ĝi valoras. Eble la Senato
rifuzos ĝin kaj resendos la projekton al la ĉambro' por nova esploro.
Lia Kardinala Moŝto Dubois, ĉefepiskopo de
Parizo, per publika letero, la 4 februaro, protestis kontraŭ la voĉdonado de la Deputĉambro.
La francaj Kardinaloj sendis publike protestan
leteron al S-ro Herriot, ĉefministro, la 17 februaro.
La protestkunvenoj de la katolikoj daŭre okazas en ĉiu landparto. Jen listo de la plej gravaj :
Angers (13 jan .): 4000 ĉeestantoj; Aix (13 jan.):
4.000; Nancy: 12.000 ĉeestantoj, reprezentantaj
41.819 anoj de l»katolika eparhia Unuiĝo; Carentoir (18 jan.): 4.000; Metz (27 jan.) : 5.000; Josselin: 4.000; Flers: 14.000; Vincennes(2g jan.):
1.5oo ; Saint-Brieuc (1 feb.): 3o.ooo : M ortain:
5.ooo; Angoulŝme (4 feb.) : i.5oo; Rouen
(8 leb.) : 5.ooo; Clermont: 2.000; Marseille
(9 fe b .): 5.ooo.
Tiun ĉi lastan kunsidon pretekstis la socialistaj kaj framasonaj rondoj por organizi kontraŭkatolikan manifestadon sub la patrono de la

U o n tr a u reH gIa b a to la d o e n
F r a n c v jo .

La sango fluas.
La homo, kiu volas ludi la rolon de pacheroldo por la tuta mondo, daŭrigas la kontraŭreligian bataladon en Francujo, ĉar li estas sklavo
de la framasonaro, kiu volas neniigi katolikismon.
La ai januaro, la Ĉambro de deputatoj komencis la diskuton pri la franca ambasadorejo ĉe la
Sankta-Seĝo. La maldekstra partio, kiu estas la
plimulto en la franca Deputĉambro, volas ĝian
forigon, ne pro politika motivo, sed pro malamo
al la Religio kaj al la Kristeklezio. La raportisto
Henry Simon, proponante al la deputataro la

Franoa Deputdambro,
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urbestro raera, S-ro Flaissiĉres, ankaŭ senatano.
Liberpensuloj, komunistoj kaj ceteraj perforte
atakis la katolikojn, kaj verŝis la katolikan sangon en Marseilles. Cento da katolikoj ja estis
vunditaj plimalpli grave kaj du mortigitaj.
En la Deputĉambro, S-ro Blaisot, deputato de
Calvados, interpelacis la registaron,la 11 februaro,
pri la sangokazintaĵo de Marseille. Malgraŭ la
protestoj de multnombraj deputatoj, S-ro Chautemps, ministro por la enlandaj aferoj, kaj
S-ro Herriot, ministrarestro, ne ' volis precize
malaprobi siajn politikajnamikojn kaj kontentiĝis
asertante, ke la registaro pune haltigos ĉiujn iajn
ajn perfortojn.
La funebra xceremonio de la ambaŭ katolikoj
insidmortigitaj okazis la iz februaro, sub la
prezidanteco de Msro Champdavier, episkopo
de Macseilles, kaj meze de la simpatio de la
honesta loĝantaro.
Komencas de batalado akra ne nur buŝe sed
pugne, kaj jam oni kalkulas mortintojn. ĉu
estas komenco de enlanda milito? Ĉiukazĉ la
katolikoj estas tute decidigitaj defendi sian
Kredon.
Argus
Progresoj de la. kristana instruado
en Nederlando.
La i januaro 1914 la oficiale ŝtataj lernejoj en
Nederlando kalkulis 562.000 lernantojn kaj la
private kristanaj lernejoj, 38i.ooo, ĉu respektive
60 kaj 40 po cent. Statistiko ĵus publikigita^ la 1
januaro 1924, eksciigas ke la ŝtataj lernejoj nuntetape kalkulas nur 521.000 lernantojn, dum la
kristanaj lernejoj kaikulas 554.000 lernantojn.
Anstataŭ 40 po cent, ĉi tiuj atingas unu 5i,5 po
cent. Precipe en la vilaĝoj okazas la forlaso de
la ŝtataj lernejoj, tuj kiam estas fondita kristana
lernejo. En la grandaj urboj la movado estas
malpli intensa, malpli rimarkebla; tamen ĝi ekzistas. Tiu okazintaĵo estas rezulto de leĝo kiu
egale rajtigas la oficiale ŝtatajn kaj la private
kristanajn lernejojn.
Internacio Katolika.
La Papa ŝtatsekretario sciigas ke nur la Internacia Unuiĝo de la Virinaj Ligoj, kies S-ino Steemberghe-Engerinch estas nuntempe prezidantino,estas aprobita kaj enkuraĝigita de la SanktaSeĝo, kiu aprobis ĝiajn statutojn,
Vaata misla kampo.
The Moslem World ĵus publikis novajn statistikojn pri la nombro de la mahometanoj. Sume
ili estas 234.800.000, el kiuj 157.000.000 loĝas
en Azio, 5q.000.000 en Afrlko, 17.700.000 en
Eŭropo, 204.000 en Ameriko kaj 40.000 en Aŭstralio. La mahometanaj centrejoj la plej gravaj
estas la britaj Hindujoj, kun 70.000.000, la Proksima Oriento, kun 5o.000.000 kaj la nederlandaj Hindujoj, kun 36.000.000.
Porprepariapartajmisiistoj porprediki laEvangelion al la mahometanoj, la Papo lasttempe fondis specialan kurson ĉe la Papa Orienta Instituto.

