Januaro 1926

Nova kolekto. — N° 15
Novi

r =
Unum ovile et unus pastor.
Unu ŝafejo kaj unu paŝtisto.
(Joh. X , 16.)

E sp e ro K a to lik a
gnternacia $lonata @azeto

A

Eondita de P*ro Em. P eltier, Tours (Francujo) en igo3
Honorita per Apostola Beno
de Papo Pio X, 27 junio 1906, de Papo Benedikto XV, 20 aŭgusto 1920
kaj de Papo Pio XI, 11 oktobro 1924.

$flciala ĝrgano
DE LA

finternacia (Hatolika $nuiĝo <$sperantista f(j.(K.$.cE.)
Fondita de P-ro Richardson, i aprilo 1910
dum “ Nia Unua ” en Paris (Francujo)

ENHAVO :
Gefartikoloj. — Por unu sola katolika organo esperantlingva, G. Ramboux, presbitero. — Batalanto por ia bona gazetaro, Kuiklandano................................
Nia Movado. — Oficialaj Komunikoj : La lastaj traktadoj inter la EsperantoSekcio de Ika kaj IKUE. — La ioko de Nia Dekunua. — Katolika InformOficejo,— Teologia Esperanto............................................................................
Katolika Vivo. — La Preĝsemajno por la Reunuiĝo de la Eklezioj. — La XVI-»
centjarfesto de la Koncilio de Niceno, Max Roub. — Kardinalo Lavigerie,
H. L. — La poiitika krizo en Nederlando kaj la ĉesigo de la ambasado ĉe
Lia Papa Moŝto, N ederlandano. — La lastaj balotelektoj en ĉehoslovakujo,
J. Ŝteffl. — Diversajoj.........................................................................................
Liter&turo. — Himno de la Katolikaj Esperantistoj, poezio, E. P izzl — La ŝtelistino, de P ierrr i?E rmite, trad. Y. Z. — La legendo de la verda lacerto,
Isnard-Dalaut......................................................................................................
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Administracio

Flno LARROCHE, 55, rue de Vaugirard & Paris (VIC).
Poŝtkonto

Paris n° 738.67

Prezoj po numero
— .i5
— .3o
— .56
2. 5o
— .60

dolaroj
guldenoj
sved. kronoj
liroj
polaj zlot.

— .55
— .65
2. 5o
3. 5o
— .40

svis. frankoj
danaj kronoj
fr. frankoj
ĉsl. kronoj
germ an. mk.

— .80
— .75
— .55
— . 5o
— .70

norv. kronoj
pesetoj
ŝilingoj
hung. or. kr.
aŭstr. ŝil.

Laŭvole sendu altan sumon kaj ni liveros tiom da numeroj,
kiom valoras la pago.
Tarifo por la anoncoj
1 paĝo : 60 franc. fk. — 1/2 paĝo : 35 fr. fk. — i/3 paĝo : 25 fr. fk. — 1/4 paĝo : 20 fr. fk. —
1/8 pago : i5 fr. fk. — Anoncetoj : la linio : 1 fr. fk.— La anoncoj estas pagotaj kune kun la mendo.

AVIZO

ANONCETOJ

La Katolika Rondo Esperantista de
Parizo protestas kontraŭ Sinjoro Pierre
Muffang, sekretario de la Franca Komitato d elK a , reprezentanto de la Espede IKa e n Francujo,
loĝanta en Bourg-la-Reine, apud Parizo, ekskasisto de la Rondo mem, kiu
ĝis nun senrajte konservis la kason
rifuzante ĝin transdoni al la nova kasisto elektita de la Rondo, kaj kiu
ankaŭ kontraŭagadas nian movadon.

— Serioza interŝanĝo estas dezirata kun
kolektantoj de poŝtmarkoj (escepte el Centra Eŭropo) minimume 100 pecoj. Frans
Van Peer, Markgravelei, 8, en Antwerpen
(Belguĵo).
— Bela fotografaĵo pri « Nia Deka > : 12
X 16 1/2 sur iuksa kartonoa3 X^jtfĴU Pc^zo : 7 fr. Tuj mendu ĉe nia administrejo.
— Serlozaj korespondantoj serĉataj por
juriulaj lernantoj. Sendu proponojn al Pastro Ramboux, 5 rue Bayard, Paris, VIII°.
Bildoj de Pio X* kun la preĝo por lia
beatoproklamo. Tre artaj bildoj bistrokolore presitaj. Poŝeto da 10 pk : 2 fk. Tuj
mendu ĉe nia administracio.
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VERKOJ
S.-ro Kijak. — Dankon pro la informo
sendita pri judoj, kiu bedaŭrinde estas tute
vera, sed kiun ni ne povas enpresi en E. K.,
ĉar iom malnova. Plie ni devas esti singardema kontraŭ nuntempa Cionismo, kies
populara tendenco povas esti favoraal konvertiĝo de judoj.

Rekomendindaj al nia legautaro
kaj haveblaj ĉe nia administracio.
(La prezoj entenas la sendkostojn)

A1 multaj. — Ni vin petegas bonvoli
atente legi la revuon. Tiamaniere vi ne demandos pri afero jam pritraktita en ĝi. Sed
la interesatoj eble ne atentos pri tiu ĉi
averto l

Parvuli, de 'A lbert B essieres, trad. de
Ramo : i5 1/2 X 10,32 p ................ 1 fr.
Esperanto-Preĝareto por Katolikoj, de
P astro Mestan : 9 X 14, 36 p . . . . 2 fr.
La Kvar Evangelioj kunigitaj en unu
rakonto,de P astro R. L aisney : 12X18 1/2
196 p. — Elĉerpita.
Respondoj al kontraŭreligiaj paroloj,
de Msro de S ĉgur, trad. Ad. Halbeldl,
2
5
1
5
fr.
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N iu j O o i i c l e x i r o j p o r 1 0 2 6 .
Al ĉiuj legantoj ni tutkore bondeziras feliĉoplenan
novjaron, sub la benado de K risto -In fan o , paca rego
de ĉiuj nacioj en la m ondo.
K resku E spero K a to lika , dum tiu jaro, sub la radioj
de la Suno de Justeco, kies lum on ĝi volas disradii en
ĉiujn m ensojn kaj am fajron ektlam igi en ĉiujn h o m korojn.
*
**
Sukcesu Nia D ekunua kongreso, dank'al aktiva^partopreno d e ĉ iu j sam ideanoj niaj.

.
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POR UNU SOLA
KATOLIKA ORGANO ESPERANTLINGVA
'N i ĉiam opiniis, ke du aŭ tri fakaj gazetoj
esperantlingvaj por katolikoj signifas senutilan disigon da fortoj. Lakatolikaj samideanoj
tute ne povas taŭge apogi du gazetojn plimalpli samcelajn. Ili ne estas sufiĉe nombraj kaj
riĉaj. Ni bezonashavi unu potencan, enhavoriĉan revuon, ne bagatelajn, sensignifajn
gazetetojn.
Estas ankaŭ farota unuiĝo ĉirkaŭ unu sola
gazeto, kiu, kom preneble, povas esti nur nia
Espero K atolika, ĉar plej malnova organo
fondita de la pioniroj de nia movado.
T iai ni tiucele skribis, jam la 26 januaro
1925, al S-ro Kaspar Mayr, ĉefredaktoro de
Katolika M o n d o :
[ ,..J Estas ŝanĝo farita en la subtitolo de
Katolika Mondo. Antaŭe estis legita : Oficiala
organo de IKa. Sur la ĵus alvenita n° de januaro,
oni legas : Esperanto-organo de IKa... Do Katolika Mondo ne plu estas oficiala organo de
ĴKa; ĝi estas nur organo de esperantistoj favoraj
al-, aŭ anoj de IKa. [...] Mi do proponas malfermi al vi la kolonojn de Espero Katolika por
artikoloj, por IKa-komunikoj enpresotaj en la
rubriko : « Vivo Katolika », ktp., kondiĉe ke
Kdtdftkd Morido, pro tio ŝŭperfiua, ĉesas eliri,'
kompreneble, malaperas de la scenejo. Mi komprenas, ke mi pptas de vi ĉagrenegan (orlason,
ĉar Katolika Mondo estas via ajo, via intano. Sed
aliparte mi oferas al vi lokon en belaspekta
revuo, kiu jam infiuas la katolikajn mediojn kaj
jam havas talentajn kunlaborantojn. [...]
Vi eble demandos : kial Espero Katolika devas
absorbi Katolika Monddn^ kaj kial la kontraŭo ne
okazos? Ĉar Espero Katolika estas la plimalnova, la dum longa tempo solu organo de la katolikaj esperantistoj; ĉar ĝi restas ĉiam sendependa de ia ajn movado alia; ĉar ankaŭ ĝi estas
nuntempe la pli forta, la pli ampleksa, kaj ĉar ĝi
havas la plej certan ŝancon de sukctso, sekve de
la loko de ĝia redakcio.
Se vi volas, de nun esperantistoj katolikaj havus
unu solan organon : Espero Katolika^ tute favora
al lKa. Tio dependas nur de vi mem. [...]
Bedaŭrinde niaj tiamaj klopodoj malsukcesis.
Ni opinias, ke nun la tempo estas alvenita
publike proponi al ĉiuj katolikaj esperantistoj
akcepti Espero Katolika'n kiel ilian organon,
kaj sekve, ke aliaj ne plu eliru.

Samideanoj dispublikigas ideon pri dusemajna katolika organo esperantlingva. Tio
estas nur danĝera him ero. R idinde ja estas

antaŭanonci eldonon de dusemajna gazeto,
kiam revuo nur monate eliranta povas apenaŭ
vivi Jkaj nur dank’al monofero kaj sindonem o
de kelkaj samideanoj.
La samaj petas ankaŭ m almultekostan organon por ke ĉiuj povu ĝin aboni. Aŭdante
ilin, oni povus pensi, ke adm inistracio emas
postuli pli da mono ol necese estas. Ĉu estas
momento esperigi malmultekostan organon,
kiam presado, sendkostoj, salarioj, unuvorte
ĉio plikostas ? Certe ne I Vivu ni en realajo, ne
en idealeco. Ni opinias, ke vera samideano
povas aboni revuon nepli kostan ol la nia, se
liv o la s. T io dependas n u r de lia volo. Li
havas m onon por fumi, por trinki, por teatraĵon ĉeesti. Li do povas ankaŭ trovi m onon
por aboni la katolikan organon esperantlingvan, kiun li devas subteni antaŭ iu ajn alia,
ĉar antaŭ ol apogi la ĝeneralan Esperantomovadon, li, kiel katoliko, devas subteni nian
Katolikan Esperanto-m ovadon. Cetere, apogante la nian, li samtempe apogos la ĝeneralan.
G eorges R amboux, presbitero.
-------------------- ★---------------------

B a ta la n to p o r l a b o n a g a z e ta r o .
Antaŭ nelonge, okaze de la pritraktado de. la
difinaj aktoj por la sanktoproklamo de Petro
Kaniso kaj Tereso de Jesu-Infano, diris Pio XI*:
« La dia Providenco donacas al ni sanktŭloin laŭ
la pormomenta bezono. > Ĉiam la sanktuloj, la
grandaj, noblaj fiĝuroj, la homoj kun la vera
apostola fervoro, metis sian stampsignon sur sia
ĉirkaŭo. Kaj alie ja ne povas okazi. Tiuj rokoj
de Kredo kaj daŭra amo staras kiel monumentoj
sur la vojo de la epokoj, meze de la granda homa
aro kun ĝia ŝanĝema malforto, ĝiaj pekoj kaj
malperfektoj. Precipe la epokoj de aliformiĝo
kaj revolucio, de ĉiaj eraradoj kaj opiniaj bataladoj estas propraj briligi la grandajn heroojn de
Dio en ilia plena gloro. Kiel dum niaj tagoj de
moral-malboniĝo kaj de spirita ruiniĝo, la simpla
Fratino Tereso jen staras kiel ekzemplo de pureco
kaj intima pieco, — tiel aperis je la tempo de la
glora kontraŭ-Reformacio la granda Kaniso kiel
giganto, kiel la spirita fortikaĵo en la defendado
de la treege minacata Kredo.
Estu ree permesata al mi citi la vortojn de
Pio XI* : « En la tempo, kiam la gazetaro levis
sin ĝis tiel granda potenco kaj graveco, ke ĝi en la
mondo fariĝis la popola voĉo, la lumiganto kaj la
riproĉanto de la nacioj, ekstaris la bela figuro de
Petro Kaniso, de tiu homo, kiu sian vivon fordonis parte al apostoĵa laboro, parte al la studado
de sanktaj sciencoj. Li propagandis la katolikajn
verojn per siaj doktrinaj teologiaj interargumentoj kontraŭ la protestantoj, per siaj liturgiaj kaj
precipe per siaj katehismaj verkoj, per kiuj li iel
fariĝis unu el la kreintoj de la katolika gazetaro
kaj de la katolikaj revuoj. En ĉi tio oni rimarkas
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la mirindan aranĝadon de la dia Providenco, kiu
foje ŝajnas prokrasti, sed ĉiam venas je la favora
momento. »
Ni kapablas ŝati des pli bone la penplenan celadon de Kaniso, ju pli ankaŭ en niaj tagoj lalasko
de nia Sankta Eklezio estas grava kaj malfaciligita de tiom da malamikoj. Ĉar flanke de multe
da kuraĝiga rezultato ni vidas, en nia laboro, pli
multe da malsukceso; nidevas suferi ĉian seniluziigon.
La malamikoj estas multnombraj, sedunu el la
plej danĝeraj restas sendube la legaĵo ! la needukanta, fiedukanta, neŭtra, malsincera, malbona
legaĵo. Post tiom da zorgoj kaj penadoj estastiel
ĉagrene, vidi la plej belajn florojn velkitajn kaj
defalantajn, kvazaŭ perfida noktfrosto tuŝis la
delikatan floradon. Estas efektive malvarmiĝo,
rigidiĝo, frostiĝo, atrofiiĝo, kion la malbona legajo eftkas en la bonan, dolĉan, pian infananimon.
Kaj oni senintence sed prave ekas subteni fortegan, neforigeblan malamon kontraŭ la nebona, la
malbona libro, kiu nuligas tiom da pacienca laboro. Kaj kiel « nebonajn * oni ne nur konsideru
la klare malbonigantajn librojn, sed ankaŭ tiajn
neŭtrajn produktaĵojn, kiuj tro forte agitas la fantazion, karesas iajn nebonajn emojn de la gejunularo, kaj igas nelaŭvere juĝi pri la vivado kaj
la valoroj de la aĵoj. ĉie la forjetindaj libroj kaj
gazetoj sukcesas enŝovi sin; ĉie ili logas per sia
mondeca ĉarmo. En librovendejoj kaj kioskoj,
en atendejoj kaj pruntedonantaj bibliotekoj, en
librujoj de sin gravaj ŝajnigantaj kamaradoj. Eacila formato, belega eksteraĵo, duonsvenigantaj
ilustraĵoj, malmultekosta, senpaga,altrudata kelkfoje. La batalado estas pena, la malamiko povas
mieni tiel senmalice; multaj homoj estas tiel
senspertaj kaj opinias mŭlfoje, ke ni troigaŝ per
niaj avertoj, kiuj interdume restŭ prudentaj, ĉar
la minacanta danĝero ne ĉiam estas nome indikebla.
Mi ree volus kuraĝigi min mem kaj aliajn,
montrante per kelkaj vortoj nian grandan Kanison, kies apostola fervoro estis disvastiĝanta sur
tiom da diversaj kampoj, sed kiu tamen ĉiam
sian tute specialan atenton donis al la bona gazetaro, de kies potenca influo li ĝisprofunde estis
konvinkita.
Longa listo de grandaj kaj malgrandaj verkoj
pruvas lian ardan fervoron. Kiom multnombraj
estas la skribaĵoj kaj eldonaĵoj, kiujn ni dankas
al lia iniciativo kaj instigado. Kiom multnombraj
estas ankaŭ la libroj, en kiuj 'li kunverkis per
konsilado kaj kuraĝigado, kio tiom ofte ekmontriĝas el kelkaj vortoj de liaj leteroj. Unu el liaj
plej gravaj zorgoj estis la verkado de bonaj preĝlibroj, superantaj pro simpla lingvo-uzado kaj
elkora pieco. Antaŭ ĉio deziris Kaniso, ke la
gejunularo bone konu la eklezian vivon; ke ĝi
lernu kompreni la ekleziajn preĝojn, kaj ke ĝi,
kunvivante la ekleziajn ceremoniojn, akiru plifirman bazon por sia religia vivo. Pro tio li en sian
Seelengarten (Animĝardeno) lokigis la horpreĝojn de la Sankta Virgulino; pro tio li presigis
en siaj diversaj preĝlibroj la mallongigitan enhavon de la Epistoloj kaj Evangelioj de la diman-
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ĉoj kaj festtagoj. Ho, ke iom piimulte dajjepĝtroj nuntempe ĝojigu siajn infanojn per la famkonataj mesaroj, kiuj en kelkaj internlernejoj kaj
instruist-formejoj tiel fruktodone estas ugat&jl
Tiam sendube ni rimarkus ofte grandan atehton
kaj varman kredon tie, kie nun oni depiras la
ftnon de la religiaj oficoj pro indiferehto kaj
enuo! Ni nur povas citi ĉi tie la popolkateftismon
de Kaniso, la gloron de nia sanktulo, Ankaŭ ne
povas esti plue priparolataj liaj kleraj teologiaj
iibroj, kiel lia vasta verkaĵo kontraŭ la eklezia
Historio de la Magdenburgaj < Centuratoroj >.
Estas precipe lia propagandado por la neklera
popollegaĵo, por la porjunulara legaĵo, kiu nin
okupas nun.
Estis por li netolerebla sciiĝo, ke la gejunularo
kaj la nekleruloj tiel sendefende staris kontraŭ
ĉiu malbonigado, kiun ili vidis ĉirkaŭ si, kontraft
la eraroj en la ĉiam pligrandnombre aperanfaj
libroj.
La bonajn presistojn li protektis laŭpove; li
akiris en Romo facilajojn por la presado en Germanujo de la eldonajoj de la papa presisto. En
Freiburg, kie, je Jia alveno, neniu presejo ekzistis, li ne ripozis, antaŭ ol li sukcesis starigi ankaŭ
tie tian metiejon. Kaj tiam li mem estis la unua
kiu prizorgis kopion, dum li instigis aliajn alla
verkado. En i563, li eldonis la unuan parton de
kolekto de < Elhindujaj leteroj > kaj li ĝuis la
plezuron, ke ili ĉie avide estis leĝataj, Estis leteroj de la nederlanda Pastro Kaspar Berse, misiisto en Ormur. Poste aperis ankoraŭ duaparto.
Interdume li ankaŭ sukcese povis instigi sian
samordenanon Maffei riiate la eldonadon de diversaj partoj pri < La Laborado de la Societo de
Jesuo en ia Orientlando ». Tia legaĵo antaŭe estis
nekonata tie ĉi. Sed Kaniso sciis luom la popolo
ŝatas vojaĝrakontojn kaj priskribaĵojn de fremdaj
iandoj. Kion oni prezentis, tio estis veraĵo kaj
interesaĵo samtempe; kaj multege bonfaris ĉi tiuj
misiaj komunikoj, eble la unue presitaj. Kaniso
intencis prezenti antaŭaĵon por krestomatio ei
Cicero, kiu muite estis uzata en la kolegioj. ĉ i
tie kaj tie estis tute ne edifa legaĵo pro junaj personoj. Li nun prizorgis krestomation el ia verkoj
de sankta Hieronimo, kies gloro povis anstataŭi
la Ciceran.
Por haltigi ia ĉiam plifortiĝantan fluegon de
kalumniaj, je nia Kredo malamikaj skribaĵoj, nia
sanktulo, iaŭ peto de la duko de Bavarujo, kunmetis raporton, per kiu li iarĝe klarigis kiamaniere oni plej bone ekbatalu : komtsio de kontrolo, kontrolistaro, estu starigata, kiu en diversaj iokoj prigardu la librovendejojn kaj ia bibliotekojn. Kiu ensendas malbonan aŭ danĝeran libron, tiu povu anstataŭe ricevi tradukaĵon de la
Sankta Skribaĵo aŭ aiian bonan libron. La pastroj estu petataj atentigi ia kredulojn je la danĝero
de nebona legaĵo. Bonaj libroj, ne laŭ la tiutempa
gusto aŭ nekonformaj al ia ordonoj de la Trienta
Koncilio, estu plibonigitaj kaj represitaj» Malho»
naj libroj estu de la komisio kiei tiaj indikataj.
Sciencaj kaj kleraj katoiikoj estu alvokataj uzi
plumon kaj eldonigi novajn librojn. < Novaĵo
apetitdonas > prave opiniis Kaniso,
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Lia vivhistorio sciigas al ni, ke multaj aŭŝkultis
lian alvokon kaj la diversaj sciencoj kaj porpopolaj verkoj aperis, defendante la katolikan Kredon.
La sanktulo ne opiniis malinda tasko por si
rakonti la vivon de la sanktuloj por la junularo
kaj la simpla popolo. Travivante siajn lastajn
jarojn en Freiburg (Svisujo), kaj ne plu povante
fari gravan sciencan laboron, li verkis por la
svisoj Ia vivhistoriojn de diversaj eliliaj naciaj
sanktuloj: sanktalda el Toggenburg, sanktaj Fridolino, Meinrado, Beato.
La regestraro de la kantono Solothurno deziris
nun ankaŭ scii plimulte pri la sanktulo de sia
urbo: sankta Ursus, kaj petis Kanison pri vivhistorio. Sankta Ursus estis unu el la soldatoj de
la Tebena Legio, kaj Kaniso utiligis la cirkonstancon, renkontante ankaŭ la vivon de sankta
Maŭrico, la Legia estro. Lia libro fariĝis vera
porsoldata spegulo; la malbonaj emoj de la soldataro estis trafe skurĝitaj, kio necesega estis por
la kruda militantaro de tiu epoko.
Hol ke nuntempe ree estu tia Petro Kaniŝo
inter ni 1Almenaŭ rilate la bonan gazetaron. La
verkistoj ja havas en niaj tagoj gravan taskon. La
produktado de malmorala legaĵo estas nedirebla.
Kiel kuloj kaj ranoj turmentis Egiptujon, tielkaj
pliterure ni daŭre estas turmentataj de nuboj da
malpuraj presproduktaĵoj. Ni ĉiuj kune batalu
en la bona batalado, imitante la gloran ekzemplon
de Kaniso.
En niaj tagoj oni multe laboras por forigi el
niaj domoj, el niaj bibiiotekoj la malbonan kaj
ankaŭ la neŭtran libron, la malbonan kaj ankaŭ
la neŭtran gazeton, pcriodikon. Pena laboro!
Brila celo l D o ...v i ĉiuj, kiuj unuarange estas
katolikoj kaj dualoke esperantistoj; vi ĉiuj; por
kiuj Esperanto estas bona, taŭga, efika ilo, sed
ĉiam nur i/o, — kaj la prospero de la Eklezio, la
disvastigado de nia sankta Kredo, ia vera feliĉo
de la Homaro en la sankta regno de Kristo surtera estas la unua alta celo; vi ĉiuj, helpu 1 Helpu
per vort’ kaj agad’ I Preĝu, por ke Dio benu nian
laboron, ĉar de la Dia beno ĉio dependas. Kaj
aukaŭ propagandu, abonu, abonigu, aĉetu, aĉetigu, disvhstigu, konigu ĉian bonan iegajon 1
Espero Katolika iru gvidante, iumigante antaŭ
ni 1 Sankta Petro Kaniso estu nia elĉiela protektanto I Ni, kiei li, estu konfesantoj, de la vera
Kredo iNiJfinu, —mimianskribadon, vi vian legadon,— per ia deviza de nia Kuiklanda Klubo :
< Pli alten,al D io! »
K uiklandano.
■■■■■•■■■•■■■■•■•■■■■■•■■■■■■■
Kutlme legante malbonan gazeton la plej
religia popolo fariĝus malpia popolo. Ne
ekziztas predikado, kiu kap&blas
kompensi
I
ĝian influon.
Kardinalo P ie.
► •♦« •»•» •«•••»......... •• » • « • • > • • • • I • • M • • • • I • • • * • • • • • • • • • • • • • • • 4 « • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • ■ • • • • ■ • • l * * * » * • • M U U t M H H H I I H H H I H t H H » * *

P ropagando ! P ropagando !
Ni petegas riiajn gelegantojn pripensi, dum
ĉi tiu monato, lavarbadon por nia organo.
Nia revuo ne estas ankoraŭ sufiĉe konata :
oni^nekonas nurĝian interesplenan enhavon,
sed eĉ oni ne konas ĝian ekzistadon.
Konigu do nian revuon. Varbu al ĝi
novajn abonantojn. Kaj por via propagando,
uzu niajn poŝtkarfojn kaj reklammarkojn

L a I o k o d e N la D e k u n u a
Ni ĵus scias, ke la estraro de IKUE akceptis la
proponori de belgaj samideanoj okazigi Nian
Dekunuan Kongreson en Spa (Belgujo) venantan
aŭguston.
Ni esperas povi doni pliajn informojn en la
venanta numero.

T e o lo g la E s p e r a n to
Divinum Offlcium.
Breviarium.........................
Horae canonicae................
Matutinus...........................
Laudes................................
Prima..................................
T ertia.. . . ...........................
Sexta...................................
Notta.

•. • • * •• a »

Vesperae.............................
Completorium....................

— Diservo.
Breviero;
Laŭkanonaj h o ro j;
Matutino;
Laŭdoj;
Primo;
T ercio;
Seksto;
Npu o ^.
Vesproj;
Kompletorio.