Ĉiferoj pri la rusa. hekatombo.
Oni certe legis plimalpli terurajn rakontojn pri
la buĉadoj okazintaj sub la soveta reĝimo, kaj
sekve oni imagis grandegan hekatombon. Sed la
realaĵo multe superas proksimumon.
Jen ja unu el la lastaj bilancoj pri la soveta
buĉado:
ĉefepiskopoj kaj episkopoj. . .
Pastroj......................................
Kuracistoj kaj helpkuracistoj.
Oficiroj.....................................
Policistoj kaj ĝendarmoj.........
Intelektuloj...............................
Laboristoj................................
Kamparistoj..............................
Sume.....................
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i.2 i3
6.575
54.65o
48.500
355.25o
192.350
815.000
1.473.566

Tiu statistiko enkalkulas kompreneble nur mortigitajn homojn de la soveta registaro, ne le
mortintojn pro malsato kaj epidemio.
Pri socialismo kaj komunismo.
Kiel nederlandaj kaj svislandaj episkopoj, tiel
ankaŭ kelkaj episkopoj de ĉehoslovakujo malpermesis al iliaj subuloj, je eklezia grava puno,
aliĝi al ia ajn asocio socialista aŭ komunista, ĉu
politika, ĉu sindikata.
Religio en Usono.
La Usona ŝtato estas tute laika kaj apartigata
de la Eklezio, tamenĝi vivas enplena harmonio
kun ĉi tiu. Kvankam la prezidanto kaj siaj ministroj estas^protestantoj, ili nepre rimarkas la bonfarantan infiuon de Katolikismo sur la socio, kaj
ili ne timas preĝi Doon publike por la Patrujo.
Lasttempe S-ro Coolidge adresis, laŭ antikva
kutimo, invitleteron al la Usona popolo por ke
ĝi dankegu Dion pro liaj sennombraj favoroj al
Usono, dum la finiĝanta jaro. I.a Senato kaj la
ĉambro de la Riprezantoj havas pastron, kaj ĉiu
kunsido de la Kongreso estas roalfermota per
preĝo, tiel kiel cetere ĉiuj oficialaj ceremonioj.
Tiuj ĉi religiagoj ne malservas la famon de Usono.
Kontraŭe.
Mi ne neas, ke estasankoraŭ renkonteblaj, tie
kiel alie, provincaj tiranetoj, kiuj malamas la
Eklezion kaj al ĝi malfacile konsentas liberojn,
sed tiuj estas precipe senvaloraj homoj. La direktanta eminentularo estas tiel karaktere kiel fakte
tolerema.
C. A.
•••••••••••••••••••••••••••«•••••••«••••••«•••«••••••••••••••••»••«•••••••••»
— Kolekt&ntoj de poAtmarkoj ! — Kiu sendos
al mi 5oo poŝtmarkojn de sia lando, al tiu mi intersanĝe sendos la saman kvanton de mia kaj aliaj
landoj, en kiel eble plej multaj diversaj valoroj.
Sendu al : Sro R. Bank, Zandpad B 25, Wormer
(Nederlando).
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de sankta akvo, kiun ŝi ĉiam konservis tie, kaj,
post kelkaj pliaj vortoj al Miriambai, baptis ŝin.
La knabino nun estis kvieta kaj feliĉa. Ambaŭ
virinoj reiris al siaj litoj antaŭ ol la flegistinoj
................. * ............ .................... ■■ revenis de la vespermanĝo. Ili timis kiel kulpaj
infanoj.
Kelkajn horojn poste, ĉar Miriambai ne jam
E S P E R O K A T O L IK A
dormis, Fraŭlino Ford venis al ŝia lito kun sia
granda kupra krucifikso en la mano;
Mi esperas, ke alvenos tago,
— Miriambai, tenu tion en via mano, por ke
Kiam ektriumfos idealoj
Shajtan ne venu tenti vin.
Kaj pereos sur la ter’ bataloj
— Ne, Memsahib, nel Ŝĥajtan ne alproksimiForigitaj per kristana ago.
ĝos; mia animo estas tute blanka.
Mi esperas, iam la popoloj
Sin rekonos kiel veraj fratoj,
VI
Kaj, ĉesinte servi al idoloj,
Sekvos Kriston siaj en rilatoj.
— Fraŭlino Ford, mi volas scii, kion vi faris,
severe riproĉis la hospitala matrono, la sekvanMi esperas, en la Kristanaro
tan tagon.
Malaperos polemikoj flamaj,
— Kion mi faris?... demandis ŝi surprizite.
Kaj estiĝos unu en ŝafaro