Diversajoj.
Ezercitia spiritualia........... Spiritaj ekzercoj;
Beatificatio... .*................. Beatoproklamo;
Canonizatio........................ Sanktoproklamo;
Concilium oecumenicum.. Ekumenika Koncilio ;
Plenrajta Koncilio;
—
plenarium.
—
provinciale....... Provinca Koncilio.
---------------

★

Katolika Inform-Oflcejo.
Dum < Nia Deka * oni nomis min prezidanto
de la Katolika Inform-Oficejo iK. I. O.). Mi
akceptis tiun novan taskon, esperante redoni
viglan vivon al K« I. O.; ĝi ja povas multe utili
al niaj samkredanaj samideanoj, precipe per
recenzo el katolika vidpunkto de esperanlingvaj
verkoj.
Tial mi petas la ĝisnunajn membrojn de
K. I. O. sciigi al mi la eble plej baldaŭe : i° ĉu
ili akceptas ekzameni kaj recenzi verkojn ĵus
eldonitajn. Kompreneble mi mem sendos la
librojn, kiuj poste fariĝos la propraĵo de la
recenzisto ; 20 ĉu ili havas emon al iu aŭ alia
verkspeco : teologia, filozofia, ktp.
Mi esperas respondon de ĉiuj membroj.
Pastro R akbouz , p rezid an to.
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NIA MOVADO
■■■■■■■■■■•.«■■■■■■■■■■
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Oflcialaj Komunikoj.

L a la s ta j tr a k ta d o j I n te r la E s p e r a n t o - s e k c l o d e IK a k a j IK U E .
Ni ĉi tie pubiikigas la leterojn interŝanĝitajn inter S-ro Kaspar Mayr, ĝenerala se
kretario de la Esperanto-sekcio de IKa kaj
S- ro Schendeler,ĝenerala sekretario de IK U E
pri ujiuiĝo de la katolikaj fortoj esperantistaj.
Tiam aniere niaj legantoj estos bone informitaj pri la lastaj traktadoj.
Propono de S-ro Mayr (1).
A1 la estrarmembroj de IKUE.
Karaj samkredanoj,

Zug, i5 majo 1925.

La internacia katolika movado nun venas al
decida momento. Kiel ni konfidencie povas informi, la tri grandaj iniciatoj internaciaj: Centra
Oficejo de katolikaj organizoj en Rome (Dr Steger), 1’Union des Etudes de Fribourg kaj nia IKa
estas sur vojo de kuncentrigo de siaj fortoj. Jam
eliras la invitoj al komune. aranĝita konferenco,
seperate sed samtempe kun la IKa Kongreso en
Ozford.
Tiu kuncentrigo de la internaciaj fortoj al unu
granda unueco devigas ankaŭ la katolikan Esperanto-movadon ekzameni diligente la situacion
kaj sin decidi :
a) ĉu ĝi estas ema kaj forta sufiĉe por sin defendi indan placon en la kunigita intemacia
movado granda jam de komenco, eluzante diligente la nunajn eblecojn ;
b) aŭ ĉu ĝi volas stari apudflanke, kaj ekskludi sin mem per tio el le granda unueco, kaj
riski, keĝi eble ne nur perdus la nunan influon,
sed esti eligata por ĉiam.
La aktuala disiĝo malfeliĉa ne estas favora al
la necesa kuncentrigo kaj ekflorigo de la katolikaj Esperanto-fortoj.
Ni ne plu volas turni la okulojn malantaŭen,
sed nur re&pekti la nediskuteblan fakton, ke
disiĝo fakte ekzistas, ke ĝi estas malutila, kaj
por tio ankaŭ nekatolika. Gin forigi tamen
ŝajnas prudenta kaj katolika devo bela. Ekzaminante do la situacion denove, la Esperantosekcio de IKa interkonsentis post detala ŝanĝo
de opinioj inter la estroj, fari novan proponon,
tre vastan kaj paceman, kiu ŝajnas al' ni,
unuflanke revenus plej multe al la idealoj kaj
la memstareco de la autaŭmilita IKUE, kaj ali(1) Ni reproduktas la dokumenton, tian kia ĝi
cstas kuu la lingvaj eraroj.
N. D. 1. R.
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flanke tamen permesus interligon eflkan kun la
ĝenerala internacia movado katolika, ekfloranta
per nova unueco. Se ni klopodus precisigi la
grandajn liniojn de tiu propono ni eble povus
diris jenon
IKUE nuna, Esperanto-sekcio de IKa, kaj
MOKA (IKa junularo) kune formus internacian
katolikan Esperanto-movadon,^ kiu estus eble
nomata Unueco Katolika, kun la celo propagandi Esperanton inter la katolikaro kaj subteni
la internacian kunlaboradon de la katolikoj.
Unueco Katolika estus tute memstara en ĉiuj
siaj aferoj, kaj direktata de memstara, eble kvinmembra ekzekutiva komitato, kiu estus elektata
per la jarkunveno regulara. U. K. konsistus el
naciaj grupoj, kiuj destinus la delegitojn por la
jara kunveno.
Kiel unuan proviforan ekzekutivan komitaton
oni eble povus proponi :
a) kiel prezidanto : Pastro Meŝtan, nun prezidanto de IKUE,
b) kiel ĉefredaktoro de komuna organo : Abato
Ramboux, nuna redaktoro de E. K..
e) kiel ĉefsekretario, nun ĉefsekretario de
IK U E : S-ro prof. Schendeler,
d) kiel deligito de junularo (MOKA) : S-ro
Solzbacher, nuna vicsekretario de MOKA kaj
kunredaktoro de K. M.,
e) kiel kasisto : K. Mayr, nun ĉefsekretario de
IKa.
Al Unueco Katolika povus do aliĝi ĉiuj samideanoj, ĉu IKUE-anoj, ĉu IKA-anoj, pagante
pojare modestan kotizon por propagando.
Por aliflanke daŭre garantii influon en la
granda internacia agado, Unueco Katolika korporacie aliĝus pl IKa, resp al la novkreota komuna suprenomita koncentrigitŭj fortoj. Por tiu
celo nur estus necesa, ke UK pagu ponombro
minumuman korporacian kotizon de o,o5 sfr.
(5 sv centimoj) por havi la rajton saman kiel al
aliaj sekcioj memstaraj (ekz instruistoj, komercistoj, ktp.).
Estas evidenta ke tia solvo permesus unuflanke
la kompletan liberecon de ĉiu aparta katolika
samideano, augrupo, tamen aliflanke permesus
unuecan kuncentrigon de lfc fortoj, forigus ĉiun
rivalecon, ĉar ĉiu grupo, membro de la UK kaj
ĉiu aparta semideano, krom la devoj por la UK,
estas tute libera, simpatii kun tiu aŭ tiu ĉi
movado. Tiu utileco pli klare videbliĝas, se ni
konsiderus la komunajn taskojn, kiujn povus
realigi tiu unueco :
a) Finĥne arigi tutmondan unuecan delegitaron kaj laŭeble eldoni jarlibreton katolikan,
b) eldono de unu komuna organo, kiu laŭeble
devus esti malmultekosta, ofta (dusemajna),
aktuala ĉar plimulto de kat. samideanoj estas
malriĉa kaj jam havas devojn por la ĝenerala
movado kaj la nacia, kaj por eĥkaj propagandaj
celoj, al ni ŝajnus jeno pripensinda : eldoni unu
organo, en gazetformato, laŭeble dusemajna (kiu
jam estus eble por 2.000 abonantoj) kaj Reuuo
ilustrata, scienca, arta, literatura, ktp. La unua
devus esti deviga, malmultekosta, la dua devus
apet laŭ la flnnncaj eblecoj, diligente kalkulotaj.
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Por kotentigi ĉiujn, unu povus noiniĝi Espero
Katolika, la alia Katolika Mondo.
c) Kŭncerne la jarajn propagandaranĝojn, oni
devuŝ eble respekti, ke, kontraŭe al la antaŭmilita situo, nun la plimulto de la samideanoj en
Europo malriĉiĝis, de aparta kongreso per si tre
deziriŭda kaj utila, momente ŝajnai malfacile realigebla en granda stilo, tiel ke la propagando
estus efike, ŝajnas pli oportune, aranĝi naciajn
propagandkunvenojn okaze de la naciaj kongresoj, kie oni riskas neuion. Por la internacia
propagando ŝajnas utila ke oni eluzu iaueble la
jam ekzistantajn okazojn :
a) Universala kongreso de UEA,
b) Kongresoj internaciaj de novkreota Kuncentriga movado intemacia kie jam per si mem
kunvenas publiko internacia, kaj altiras ankaŭ
esperantistojn pli multe.
Oni ankaŭ povus pensi al la kotizoj komunaj.
Eble tiu demando povus esti solvata tiel ke ni
havus membrojn, membrojn abonantajn kaj
membrojn aubtenantaj, kaj oni devus fiski malaltan kotizon por ebligi al plej multaj la aliĝon.
Oni povu pensipor membroj : isfr., por abonannoj 4 sfr. por subetenatoj 5 sfr„ tiel ke la lastaj
du ricevus la organon senkoste.
Seoni plej diligente trastudus tion, ni opinias,
ke tia solvo povus kontentigi ĉiujn, ĉar ĝi efike
neniom ĝenas la individuan opinion de la samideanoĵ aŭ grupoj, permesas unuflanke la daŭrigon de la nuna stato, aliflanke, tamen ebligas la
kuncentrigon de ĉiuj fortoj kaj interligon, kun la
ĝenerala movado intemacia, sen perdi tamen la
memstatecon. Certe tia solvo, se ĝi estus trovita
tfntaŭ 5 jaroj, estus estinta taŭga, eviti la disiĝon
fatalan kaj malutilan. Se ĝis nun la IKUE defendis precipe la ideon de memstareco de la Katolika Esperanto-movado (kaj tiu ĉi celo certe estis
laŭdinda), se aliflanke la IKa Esperanto-sekcio
kun sukceso defendis la internan kunligon de
Esperanto kun la ekfloranta internacia movado
ĝenerala, certe ankaŭ tiu ĉi ideo estiŝ laŭdinda
kaj bona kaj bonvola : se do nun ni serĉas solvon, kiu unuflanke garantiasla memstarecon, aliflanke ankaŭ garantias la interligon kun la internacia agado ĝenerala, tio devus ŝajni al ni la plej
ideala solvo. Estas certe, ke ni devas alporti
ĝrandajn oferĉjn al la unueco, sed se ni konvinkiĝas, ke la oferoj estas necesaj por la utilo de la
katolika movado, ni estas pretaj ilin porti,
iciante, ke ankaŭ la ustimataj estrarmembroj en
sama situacio agos same.
Do ĉi tiu letero foriras kun la devizo : vivu la
unueco katolika, neniam plu disiĝo. Ĉar la kreo
de ta suprenomita unueco de la tri iniciatoj jam
realiĝos je la aŭgusto kaj laŭ la plano ĉiuj sekcioj de IKa de si mem estos sekcioj de la nova
unueco, estus dezirinde, ke antaŭ ĉi tiu dato
ŝztus trovata almenaŭ provizora solvo.
1 Atendante vian respondon afablan baldaŭe, ni
salutas kŭn katolika saluto.
Por la Esperanto-sekcio de IKa.
K. Mayr
ĉefsekretario.

Hespondo de S-ro Schendeler.
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Eindhoven, 7-VIII-’25.
A1 Estimata S-ro K. Mayr,
Ĉefsekretario de Esp.-Sekcio de IKa.
Zug (Svisujo).