— Vi baptis tiun mahometanan junulinon, ne
ĉefpaŝtisto unu de l’diamaj.
vere?... Se la mahometanoj ekscios pri tio, ili
Mi esperas, ke la regnoj teraj
forbruligos la hospitalon. Vi metis nin en tre
Kunfandiĝos en la Regnon Dian,
malfacilan situacion.
Kaj la homoj de mizer’ liberaj
— Sed, Sinjorino Matrono, neniu diros tion
Faros unu rondon familian.
al ili, — se vi ne diros mem.
La Matrono eliris el la ĉambro, sed, antaŭTrudas dubon pri tio la saĝo,
zorge, ŝi loĝis la baptitan knabinon en apudan
Sed la sento kredi ĝin preferas;
ĉambron, kie Fraŭlino Ford ne povis vidi ŝin.
Do kun supren levita vizaĝo
Trin aŭ kvar tagoj pasis sen ia speciala okazo.
Mi triumfon de la bon’ esperas.
Tiam subite juna angla flegistino, ĵus alveninta
Prelato A. Dombrovski.
por servi en la hospitalo, sin turnis al Fraŭlino
Fo*d :
r
— Fraŭlino, ĉu vi volus akompani min en la
apudan ĉambron? Estas tie knabino, kiu ĉiam
postulas ion en hindustana lingvo. Eĉ unu vorVera rakonto
ton mi ne komprenas.
Tradukita de Ramo
— Sendube ŝi estas mia amikineto Miriambai,
rimarkis Fraŭlino Ford. Jes, plezure mi venos.
(Daŭrigo)
ĉe ilia eniro jen Miriambai, sidis sur la lito,
En alia flanko de ia ĉambro estis juna Goana kun elstreĉitaj brakoj, kaj brila vizaĝo, ekkriante
pacientino. Fraŭlino Ford alvokis/ ŝin por fari hindustane : Mi venasl mi venasl
aliajn demandojn al la knabino. Post tio :
— Miriambai! vokis Fraŭlino Ford, karese
— Nun, rediris Miriambai, ĉu vi bonvolas doni ĉirkaŭprenante la kolon de la knabino.
al mi sur la frunton la nomon de via granda
— Ho, Mensahib, — ŝiaj okuloj montris, ke ŝi
Dio?
rekonas la amikinon, — Memsahib, ĉu vi ilin ne
— Miriambai, vi ne estas tre malsana, ni atendu, vidas, la servistojn de la granda Reĝo? ..Ili alvoĝis kiam la pastro venos, morgaŭ matene. Tiam kas minl Kaj ree ŝi ekkriis: Mi venasl Mi venas I
li donos al vi kion vi deziras, respondis, kvie— Kion ŝi diras? demandis la angla flegistino,
tige, Fraŭlino Ford. Pastro Viegas estis venonta al Fraŭlino Ford.
la sekvantan tagon, frumatene, por doni al ŝi la . — ŝi vidas ion, kion nine povas vidi, Fratino,
sanktan Komunion.
singardeme respondis ŝi. Ni lasu ŝin kvieta..., la
— Ne, rebatis la knabino, mi mortos ĉi tiun kara knabino...
vesperon, kaj se vi ne donas al mi sur la frunton
Kelkajn tagojn poste, Miriambai mortis. La
la nomon de via granda Dio, mi diros al Li, ke mahometanoj venis forpreni la korpon. Fraŭlino
Ford iom malĝojiĝis ĉe la penso, ke la pura invi estas kulpa.
Sed Fraŭlino Ford ankoraŭ hezitis. La kna- fano ne estos kristane enterigita. Sed la bona
oino daŭrigis plende petegi, ĉiam uzante la Patro Viegas konsolis ŝin : Lasu ilin forpreni
samajn strangajn vortojn. Fine, la Goana junu- ŝian korpon; ŝian animon havas ni.
lino ankaŭ petis : Baptu ŝin, ŝi bone komprenas.
La hospitalo ne forbrulis, malgraŭ la antaŭdiro
Eble ŝi ja mortos..
de la matrono. Ankoraŭ nun ĝi sukcese ekzistas
Tiam ambaŭ surgenuis por preĝi, ke ili agu en la urbo K z...
korekte kaj por la plej granda gloro de Dio. »•••»»•»••••••»•••••••••••! ••••••'•'•••••••••«••••••••••••••••••••••(
l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■n■■■■■■■l
Baptu ŝin, ripetis la Goanino.
Fraŭlino Ford iris al sia lito, elprenis botelon
Kun la, permeao de la ekleaiaj aŭtoritatoj.

......... <L... *... .......... .
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MIRIAMBAI

Pastro Chalves, parohestro,
pa
(PoAtĉeko : Marseille, n° 08 09).

en MJr&mas,

Bouches-du-RhĜne,
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