Tre estimata samideano,
Nur hieraŭ mi ricevis la Jastan el la de mi
petitaj respondoj de niaj estraranoj rilate Via
letero de la i5* de majo ĉi-jara. Pro tio mi ne
antaŭ nun povas sciigi al vi la komunan opinion
de nia ĉefestraro rilate viaj proponoj.
Ni tre ŝatas, ke vi deziras forigi la disiĝon
inter la katolikaj Esperantistoj. Tamen ni devas
atentigi vin, ke tiu disiĝo ne ekzistas niaflanke
depost la tempo, kiam IKUE reakiri% sian
sendependecon. La eniro en la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) estas larĝe
malfermita por ĉiuj katolikaj Esperantistoj,
ĉu lKa-^noj, ĉu ne-IKa-anoj. Vi mem certe
scias, ke diversaj IKa-anoj jam ankaŭ jestas
membroj de IKUE. Kial la aliaj ne sekvas
tiun imitindan ekzemplon ? Certe ne estas ni,
kiuj formas obstaklon al tio, kaj ĝis nun ni
nenian taŭgan kialon aŭdis por ilia fortfstado de
la nura universal-katolik-esperantista organizacio IKUE.
Ni diras: la nurauniversal-katolik-esperantista
organizacio, kaj vicerte pravigos tiun esprimon,
se vi konsideras, ke la Esp.-sekcio de IKa nur
povat enhauj IKa-anojo, do per -sia- karaktero
devasesti limigita inter la limoj de IKa, — dum
IKUE povas envahi ĉiujn katolikajn Esperantistojn senescepte.
Tiu universaleco ankaŭ laŭ nia opinio ekskludas al formadon de federacio kun grupo de katolikaj Esperantistoj, kies aliĝo al IKUE nenio
malhelpas. Se ni tion farus, morgaŭ povus veni
ĉe ni alia grupo, ekzemple la katolikaj memhroj
de UEA, petante ankaŭ kun ĝi fari novanfederacion. Ankaŭ al ili ni respondus : aliĝu al IKUEl
Tamen vi eble diras : mi ne povas devigi ĉiujn
membrojn de la Esp.-sekcio de IKa, fariĝi membrojn de IKUE. Certe, ni tion komprenas, kaj
tial, anstataŭ viajn ŝatatajn proponojn, ni permesas al ni, fari alian proponon, kiu ŝajnas al ni
multe pli simpla,*kaj tamen havos la samajn bonajn rezultatojn. Jen :
Laŭ niaj *regularoj ni povas havi Individuajn
Membrojn, Ligajn Membrojn, kaj Internaciajn
Membrojn.
Individuaj Membroj estas tiuj, kiuj individue
aliĝas, ĉar en ilia lando ne jam ekzistas Landa
Ligo de katolikaj Esperantistoj. Ligaj Membroj
estas Ligoj aŭ Federacioj de katolikaj Esperantistoj el sama lando. La Individuaj Membroj
havas unu reprezentanton en la Internacia Komitato de IKU E,indikota de la Ĉefestraro de IKUE;
la Ligaj Membroj havas en la Internacia Komitato po du reprezentantoj, elektotaj de la Ligaj
aŭ Federaciaj Membroj mem.
Sed krom tiujn du kategoriojn de IKUE konas
ankaŭ trian grupon de Membroj, nomataj * Inter-
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naciaj Membroj >, kaj estas pri tiu grupo, ke mi
nun petas vian specialan atenton. A1 tiu grupo
apartenas internaciaj organizacioj, kiuj kiel tial
aliĝas al IKUE.
Ĉar nu la Esp.-sekcio de IKa estas internaci^
organizacio, ĝi povas kiel tia aliĝi al IKUE, knj
nenecese estas portio, keviaj membroj individue
apartenu al nia organizacio. Aliĝante al nia
Unuiĝo, la Esp.-sekcio de IKa estos laŭ regularo reprezentata en nia Internacia Komitato per
unu reprezentanto, elektota de via organi^acio
mem.
Vi rimarkos, estimata samideano, ke tiu vojo
estas treege simpla kaj tute konforma al nia regularo. Plue ĝi havas ĉiujn profitojn, pri kiuj vi
parolas rilate via propono : ĝi « permesas unuflanke la kompletan liberecon de ĉiu aparta katolika samideano aŭ grupo, tamen aliflanke permesas unuecon, koncentrigon de la fortoj, forigas
ĉiun rivalecon, ĉar ĉiu grupo, membro de IKUE,
kaj ĉiu aparta samideano,.krom la devoj por la
IKUE, estas tute libera, simpatii kun tiu aŭ tiu
ĉi movado. » Mi eĉ povas aldoni, ke per tio la
influo de la Esp.-sekcio de IKa en IKa mem
kreskos, ĉarper sia aliĝo al IKUE ĝi havos influon en pli granda internacia rondo de katolikoj.
Samvorte kun vi, ni rilate nia propono povas
daŭrigi: < Tiu utileco pli klare videbliĝas, se ni
konsideras la komunajn taskojn, kiujn povus
realigi tiu unueco: a) ĥnĥne arigi tutmondan
unuecan delegitaron, kaj laŭeble eldoni jarlibreton katolikan ; b) eldono de unu komuna organo,
kiu laŭeble esti malmultekosta, ofta (dusemajna),
aktuala >. (Ĉu la eldono de du katolikaj organoj
estos ebla laŭ via kaj laŭ nia propono, tiun ni ne
kuraĝas decidi, sed : ni certe agos laŭ ebleco).
Rilate via konkludo c) ni povas diri, ke jam nun
IKUE laŭeble aranĝas naciajn propagand-kunvenojn dum la naciaj kongresoj. Nia sperto nin
sciigis, ke de niaj internaciaj kongresoj ni havas
la plej bonajn rezultatojn, se ili okazas tute sendependc de ia alia kongreso, eĉ kiam ili okazas
$n sama urbo kun la Universala Esperanto-Kongreso. Okazigo de niaj internaciaj kongresoj dum
— kaj aliĝante al — alia internacia kongreso
nepre kaŭzas, ke nia Esperanto-Kongreso ne
altiras la atenton. Tamen, se la Esp.-sekcio de
IKa kiel tia aliĝus al IKUE, ĝi kompreneble
dum niaj kongresoj povus aranĝi specialajn
kunvenojn kaj tiamaniere fari propagandon por
IKa.
Rilate la kotizo ni akcentas, ke IKUE ĉiam
klopodis fiksi la kotizon tiel, ke ĉiu, eĉ la plej
malriĉa samideano, povas membriĝi. Plue, nia
regularo permesas fari specialajn aranĝojn prikotizajn kun la Internaciaj Membroj.
Ni kredas, estimata samideano, ke ni al nia ĉi
supra propono povas apliki viajn proprajn jenajn
vortojn : « Se oni plej diligente trastudas tion,
ni opinias, ke tia solvo povus kontentigi ĉiujn,
ĉar ĝi eĥke nenion ĝenas la individuan opinion
de la samideahoj aŭ grupoj, permesas unuflanke
la daŭrigon de la nuna stato, aliflanke tamen
ebligas la koncentrigon de ĉiuj fortoj kaj energio
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kun la ĝenerala movado internacia, sen perdi tamen
la memstarecon. Certe tia solvo, se ĝi estus trovita antaŭ 5 jaroj, estus estinta taŭga (por) eviti
la disiĝon fatalan kaj malutilan. Se ĝis nun la
IKUE defendis precipe la ideon de raemstareco
de la katolika Esperanto-movado — kaj tiu celo
certe estis laŭdinda — se aliflanke IKa-Esp.-sekcio kun sukceso defendis la internan kunligon de
Esperanto kun la ekfloranta internacia movado
ĝenerala, certe ankaŭ tiu ci ideo estis laŭdinda
kaj bona kaj bonvola : se do nun ni serĉas solvon, kiu unuflanke garantias memstarecon, aliflanke ankaŭ garantias la interligon kun la internacia agado ĝenerala, tio certe devus ŝajni al ni
la plej ideala solvo. Estas certe, ke ni devas alporti gfandajn oferojn al la unueco, sed se ni
konvinkiĝas, ke la oleroj estas necesaj por la utilo de la katolika movado, ni estas pretaj ilin porti, sciante, ke ankaŭ la estimataj estrarmembroj
en sama situacio agos same ».
Kaj ni ankaŭ povas ĥni, farante de viaj vortoj
la niajn : « Do ĉi tiu letero foriras kun la devizo :
Vivu la unyeco katolika, neniam plu disiĝo! >
Tutkore vin salutas en la nomo de la ĉefestraro
de IKUE en Kristo via
P. A. Schendklkr, ĉen. Sekr. de IKUE
Nova letero de S-ro K. Mayr.
I nternacio K a to lik a

Eiperanto-Sekcio
Sekretariejo : Londono.

A1 Sinioro P. Schendeler
ĉefsekretario de IKUE
Tre estimata Sinjoro ĉefsekretario,
Mi havas la ĝojon, informi vin, ke la Esperanto-sekcio de IKa laŭ via kora invito decidis principe aliĝi al IKUE kiel internacia korporacia
membro. Kiel provizoran reprezentanton en via
intemacia komitato ni decidis al vi prezenti nian
meritplenan kunlaboranton D-ro Hinsekamp,
prezidanto de la unuigitaj IKa-grupoj en Essen.
Por definitive efektivigi tiun aliĝon, ni petas
transsendi al ni la statuton kaj diri al ni lasumon
de la jara kotizo, kiun vi proponus al ni. Ĉar nia
sekcio nun estas en plena reorganizado kaj pro
tio la ĥnancaj aferoj ne ankoraŭ estas tute kontentigaj, ni petas ĥksi plej malaltan kotizon.
Ni esperas ke tiu nia paŝo estos nova komenco
de frata kaj amikeca kunlaborado inter ĉiuj katolikaj Esperantistoj kaj ke la malnoblaj kaj malveraj atakoj, kiujn ni bedaŭre devis legi en E. K.
de nun efektive ĉesos (i). Mi esperas ke la prezi(i) Ni ne povas preterlasi ĉi tiun strangan aserton
6en protesti je la nomo de la redakcio de E. K. Ni
neniam malnoble atakia IKan. Ni kelkafoje devis defendi IKUE, konigante vere okazintajn manovrojn de
kelkaj anoj de la Esp.-sekcio de IKa kontraŭ nia m ovado. Ni estaa ema pardoni pasintajn eraroin. Sed al
ĉiu sia propraĵo; ni neniel prenos sur nin la kulpojn
de la aliaj por plezurigi iun ajn. Vero antaŭ ĉio !
N .d. I.

R.
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dantaro de IKUE fakte prenu la kompletan respondecon pri ĉio kio estas publikigata en la oficiala organo nome de tuta IKUE. Se mi aldonas
tiun rimarkon, mi ne faras tion por renovigi
pasintajn aferojn, sed por esprimi la esperon, ke
la pasintaj spertoj estu komenco de nova spirito.
Mi persone estas feliĉa ke mi nun estas denove
pli iibera por la Esperanto sekcio de lKa, kies
grandan mision la ĝisnuna evoluo de IKa brile
montris (1).
Atendante vian afablan respondon, mi salutas
vin kore, tute via sindona
K. Mayr,
sekretario de E° sekcio
20 sept. 1925
Nova respondo de S-ro Schendeler.
N® 53.

Eindhoven, 25-lX-’25.
A1 Est. S-ro K. Mayr,
Sekr. deEsp. - sekcio de IKa

Tre Estimata Samideano,
Treege ĝojigis nin via ŝatata letero de la 2oa
nuna. Fine do la katolikaj Esperantistoj reunuiĝos siajn fortojn, por kune labori al nia komuna
sankta celo! Ho, kiom mi dankas la bonan Dion
pro la rezulto de tiuj niaj laboroj. Venu nun baldaŭla deĥnitiva decido. Mi ĉion eblan volas fari,
por *ebHgt *tion- al vie vekotorP nr tio ~ni'fbrgero
la pasinton. Kaj tio estasfacila, se vi volas akcepti
mian ĥrman konvinkon, ke ĉio kio estas dirita
kaj skribita kaj farita, nur okazis pro la intenco
bona : helpi la katolik-Esperantan movadon, kaj
forigi ĉiujn malhelpojn. Kredu, estimata'samideano, ke ni same opinias, ke ankaŭ viaflanke
nur regis la sama bona intenco. Se do nia agado
iafoje estis malagrabla al vi, kaj via eble al ni, ni
tutkore pardonis kaj pardonas unu la alian, ĉar
ambaŭflanka celo estis kaj estas : la propagando
de la katolikaj principoj per Esperanto. De nun
do ni kune agados. Via afero estos nia afero kaj
reciproke. Pro kio do ni denun kontraŭbatalus
unu la alian? Mi eĉ ne vidasla eblecon por tio.
Espero Katolika estas la oficiala organo de
IKUE. Ĝia tasko do estas: doni la por ĉiuj
IKUE-anoj necesajn informojn, sed ankaŭ :defendi IKUE kontraŭ tiuj kiuj ĝin atakas, kaj kunlabori por forigi ĉion kio malhelpus la evoluon de
nia organizacio, aŭ la atingon de nia celo.Kaj eĉ,
»•••••••••••••••••••••••••••••♦••••
(1) Jen kiam artiere Katolika Mondo anoncis la ali-

ĝon en sia n° 7-9, Julio-sept. 1925 : « Oni ankaŭ parolia pri niaj rilatoj al IKUE. Plena unuiĝo de la katolika Esperanto-movado, kiun IKA proponis, bedaŭrinde ne ponas efektiviĝi pro malkonsento de IKUE.
Tamen por ĉesigi la nunan preskaŭ malamikan disiĝon kaj por fari ia unuan paŝon al pli intima kunlaborado, la konferenco decidis, aliĝi al IKUE kiel internacia membro kaj delegi D-ron Hinsenkamp kiel
nian rcprvsentanton en IKUE.» (Noto de la Redakcio

de E. K.)

se en niaj propraj rondoj ekestus situacioj, kiuj
estus malproĥtaj al nia evoluado, E. K. havus la
devon, kunlabori por forigi ilin.
Mi kredas, ke ĉiu organizaciulo aprobos tian
laboron de oficiala organo, kaj tial ne riur la estraro de IKUE, sed la tuta IKUE-organi^acio
fakte estas respondeca por sia oficiala organo.
Kaj, se la redaktoro de E. K. agadus alimaniere,
certe la ĉefestraro en la nomo de la IKUE-membraro protestus kontraŭ tio. Ne ekzistas do ia
kialo por timo viaflanke, ĉar post la aliĝo de la
Esp.-sekcio de IKa al IKUE fakte nur ekzistas
ununura intemacia organizacio de katolikaj Esperantistoj, kies ĉiuj membroj celas laŭeble
plej efike servi la interesojn de la katolikismo
kaj de la katolikaro per Esperanto. Ĉu ankaŭ vi
mem ne kontraŭbatalus ĉion, kio malhelpus la
atingon de tiu celo? Kaj ĉu vi ne aplaŭdus ĉiujn
agojn kaj vortojn (en si bonajn), kiuj helpus al
realigo de tiu celo ? Vere, mi ne vidas, ke, celante la saraon, unuiĝinte en unu organizacio, povus ekzisti interbatalado, se ne per miskompreno. Erare humanum est. Sed miskomprenon oni
forigu ne per akraj vortoj, sed per plenaraa informo kaj konsilo. Kaj tiuj informoj kaj konsiloj
estas plej facile doneblaj inter fratoj, membroj de
la sama organizacio. Ni do kune laboru en frata
interkonsento !
Rilate la kotizo de via organizacio mi proponis
al la ĉefestraro de IKUE, fiksi ĝin je 1 penco
(one penny) po membro. Mi kredas, ke tiu kotizo
ne estas tro alta, ĉar la aliaj organizacioj pagas
l8irfrtfAkŭifi'dnv de ŭnu eksterlanJa letero. Mi do
esperas, ke via estraro povas konsenti pri tio.
Por definitive aliĝi mi do petas, ke vi sendu al
mi la kompletan liston de ĉiuj membroj de la
Esperanto-sekcio de IKa kun iliaj personaj adresoj. Se vi mem eble ne posedas ĉiujn tiujn adresojn, vi bonvolu sciigi al mi la adresojn de personoj, kiuj povas havigi al mi la adresojn de la
membroj loĝantaj en ilia lando, aŭ urbo, aŭ kiuj
estas membroj de la sama rondo.
Se ekzistas diversaj lokaj kluboj aŭ apartaj ligoj en via organizacio, vi ankaŭ bonvolu sciigi
al mi la nomojn, adresojn, kaj organizaciajn oficojn de la estraranoj de tiuj kluboj aŭ ligoj.
Mi precize nun bezonas tiujn detalajn informojn, ĉar IKUE intencas aperigi dum ĉi tiu jaro
jarlibron oĥcialan, en kiu ni presigos ne nur la
diversajn regularojn (de kiuj mi ĉi kune sendas
kopion), sed ankaŭ la plenan membroliston de
IKUE. Vi do bonvolu laŭeble plenumi ĉi tiun
mian peton. Samtempe vi ankaŭ bonvolu sendi la
kotizsumon por la membraro de via organizacio,
kaj tiam per enskribo de iliaj nomoj kaj adresoj
en mia membrolisto, la Esperanto-sekcio de IKa
oĥciale estos akceptita kiel Internacia Membro de
IKUE.
Dankante vin kore pro via bonvolo kaj grava
laboro, mi tutkore kaj samideane vin salutas
En Kristo via
P. A. S c HKNDKLER,
Ĝ en . Sekr. de IK U E .
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de Konstantino, kaj du romajn presbiterojn: Vito
kaj Vincento. Ili fakte prezidisla Koncilion, kies
aktojn ili triope subskribis ĉe la tjnua loko, antaŭ
ĉiuj aliaj episkopoj, ĉarreprezentantoj de la Papo.
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La nombro de la episkopoj ĉeestantaj variis de
•■••■
■
v♦•
♦-♦
25o ĝis 3i8.
Post kelka tempo, la konciliaj kunsidoj okazis
L a X V D c e n tja r fe a to
en saldnego de la imperiestra palaco. Konstantino alvenis en Nicenon verŝajne la 14 junio 325,
d e l a K o n c l l l o d e IV Iceno.
kaj honore prezidis la dogmajn diskutojn.
Tri ĉefaj demandoj, neegale gravaj, estis la stuGrandiozaj festoj ĵus okazis en la ĉefurbo de la
kristana mondo, laŭ deziro de Lia Papa Moŝto, dotaĵo por la konciliaj kur.sidoj : la aria herezo,
por memorigi okazintaĵon, pri kiu aktualaj moti- la skismo de egipta episkopo : Melecio de Likovoj atentigas nin
la konciiion en Niceno polis, kaj fine la samigo de ln Paskdato.
La aria herezo estis anatemita kompreneble
dum 325.
kaj al ĝi kontraŭmetita estis mallonga sed firma
Historiaj rememoroj.
Kredkonfeso, kiu estas tiu ankoraŭ nuntempe
La epoko de persekutado estis apenaŭ finira, kantata dum la Meso, escepte eta aldono farita
— ĉar se imperiestro Konstantino finigis ĝin ofi- de la IIa Koncilic ekumenika de Konstantinoplo
ciale per Milana edikto de 313, ĉi tiu tamen daŭ- (38i) prila Sankta-Spirito. En ĝi estas konfesata,
ris en Orientlando ĝis 324, — kiam alia danĝero ke Jesu-Kristo estas consubstantialem Patri :
pli terura ol la antaŭa minacis la fundamentojn samsubstanca ol la Patro, konsekvence Dio tiel
mem de la Eklezio atakante ĝian Kredon. Estis kiel li, kvankam li fariĝis homo por nin savi.
la unua herezo : Arianismo, estigita en Egiptujo Arianoj provis intermeti « iota * en la greklingva
kaj jam divastigita en tuta Oriento.
vorto : OmoousioS' tradukanta la latinlingvan
Pastro de Aleksandrio. Ario, heredinto mem esprimon : consubstantialem, por eviti la doktride doktrinoj humane sufiĉallogaj el antikva filo- nan fortecon de la deklaro, sed vane; ili restis
zofia skolo greka, ekatakis la diecon de Jesu- kondamnitaj per la Nicena Kredo.
Kristo. Laŭ liaj diroj la dua persono de la PlejLa Koncilio nesame sukcesis por finaranĝi la
sankta Triunuo ne ĉiam ekzistis en e?erneco,kaj skismon de Melecio, kiu jam algajnis 29 episkoKristo, nomita de ni Difilo, estis nur la unua pojn, presbrterojn kaj diakonojn. Malgraŭ sia
kreito de Dio.
pacigemo, ĝi ne povis reenirigi en la Eklezian
Maigraŭ avertoj kaj admonoj de lia episkopo, sinon ĉiujn malkŭntentulojn, ei kiuj kelkaj fflrĥ'
sankta Aleksandro, la herezulo persistis en la ĝis poste apogantoj de Arianismo.
propagando de siaj ideoj. Li jam estis varbinta
Pri la demando de la Paskdato, ĉiuj konciliaj
kelkajn episkopojn, inter kiuj Eŭsebo de Niko- Patroj decidis akcepti la daton de Romo kaj
medio, urbo kie restadis la imperiestro Konstan- Aleksandrio.
tino, kiun oni esperis plenakiri al la
novaj ideoj.
Grandega estis la danĝero. La Aria
demando ne plu estis loka afero. Tial
Papo sankta Silvestro petis verdikton
de ia episkopoj en ia tuta katolikaro,
kunvokante la gravan kunsidon de
Niceno, la unuan Konciiion ekumenikan.
La imperilandunuiĝo, restarigiia de
Konstantino, multe favoris la kunvenigoa de la katoiika episkoparo. Imperiestro mem kunhelpis por faciligi
la longdaŭrajn vojaĝojn de ia episkopoj, disponante al iii la cursus publicus, kvazaŭan veturilservon publikan.
La Nicena urbo, hodiaŭtu Isnik, en
Bitinio, estis eiektita kiei ioko por la
Koncilio, ĉar ĝi kuŝas tutproksime de
Nikomedio, restadurbo de la imperiestro, kiu estis, per sia ĉeesto, honorigonta la konciiiajn kunsidojn.
La unua kunveno de la episkopoj
okazis, la 20 majo 325, en ia ĉefpreĝejo de Niceno. Papo Silvestro, troaĝa por entrepreni tiellongarr vojaĝon,
sendis kiel legatojn ia ĉefepiskopon
hispanan de Kordoba : Osius, amiko
Trifalda kadro de la okeropita, bildo.
'•■■■■■■■■•••’ '•■•■■■■■■•■•, '•■•«•■•■•■■■
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La verko de la Nicena Koncilio, kiel verŝajne
komprenigis tiu mallonga raporto, estis porunuiĝa provo. kaĵ tial Lia Papa Moŝto Pio XI* volis, ke la XVI* centjardatreveno de tiu okazintajo estis signita per specialaj solenaj festoj tiam,
kiam la tuta kristanaro estas pli kaj pli influata
per emo al unuiĝp de ĉiuj Eklezioj.
La festoj en Romo.
Lia Papa Moŝto konigis sian grandan deziron
pri 1a centjarfestoj, kiuj estis solene farotaj, en
parolado dum la Konsistorio de U lo marto kaj
per leteroj senditaj, la 4 aprilo, al Kardinalo
Tacci, sekretario de la S. Kongregacio por la
Orienta Eklezio, kaj, la 3 oktobro, «1 Kardinalo
Pompilj, sia vikario.
Certe la festoj plenumis la paprn deziron, ĉar
ili estis grandiozaj. Komencis la serion de ceremonioj la impona procesio por transporti la akeropitan bildon de Ia Salvanto, de la Laterana trezorejo al la baziliko Sankta-Johano, kiu okazis
dimanĉon 8 novembro, vespere.
Partoprenis la procesion ĉiuj katolikaj unuiĝoj : skoltoj, junul-asocioj, fratularoj kaj raultnombra klerikaro
franciskanoj, dominikanoj,
benediktanoj, kanonikoj de la diversaj ĉefbazili
koj, ktp. La sanktan bildon portis kvar presbiteroj orientritaj, vestitaj per plejriĉaj ornamaĵoj. La
procesio daŭris du horojn tra la romaj stratoj.
Kiam la akeropita bildo alvenis al la placo
Sankta-Johano, forta aklamo ekaŭdiĝis, dum la
sonoriloj gajs aonia. iLa-proo«ia.enitt&laJmal&->.
kon kaj oni metis la grandvaMran sanktbildon
sŭr la ĉefaltaro, kie ĝi restis ekspoziciita ĝis la
venanta sabato.
Lia Kardinala Moŝto Pompilj pontifike kantis
la Meson laŭ latina rito, lundon 9 novembro,
kaj, ĉiun tagon de la seraajno, Mesoj estis solene
diritaj laŭ ĉiuj orientaj ritoj en la Laterana bazilik o ; nerefutebla pruvo pri la samrajteco de ĉiuj
ritoj liturgiaj en la katolika Eklezio.
Okazis ĉiuvespere ceremonio en Sankta-Johano
de Laterano kun predikoj de R. P. Venturini,
S. J., pri la neŝanĝa kredaĵaro de la katolika
Eklezio.
Sabaton 14 novembro, vespere, la akeropita
bildo estis transportita de la baziliko SanktaJohano al la baziliko vatikana, tra la stratoj
abunde iluminitaj. Pli da 200 aŭtomobiloj, en
kiuj enveturiĝis diplomataro, patriciaro kaj roma
noblaro, reprezentantoj de kanonikaroj kaj de
asocioj, akompanis la sanktan bildon metitan sur
ĉaro belege florornamita. Kiam la sekvantaro
alvenis al Sankta-Petro, la tuta popolo ĝin akceptis per la kanto de la Credo. La sankta bildo
estis ekspoziciita sur la papa altaro. Pasis 127
jaroj depost la lasta ekspozicio de la bildo sur la
papa altaro.
La plej imponiga ceremonio de la centjarfesto
certe estis la pontiĥka Meso dirita laŭ bizanca
rito en la baziliko Sankta-Petro, dimanĉon 15 novembro, kun la partopreno de Lia Papa Moŝto
merp, kiu pontiflke prezidis sur trono lokigita
kontraŭ la grandega statuo de sankta Pctro.

Metropolestro Msro Suciu, ĉefepiskopo de AlbaJulia (Rumanujo) la Meson diris kune kun kvin
episkopoj, ses ĉefmandritoj kaj dek presbiteroj.
Estis nur la dua fojo, kiam okazis tia orientrita
Diservo kun la efektiva partopreno de la Papo.
La unua okazis, la 12 februaro 1908, kiam PioX ‘
estis papo, okaze de la XV* centjardatreveno de
la morto de sankta Johano-Krisostomo, sed ne en
la baziliko Sankta-Petro, nur en la vatikana salonego de la Beatoproklamoj.
l a akeropita bildo de la Salvanto estis triomfe
transportita, merkredon i8novembro, al la baziliko Sankta-Mario la Plejgranda, kaj, ĵaŭdon, de
tie al la Laterana trezorejo. Tiel finiĝis la festoj.
Inatru&Jo de la centjarfesto.
La memorfestoj pri la Nicena Koncilio evidentigas al ni la senŝanĝan dogmaron de la katolika
Eklezio, dum aliaj kristanaj sektoj ŝanceliĝas sur
siaj malĥrmaj dogmbazoj. La katolika Eklezio
instruas tiel hodiaŭ saman doktrinon kiel ĉe la
komenco ; ĝi konservis la saman kredaĵaron, malgraŭ atakprovoj de ĉiutempaj herezuloj. Ni povas
fieri «parteni al tiu firma Krist-Eklezio.
Sed ni estas ankaŭ pripensontaj, ke estas « aliaj
ŝafoj >, kiuj vagadas en la erarkampoj kaj, ĝis
nun, ne eniris en la ŝafejon de Petro, la sole rajtigita Paŝtisto. Tamen ili estas iam aŭdontaj la
Kristvoĉon; Evangelio mem tion asertas. Preĝu
ni, por ke tiu momento rapide alproksimiĝu kaj
ke baldaŭe ĉiuj kristanaj Eklezioj unuiĝu sur la
Petra roko.
M ax R oub .

Tra *la Mondo.
— La Nacia Ligo por la defendo de la Pastraro en Hispanujo kalkulas 125 000 anojn, el
kiuj 33 000 pastrojn.
— Dum 1925, Lourdes akceptis 800 000 pilgrimantojn, 16 000 malsanulojn kaj la Konstatoficejon vizitis 6o3 kuracistoj.
— La kvindeka datreveno de la fondo de la
Katolika Instituto de Parizo esris solene festita,
la 24-25 novembro, per ceremonioj preziditaj de
Lia Kardinala Moŝto Lu^on, ĉefepiskopo de
Reims, Papa legato. ĉeestis Kardinaloj Mercier,
ĉefepiskopo de Mebelen (Belgujo), Dubois, ĉefepiskopo de Parizo, Touchet, episkopo de Orleans, 32 episkopoj kaj multnombraj ekleziaj kaj
universitataj eminentuloj.
— Okazis en Parizn, la 26-27-28 novembro,
grava kongre&o pri la presbitera rekrutigo.
— Legi malbonan gazeton, eĉ supozante ketio
ne malutilus al vi, estas, laŭ nuntempa tarifo,
havigi al malamikoj de Dio 20, 5o, 70 frankojn
por lin batali.
z
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Giu abon&nto varbu du novajn abonojn
kaj E. K. eiiros ĉiumonate tridek du-p&ĝa,
pro la sama prezo.
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La ideo pri preĝsemajno por la Reunuiĝo
de la Eklezioj naskis en Usono (1908). Gin
aptfobis Pio Xw. Benedikto XV", per apostola
letero de la 25 februaro 1916, etendiĝis la
preĝsemajnon al la tuta Eklezio kaj samtempe
-konsentis ducenttagan indulgencon por ĉiu
tago de la semajno kaj plenan indulgencon
por la tuta semajno laŭ kutimaj kondiĉoj.
La preĝsemajno komencas la f8 kaj finiĝas
la 2 5 januaro.
Speciala intenco estas proponata por ĉiu
tago. Jen ili
La
: Reveno ds ĉiuj «. aliaj ŝafoj > al la
ŝafejo de Petro, la sola Paŝtisto;
La 19 : Reveno de ĉiuj disigitaj orientrituloj al la unuiĝo kun la apostola Seĝo;
La 20
Konvertiĝo de Anglujo al Katoiik ism o ;
La 21 : Konvertiĝo de la luteranoj kaj ĉiuj
ftliaj protestantoj eŭropaj al Katolikismo
La 22 : Unuiĝo de ĉiuj usonanoj kun la
Katedro de P etro;
La 23 Konvertiĝo de ĉiuj malbonaj katolik o j;
La 24 : Konvĉrtiĝo de la J u d o j;
La 25
Plenakiro de la tuta mondo al
Kristo pere de la misiistoj.
La ĉi suba preĝteksto estas rekomendata de
la Papo mem :
Ili ĉiuj estu unu, kiel vi, Patro, estas en mi,
kaj mi en vi, tiel ili ankaŭ estu unu en ni por ke
Ia mondo kredu, ke vi min sendis.
Mi diras al vi, ke vi estas P etro:
r). Kaj surtiu roko mi konstruos mian Eklezion.
Sinjoro Jesu-Kristo, kiu diris al apostoloj viaj:
« Mi lasas al vi pacon, mi donas al vi pacon
mian >,ne atentu miajn pekojn, sed la kredon de
via Eklezio; bonvolu ĝin pacigi kaj unŭigi laŭ
via deziro, vi kiu vivas kaj regnas, Dio, dum la
centjaroj de centjaroj. Amen.
Ni rekomendas al niaj legantoj partopreni
ĉi tiun preĝsemajnon, ĉar de ĝia fondtago E .
K. celis la reunuiĝon de ĉiuj E k lezio j; tial
ĝia fondinto prenis la devizon Unu safejo
kaj unu Paŝtisto.

La politika krizo en Nederlando
k a j la ĉesigo
de la Ambasado ĉe Lia Papa MoSto.
La legantoj de Espero Katolika certe jam el la
gazetoj eksciis la fakton, ke la Nederlanda Parlamento decidis ĉesigi la ambasadon ĉe la Papo,
kiu decido sendube vekis grandan miron.
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Nederlando, kiu en la lasta tempo ĥksigis sur
si la okulojn de tuta katolika Eŭropo pro sia
belega enpraktikigo de la kfttolikaj principoj, kiu
antaŭ nelonge fondis katolikan universitaton,
kiu dum la Eŭkaristia Kongreso alportis tian
belegan ovacion al Kristo en la Sanktega Sakramento, Nederiando, je kiu multaj katolikoj alilandaj estas ĵaluzaj pro ĝia belfloranta katolika
instruado en ĉiuj gradoj, Nederlando, kiu tiom
varmige elradiis Ja katolikan Kariton sur la
enmizeraj popoloj, Nederlando, kiu •estas tiom
ĥera pro sia eminenta eklezia Princo, Kardinalo
Van Rossum 1 Kiel estas eble, ke tiu sama Nederlando nun ofendas nian Sanktan Patron, rompante siaflanke la diplomatiajn ligilojn kun la
Sankta Seĝo!
Jen la kaŭzo: antipapismo kaj ruza fipolitiko
kondukis al tiu malsaĝa decido. Ĉar ke malsaĝa
tiu decido estas, tion ĉiu aliiandano senantaŭjuĝa, ĉu katoliko, ĉu nekatoliko, konsento;.
Antipapismo kaj ruza ĥpolitiko. Tiuj du vortoj postulas iom da klarigo, kiun mi klopodos
doni, kvankam tio ne estas facile al tiuj kiuj ne
estas informitaj pri la politika situacio nuntempa
en Nederlando.
Dum la lastaj jaroj Nederlando havis kristanan registaron. « Kristana > tamen tie-ĉi ne
havas la signifon de « katolika », ĉar la katolikoj
nur formas =t= trionon de la popolo, kaj havas en
la Parlamento ankaŭ ± trionon de la seĝoj. Tial
la inĥuo de la politika katolika partio, nomata la
« Katolika Ŝtatpartio » ja estas granda, sed ĝi ne
eblas regadi sen helpo de aliaj partioj.
Antaŭe la katolikoj preskaŭ ne havis ian
inĥuon en la regado, kaj nia lando tiam ĝuis (!)
la fruktojn de liberala direktado. La granda
pastro-politikisto Schaapman tamen per sia majstra elokventeco sukcesis konvinki la katoiikojn
pri la forto de iliaj principoj, kaj kunigis ilin
politike en la Katolika Ŝtatpartio, dum lapotenca
voĉo de Leo XIII® en la encikliko Rerutn novarum arigis la laboristojn sub iliaj gvidantoj.
Pro tio la rapida malkreskado de la liberalaj partioj en nia Parlamento, kaj la freŝa kreskado de
kristanaj ideoj en nia politiko. Schaapman sukcesis formi la « Koalicio > n, t. e«: la kunlaborado de la protestantaj partioj en nia parlamenlo
kun la katolika por la progresado de la kristanaj
principoj kiuj por ili estas komunaj, kaj tiu
ĉiam kreskanta « Koalicio » ĥne venkis la iam
potencan sed pli kaj pli malfortiĝantan iiberalismon kaj ĝin anstataŭis en ia registaro.
Multajn belegajn fruktojn tiu kunlaborado de
la kristanaj partioj donis al nia lando, inter kiuj
ni precipe nomas: la egalrajtigon de la t. n.
neŭtrala kaj laŭprincipa instruado.
La obeemo de la katolikoj al ilinj gvidantoj pli
kaj pli kreskigis la Katolikan Ŝtatpartion, kaj pro
tio ĝi inter la « Koaliciaj > partioj estis la plej
granda. La politiko de la lastaj jaroj do por la
katolikoj havis la plej riĉajn fruktojn, kiuj sin
montris per la granda nombro de la katoiikaj
lernejoj unua- kaj duagradaj, kaj per ia fondo
de la katoiika universitato, por kiu la katolikaro,
riĉuioj kaj malriĉuioj, oferis miiionojn da gulde-
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noj. La potenco de la katolikaj principoj, superantaj tiujn de la protestantoj, sin per tio plej
klare montris, kaj tio vekis la ĵaluzon ĉe multaj
protestantoj, kiuj ja ĝis nun formas la plejmulton inter nia ioĝantaro : la antipapismo ekestis
— ne
ekmontriĝis.
Ekzitas ankaŭ alia partio en nia parlamento,
kiu kreskis dum !a lastaj ja ro j: la socialista.
Ankaŭ ĝi ĵaluze vidis la viglan laboron de la
katolikoj. Eble kelkaj legantoj pri tio miros, ĉar
ekzistas landoj, en kiuj katolikoj apartenas al
socialistaj aŭ demokrataj partioj. Kaj jen la
kerno de la problemo : « demokrata » kaj < socialista » estas vortoj, kiuj en nia lando havas tute
malsamajn signifojn.
Demokratoj en nia lando troviĝas, dank’ al
Dio, tre multaj inter nia katolikaro : ili komprenas, ke la plej-malfortulo bezonas la plej grandan subtenon por valorigi siajn rajtojn, kaj fakte
laŭ mia opinio, katoliko, kiu ne estas demokrato,
ne estas bona katoliko, ĉar li ne obeas al la plej
grava ordorio de Dio : amu vian proksimulon.
Sed la politika socialista partio en Nederlando
agas laŭ la principoj de Marx, kiuj principoj
estas nepre ne -, kaj eĉ kontraŭ-katolikaj.
Tiu sufiĉe forta socialista partio de ĉiam utiligemis favoran okazon por faligi la kristanan
registaron, kaj kun ĝojo vidis pligrandiĝi la fendon en la « Koalicio >.
Alifianke la katolika popolo ĝenerale tute ne
estis kontenta pro la fakto, ke ĝia ^deputitaro ne
kuraĝis postuli de la protestantaj « Koalicianoj »
la reaftgonntern^si ptej^kzrraĵ pnsttflO): (Srtrnŭn al
la katolikoj en Nederlando ne estas permesata
aranĝi religiajn procesiojn publike : pro tio dum
la Eŭkaristia Kongreso en Amsterdam ni devis
lui la Stadion, ĉar en la stratoj kaj piacoj de tiu
urbo la leĝo malpermesis okazigi la sanktan
Meson kaj la procesion. Gis nun per la registaraj
regutaroj en Nederlanda Hindujo niaj proprŭj
misiistoj ne povas prediki la Kredon kie ili
volas.
Postuli la forigon de tiuj por ni ofendaj reguloj el la leĝaro, tion ne kuraĝis la katolika Ŝtatpartio, eĉ kiam la katoliko Ruijs estis ĉefministro. Certe : la tiama ministraro, kiu regis ĉe la
ĥno de la mondmilito, kreis diversajn leĝojn,
kiuj indigas ĝin esti nomata « demokrata registaro »....... ĝis kiam forestis la revolucio-danĝero, kiu montriĝis ankaŭ en nia lando : nur la
firma sintenado de la katolika laboristaro sub
ĝiuj taŭgaj gvidantoj tiam m.ilsukcesigis )a klopodojn revoluciemajn de la « ruĝaj > partioj. Sed
kiam « ekonomio » fariĝis la devizo kontraŭ la
minacanta valuto-danĝero, tiam subite malaperis
la demokrataj sentoj en la mininistraro, kiu fakte
lasis la tutan gvidadon al ministro Colijn, apartenanta al unu el la protestantaj « Koaliciaj »
partioj, sed praktikanta plen-liberalajn ideojn.
Sed ĉi-tiun jaron okazis la parlementaj elektoj.
I.aŭte la katolika popolo kriis: « For la ministro
Colijn, for la liberalaj aranĝoj, kiuj la plej
pezajn ŝarĝojn metas sur la ŝultroj de la neriĉa
parto de nia popolo », kaj granda estis la timo,
ke multaj katolikoj voĉdonos por la socialista

partio, ĉar demokrata ne plu sin montris la katolika Ŝtatpartio. On) tamen certigis al la popolo,
ke, kiam denove ni havos kristanan registaron,
certe ministro Colijn ne plu havos tiun grandan
potencon. La katolikoj ĝenerale ree obeis, la
« Koalicio » denove venkis (kvankam ankaŭ la
socialista partio kreskis), kaj ....... ĉefministro
fariĝis Colijn ! La politikistoj katolikaj trompis
la popolon facilkredantan kaj obeeman, kaj la
liberala sistemo triumĥs sub la masko de kristaneco !
Jen la situacio je la momento, kiam la gvidanto de unu el la protestantaj partioj proponis
la ĉesigon de la ambasado nederlanda ĉe la
Sankta Seĝo.
La antaŭajn jarojp la socialista partio ĉiam
subtenis la daŭrigon de tiu ambasado, kiu havis
kaj ankoraŭ havas tiom grandan internacian
signifon. La katolika ŝtatpartio deklaris per sia
gvidanto, Monsinjoro Nolens, ke ĉesigo de la
umbasado per tiu-ĉi propono malebligos pluan
kunlaboradon kun la'proponanta partio. Tio do
signifus : disfalo de la * Koalicio > ! Jen la momento, kiun la socialista partio jam tiom longe
kaj avide atendis. Ĉu iam la cirkonstancoj por
ili povus esti pli favoraj, nun, ke fii per unu
frapo povas rompi la « Koalicion >, kaj malaperigi la ne-deziratan de la popolo ministraron ?
Ne ! Avide ili utiligis la okazon kaj subtenis la
proponon.
Kaj jen nin vidas en politika haoso.
' Kion fari ? Kion fari ?Jen la malespera krio de
kjafetoj ĉiuŝpeĉaj, ahkaŭ, kaj tutracie, ŭe lakatolikaj. Ĉar la katolika Ŝtatpartio bone konscias,
ke ĝia konduto perdigis al ĝi la rajton de konĥdo
de la katolika popolo, kaj ni preĝu Dion, ke ne
okazu novaj elektadoj, ĉar granda, grandega estas la danĝero, ke tiam la socialista partio akiros
la absolutan plejmulton en la Parlamento. Kaj
mi ne kuraĝas pensi pri la konsekvencoj de tio !
Sed kiamaniere ni denove formos registaron
kiu povas apogi sur plimulto el la deputitarp ?
Aŭ, ĉu oni kuraĝos formi nur afer-ministraron,
konsistantan el membroj de ĉiuj partioj, kaj devigatan nur fari duon-aranĝojn, nun, kiam la cirkonstancoj postulas, pli ol iam, fortan regadon ?
Vox populi, vox Dei. Oni aŭdu la deziron de
la popolo. La grandega plimulto klare esprimis
sian deziron al kristana, demokrata regado. Unu
parto de la kristanaj partioj per sia agado malebligis kunlaboradon, alia parto per ministro Colijn sin montris pli liberala ol demokrata. La plej
granda kristana partio, la katolika, devas preni la
demokratan direkton pro siaj principoj kaj pro la
deziro de siaj elektintoj, sed ĝis nun ne kuraĝis
tiel agi por konservi la « Koalicion ». Nun ĝi
estas libera. Firme ĝi nun decidu por la demokratismo, kaj tiam ĝi certe kaj volonte ricevos la
helpon de la socialista partio, kiu jam tiun helpon
proponis kaj oficiale deklaris, ke ĝi ne forvoĉdonis la ambasadon por ofendi la katolikojn, ĉar
ankaŭ ĝi mem opinias, ke tiu ambasado estas utila, — sed nur por rompi la malamatan kaj jam
de longe ne eblan « Koalicion ».
Certe estas, ke, kiam katolikoj kaj socialistoj
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kune formos la registaron, la unuevenonta propono por restarigi la ambasadon ĉe la Papo ricevos en la Parlamento la plimulton.
Kaj,— kio estos ankoraŭ pli ĝojige I —tiamankaŭ socialistoj kaj katolikoj pli bone interkomprenigos. Multaj nederlandaj socialistoj tiam vidos, ke la rajtoj de ĉiuj popolklasoj nenie estas
pli sendanĝeraj, ol ĉe la katolika Eklezio, ĉar
multaj, multegaj socialistoj tute ne sin okupas
pri la Marx’aj teorioj, sed nur estas mizeraj « erarantaj fratoj >, kiujn ni ne forpuŝu perofendoj
kaj malamkrioj. sed kiujn ni rekonduku al nia
feliĉiga Kredo per amo kaj bona ekzemplo.
N edicrlandano.
----------- * ----------

K a r d iim lo

L a v lg e r le .

Oni solene festis la Centjaron de Kardinalo
Lavigerie, dum novembro 1925, en Tunis, Kartago kaj Parizo. Lia Papa Moŝto sendis legaton:
Lia Kardinala Moŝto Charost, ĉefepiskopo de
Rennes.
Kardinalo Karlo Lavigerie estas eklezia famulo
de la XIXa jarcento. Li naskis en Bayonne, urbo .
de la suda parto de Francujo, la 3i oktobro 1825.
Infano li ŝatis la familian hejmon, la pentrindan
; naturon de sia naskiĝlando kaj la ekleziajn ceremoniojn. Dekdujara li konigis sian deziron fariĝi
presbitero; post dekokmonata pripenso li komencis klerikajn studojn en la malalta seminario
de Lassore Poste li studis en Parizo ĉe la seminarioj de • Saint-Nicolas du Chardonnet > kaj
de « Sairtt-Sulpice >. Li estis presbiterigita, la
2 junio 1849, de Msro Sibour, ĉefepiskopo de
Parizo. Tiam li fariĝis profesoro unue en la
fama lernejo de la Karmelitoj (i85o) kaj poste
en Sorbono (1854). Samtempe Pastro Lavigerie
restarigis la katolikan entreprenon por la orientlandaj lernejoj. Okaze de hombuŝadoj de 1859*60
en Libano, li ricevis mision al tiu lando, kiu
konigis lian grandan lertecon. Sekve la franca
imperiestro ordenis lin kaj la Papo elektis lin
kiel juĝantop ĉe la Rota Tribunalo. Pastro Lavigerie loĝis do en Romo, kie li profitis libertempon por fariĝi doktoro de eklezia kaj civila juroj.
Li jam estis doktoro de teologio kaj beletristiko.
Papo Pio IX* nomis Pastron Lavigerie episkopondeNancy. la 5 marto i863, kaj ĉefepiskopon
de Alger, la 12 januaro 1867.
La celo de Msro Lavigerie estis dissemadi en
Afriko principojn de civilizacio, kies fonto kaj
leĝo estu Evangelio. Lia longedaŭra episkoptempo estis tute dediĉita al efektivigo de tiu
granda idealo. Tiucele li fondis bonfarajn kaj
instrudonajn entreprenojn, kiujn li estis kuraĝe
defendonta kontraŭ persekutado de civilaj aŭtoritatuloj.
La fervora episkopo ŝatis kiel infanojn siajn
ne nur la kolonianojn, sed ankaŭ la arabojn.
Post la ftolerepidemio, li helpis 2 000 arabajn
georfojn kaj por ilin almozpetis tra tuta Eŭropo.
Kvin cent mortis per tifuso. Tri cent estis redonitaj al iliaj familioj. Restis al li milo. Msro Lavi-
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gerie gastigis la knabojn en Kouba kaj la knabinojn en Maison-Carree (Kvadrata-Domo). Li
kristane ilin edukis kaj pliposte fondis por ili du
vilaĝojn: Sankta*Cipriano kaj Sankta-Monika.
La franca registaro ĉiumaniere malhelpis la
kreskon de tiu civilizacia entrepreno.
Delonge Msro Lavigerie pensis fondi aposto
lan societon, kiu predikus Evangelion meze de
arabaj gentoj de Kabilio kaj eĉ en Afrikcentrejo.
Li fine povis efektivigi sian revon, en 1868, fondante la Kongregacion de la Blankaj Patroj, kies
speciala celo estas prediki Evangelion nur al
Afrikanoj, per specialaj rimedoj, k. e. la arabaj
lingVo, vestaro, vivmaniero, kutimoj. Samtempe
li fondis la Blankajn Monaftinojn por zorgi pri
arabaj virinoj.
La unuaj Blankaj Patroj, kiuj provis enpenetri en Saharan, estis mortigitaj de iliaj gvidantoj
mem. TiU martirsango estis ĝermo de sukceso
por la estontaj apostolklopodoj de la Societo, kiu
nun kalkulas proksimume 140 staciojn kaj
5oo membrojn.

K&rdin&lo L&vigerie.
Kiam Francujo starigis sian proteŭtoraton en
Tunisio, Msro Lavigerie estis elektita kiel apostola administranto de tiu lando, la 28 junio <881.
Li rapide algajnis la korojn de siaĵ administratoj, malgraŭ maltacilaj cirkonstancoj. Li restarigis la episkopsidejon de Kartago, kies katedralpreĝejon li sanktigis, la 16 majo 1887. Li tiam
fariĝis Primato de Afriko. Intertempe Papo
Leo XIII* estis lin kardinaliginta, la 27 marto
1882.
Kardinalo Lavigerie fervore sin dediĉis ankaŭ
al la kontraŭsklaviga movado, fondis ia unuan
societon kaj kunvenigis la unuan kongreson por
kontraŭbatali la sk lavecon en A friko (sep t. 1890).
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La 11 ĥovembro 1891, dum festeno honore al
la stabo de la franca ŝiparo, Kardinalo Lavigerie
pronuncis la faman « Alĝeran toaston >, en kiu
li deklaris piene aliĝi al la nova registarformo ĵus
starigita en Francujo: al la respubliko. Tiu parolado kaŭzis grandan ekciton en la katolikaj francaj medioj. Fine la Papo, en Encikliko, aprobis
la konduton de la Primato de Afriko. Sed la
ĉagrenoj, kaŭzitaj per tiu okazaĵo, plene difektis
la jam nebonan sanstaton de la kardinalo, kiu
mortis en Alger, la 26 novembro 1892.
La nomo de Kardinalo LaVigerie estos egalsenca ol civilizacio kristana por la estontaj generacioj.
H. L.
La prikolonia k&rtograflo en la Vatikano
Lia Papa Moŝto Pio XI» ĵus pentrigis sur la
Vatikanaj muroj la plej grandajn landkartojn de
la mondo, el kiuj la terkarto, je 3/5ooooo, kovras spacon da 84 kvadratmetroj. Kontraŭe estas
kartoj pri Hindoĉino, je 1/750000, kaj pri norda
Afriko, je i /25 o 000. Aliaj landkartoj mezurantaj s5 kvadratmetrojn montras okcidentan kaj
sudan Afrikon. Tiuj verkoj estis faritaj laŭ la
plej sciencaj rimedoj sub la gvido de S-ro Marchctti Selvazziani.

£ e m q j n o p o r l a R e u n u l g o d e la
E lt le z lo J .
Respohde al la Poruntriĝa Kongreso de Stokholm, pri kiu ni raportis en n(a lasta numero,
okazis en Bruselo (21-25 septembro 1925) Semajno por la Reunuiĝo de la Eklezioj organizita
de katolikoj.
La celo de tiu Semajno ne estis varbi, sed sincere kaj malkaŝe montri la okcidentan emon al
unuiĝo kaj la unuiĝasopiron de niaj fratoj disigitaj. Oni volis krei pacan kaj serenan medion,
kaj certĉ oni plene sukcesis.
La kunvepojn prezidis Msro Schyrgens, redaktoro ĉe la Revue catholigue des Idees et des Faits,
el Brusefo, helpita de Dom Lambert Beauduin,
belga Benediktano, fondonto de orientrita abatejo en Belgujo por kunlabori al la reunuiĝo de
la Eklezioj.
La Semajno kalkulis 22 lecionojn tri-horkvaronajn, ordinare tri matene kaj tri posttagmeze.
Krom la lecionoj okazis ĉiumatene orientrita
Diservo en unu aŭ alia preĝejo de Bruselo, kaj,
vespere, je la 20 h., muzikaj aŭskultadoj de rusaj, grekaj, slavaj kaj rumanaj verkoj.
La lecionoj estis multinteresaj. La ĉefaj paroladistoj estis Msro Szeptyckyi, rutenrita episkopo de Lwow (Polujo), Pastro de la Taille, Jezuisto, Pastro Maniglier, Aŭgustenano de Mariĉieliro, Pastro Portal, Lazaristo, Dom Beauduin
kaj Pastro Gillet.
Lia Kardinala Moŝto Mercier, ĉefepiskopo de
Meftelen, prezidis la ferman kunsidon, dum kiu
li elokvente parolis pri nia emo al la unuiĝo de
la Eklezioj.
B jclgano.

La lastaj balotelelctoj en Gehoslovakujo.
Kiel jam konate, okazis, dimanĉon i5 novembro 1925, la balotelektoj por la Parlamento kaj
la Senato en ĉeftoslovakujo. Certe, ke tia okazintaĵo havas en ĉiu lando gravegan signifon,des
pli eble en nia respubliko, kies estas, ne nur
kelke da malsamaj naciecoj, sed ankaŭ multe da
batalantoj kontraŭ Katolikismo, malgraŭ ke, en
nia lando, estas ankoraŭ 80 °/o da katolikoj.
La malamo kontraŭ ĉio katolika estas plej klare
videbla el jena okazintaĵo. En publika kunveno
deklaris parolanto de socialista partio, ke necese
estas ŝanĝi la Konstitucion tiamaniere, ke neniu
katoliko povas fariĝi iam prezidanto de la respubliko! 1 !
La elektan batalon pligrandigas ankaŭ la cirkonstanco, ke, en nia lando, kiu havas nur i3
milionojn da loĝantoj, prezentas 29 diversaj politikaj partioj siajn kanditato-listojn ; ĉiu partio,
unu la alian batalis en gazetoj, per afiŝoj kaj
paroladoj, sed kontraŭ la katolikaj partioj, kiuj
sole defendas nian Kredon publike, ili estis solidaraj, kaj sekve arope kontraŭbatalis la katolikajn partiojn. Nenia rimedo estis por ili tro mal’bona, se per ĝi ili povis vekigi inter siaj anoj
abomenon kaj malamon kontraŭ katolikoj, anoj
de popola partio.
Sed la plej granda parto de seriozaj elektantoj
nekredis al ili, kaj je la elekto jetis en urnon la
liston de katolikaj partioj, La partioj, kiuj plej
akre batalis kontraŭ ni, estis multe suprizitaj,
ĉar ili perdfŝ plihlŭltfc da voĉbj ol ifi gajnis je la
lasta elekto.
Plejmulte gajnis la katolikaj partioj (ĉefta, slovaka, germana), ĉar ili pligrandiĝis je 5o-ioo*/0
kaj ricevis sume 1 584 338 voĉojn el 6 65g 939,
kaj 71 deputitojn el 3oo, do 24 % de ĉiuj voĉoj.
Tiu ĉi nombro estas certe granda, se ni konsideras, ke havis kandidatojn 29 malsamaj partioj.
Socialistaj partioj perdis je tiu ĉi balotelekto
grandan nombron da voĉoj, kiujn ili ricevis jela
lasta elekto (1920), kaj kolektis, kune, kun
komunistoj, nur 2 591 618 voĉojn, kontraŭ kiuj
staras la burĝaj partioj kune kun katolikaj partioj kun 4 068 321 voĉoj. Do socialistoj estas en
malplimulto.
La ĉefa sukceso de ĉi tiu balotelekto estas, ke
la ebla danĝero starigi registaron sen katolika
partio estas jam forigita, ĉar sen la popolapartio
la ceteraj ĉeftaj partioj ne havus la plimulton.
Sekve de tio falis ankaŭ la leĝpropono por
disigo inter Eklezio kaj ŝtato, kiu estis en ministrejo por Instruado kaj Kulto jam delonge preparita, ĉar pri tia leĝo la popola partio povus
neniam konsenti.
Johano
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Himno de la Katolikaj Esperantistoj.
Nin kunigas katolika sento;
Tra la mondo iras nia voko
Kaj per forta volo en konsento
Estu Dia glor’, en ĉiu loko.
Vivu la Kruco, ilo de venko,
Savu la mondon, brilu sur ĝ i!
Kaj al mond’ eterne militanta
Kiel disrompita famiiio,
, Nur la kredo kuru soifanta
De ĉiela daŭra harmonio.
Vivu la Kruco, ktp.
Per la fido pura de miljaroj
Malaperu de 1’erar’ la vorto;
Estu preĝoj la defendaj baroj
En batal’ kun la diabla forto.
Vivu la Kruco, ktp.
Nia laborema kolegaro
En agado bela ne laciĝos
(iis la leĝo de la Kristanaro
Por eterna beno plenumiĝos.
Vivu la Kruco, ktp.
-------- ★--------

F. P izzi.

JLA 8 T E L I B T I N O

de P ierre L’E rmite, trad. Y. Z.
Li estis bona kaj bela knabeto, bonkora, fervora por ĉiuj grandaj sanktaj movadoj. Tagon, li
dirisal la Kapelpastro de la Instituto : < Mivolas
fariĝi pastro ». — < Ni pripensos pri tio >, respondis la Kapelpastro, ne surprizita. < Tute sendube >, rediris la knabo, < mi fariĝos pastro ».
Efektive, li alportis al la Seminario sian belegan kapablon. ĉie la unua, ĉiam sindonema;
kiam oni al li konfidis taskon, oni povis esti certa
ke ii faros pli ol sian devon.
Li estis fermento inter tiuj fermentpj. Liaenergio multobligis la energiojn, kiuj, ĉirkaŭ li, elkreskis sub la rigardo de Dio, kaj por Lia servo.
Bela estis la kariero antaŭvidebla por la estonta
pastro, la dudekjara junulo I
Ekokazis la milito... La fervora seminariano
fariĝis militistokuraĝega. Li revenis kun kvar citaĵoj, unu krucokaj la milita ordeno. Ho vel Kiom
multe tiu lasta kostis al lil Kuglo estis frakasinta lian antaŭbrakon. En spaco de unu monato, oni portis lin sesfoje al la fiirurgia ĉambro.
La fiirurgiisto, helpata de juna flegistino, ekstraktis osteron post ostero el la vundo. Mi me-

a55

moras, ke, iun matenon, mi ĉeestis dum la vizito
de la kuracisto. La junulo, pala pro sufero, kun
ŝvitanta frunto, mordetis sian blondan lipharon,
por elporti pli silente la enpenetron de la ŝtala
instrumento en la dolorigan vundon. Foje, la
fiirurgiisto Ĉirkaŭprenis lin : < Mi suferigis vin,
mia knabo ? » — <Iomete, Doktoro ». — Iomete ?...
Ne, multe ! Sed tio estis necesa ». Je la fino de
unu el tiuj vizitoj, la kolonĉlo alfiksis al lia mantelo la orflavan rubandon atestantan lian superan bravecon. — Ho, kial, kial ĉi tiu medalo
kostis al ii ankoraŭ multe pli.
Antaŭ kelkaj tagoj, la junulo venis viziti min
en tiu salono, kiun li tiel bone konas. Intence mi
diras < la junulo >, ĉar, tuj post lia eniro, mi
sentis, ke io aliiĝis en li. Iom elegante vestita,
li aspektis ĝenata kaj liaj okuloj, ordinare klaraj
kiel fonto, ne plu rigardis miajn kiel antaŭe.
< Mi venas konfesi al vi ion, kio ĉagrenigos
vin >, li diris. < Mi ne daŭros >. < Ha ! » < Ne,
mi ne reiros al la Seminario : mi ne plu intencas fariĝi pastro. >
Mi estis surpriiata. Mi bedaŭris. Sed, fakte,
estante nur filozofia studento, li absolute ne estis
jam ligita. < Kiel tio okazis? » mi demandis. Ha,
mi plene sciis, ke la kaŭzo estas preskaŭ ĉiam
la sama. Li antaŭsentis la demandon. — < ĉu vi
memoras la junan flegistineton, kiu helpis al la
fiirurgiisto ? » — < Malprecize. ĉu estas ŝi ? » —
<Jes, kaj se vi permesas, mi prezentos ŝin al vi. »
Fariĝis malagrabla silento inter ni. — < ĉu vi
jam estas tute decidita? > — < Jes, ni estas eĉ
geĥanĉoj. La edziĝo okazos fine de januaro ». —
< Kaj via situacio ? » — < Mi laboros en banko.
Sescent frankojn monate... >
Efektive, la morgaŭan tagon, tre simple, eĉ
tre ĝentile, li alkondukis ŝin al mi. ŝi plaĉis al mi
malpli, ol en sia flegistina kostumo. ŝi estis tiu
ordinara Parizanino, kies nedaŭra beleteco ne
postvivos la printempon... Kaj poste.. kiam li ŝin
rigardos ?... per disreviĝintaj okuloj... kiam, en
certaj haltoj sur la vojo, li komparos ?... Enpense, mi revidis la junulojn, ĉe kiuj lia influo estis
tiel potenca, mi vidis la multnombrajn animojn,
kiuj estus venintaj al lia konfesejo por petegi pri
subtenanta parolo, pri luma konsilo montranta
la vojon, aŭ pri la preciza vorto, kiu profunde
enpenetras en la faldojn de la konscienco, kie
la malbono kreskis, estis por ĉiam instalita t
Mi vidis la malsanulojn, kiujn li estus vizitinta,
la senkuraĝigitojn de li restarigotajn, la malfeliĉulojn, tutsolajn sur la tero, kiuj bezonas senti,
en la koro de la pastro, la tutan amon de la Mastro... Mi vidis la mesojn dirotajn de li, la instruojn, la popolamasojn, kiuj, ĉirkaŭ la katedro,
kortuŝite aŭskultus la supernaturan voĉon, kaj,
dank’al li, estus revenintaj al la Vero 1... Mi vidis la fervorplenan parofion, kiun estus direktinta lia ardanta animo ! Kiu povas scii ? Eble ion
pli altan li estus atinginta... ĉion tion mi vidis
tute klare, ĉar mi konis lin perfekte, tiun infanon. Mi sciis, ke li estis kreita por Dio. Kian
belan himnon Dio estus ludinta sur la streĉitaj
kordoj de lia arda koro soifania pri ĉiela amo I
Kian befton tiu himno alportus al la tero 1
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Kajĉion tion ŝi forŝtelas, tiu eta junulino. ŝi
konfiskis ĝin por si raem... por sia eta persono 1
Kaj ŝi pretendis anstataŭi tiun tutan espĉroplenan printempon 1.. Ŝi opiniis, ke, ĝuante pri ŝiaj
ĉarrnoj — ho,tre ordinaraj kaj nedaŭraj — tiu junulo, kiu jam spiris la ebrianta bonodoron de
Diaj kampoj, neniam eksentus bedaŭron? — ke li
neniam pensus pri tio, kio povus esti... kio devus
esti ?.. Eble, tamen, ĝi okazos !...
Ŝi eble pensis pri tio, 1? junulinol... Ĉar mi
havis la impreson, ke ŝi ekstaris... ke ŝi rigardis *
min kvazaŭ atake... timante eble parolon, kiun
mi ne havis la rajton igi ordonan, ĉar, ĉion konsiderante, li estis libera, kaj ŝi ankoraŭ pli...
Sed kiam ili foriris post banala interŝanĝo de
vortoj pri aliaj temoj, mi komprenis, ke ili iras
malsupren... malsupren...
Kompatindaj infanoj 1...
Ili ekiris la vivo antaŭ si... ambaŭ erariĝantaj!

L a l e g e n d o d e l a v e r d a la c e r t o »
En tiu tempo, Nia Sinjorino kaj sankta Josefo
estis forkurintaj de Judea lando, timante, ke Herodo mortigu la Infanon Jesuon.
Ili iradis tra la dezerto de Egiptujo.
Kelkafoje, plena de timego, Josefo sin turnis
malantaŭen por vid.i, ĉu en la malproksimb ne
aperis polva nubo, antaŭsciigante la venon de la
soldatoj de la malbona reĝo. Kaj Sinjorino Mario
premis sur sian bruston la karan infaneton. Sola, la azeno tintigis gaje siajn sonoriletojn kaj
rigardis sur la sablon la ombron balancitan de
siaj du longaj oreloj.
lun vesperon, kiam ĝi estis longe marŝinta la
sankta Familio haltis por ripozo, piede de ŝtonego en la dezerto de sablo. La Infano ploradis.
De la antaŭa tago, eĉ unu guto da akvo ne malsekigis liajn lipojn, kaj Sinjorino la Virgulino
jam delonge ne plu havis lakton por dorii al Li !
Granda leono pasis. 6i iris malrapide, starigante sub la suno sian oran kolhararon.

— Ho leono, bona leono, — krias N ia Sinjorino,
— montru al mi la fonton, kie ci kvietigas cian
soifon, por ke mia filo nc mortu !
La leono krispis siajn lipojn kaj ne turqante la
okulojn:
— Iru cian vojon, virinon,— li diris malŝate, —
kaj lasu min rigardi la sunon.
Gazelo pasis. ĉiaj maldikaj kruretoj ŝajnis dclikataj ŝpiniloj, kaj ĝi balancadis gracie sian kapon ambaŭflan ken.
— Ho gazelo, bona gazelo, mia filo tuj mortos,
se ci ne diros al mi la vojon al la fontor
La gazelo respondis ne haltante:
— Mi iras tiel rapide, virino, ke mi ne havas
tempon por aŭskulti cin.
Gi forsaltis kaj malaperis.
Nia Sinjorino klinis sian kapon kaj ekploris.
Subite antaŭ si, ŝi ekvidis humilan lacerton,
grizan kiel polvo, kiu sin ŝovis en fendon de la
Stonego.
— Ho lacerto, bona lacerto, — diris Sinjorino la
Virgulino, — konduku min ĝis la proksima fonto,
por ke ne mortu raia dia filo.
La besteto levis al ŝi kaj al la Infano siajn nigrajn okuletojn:
— Ho, plena de graco, venu kun mi, — ĝi diris, — kaj sekiĝu la fonto kaj mortu mi prefere,
ol vidi la Infanon morti 1
La Virgulino sekvis la grizan lacerton ĝis la
fonto. Ŝi prenis iom da akvo en sia mano kaj
malsekigis la lipojn de la dia Infano. Jesuo ridetis. Lia rigardo falis sur la humiian lacerton kaŝnao an la polvo, ĉe haj piedoj...
Kaj, ĉar Li estis rigardinta ĝin, jen la griza
korpo subite lumiĝas ruĝe, blue, verde, kiel sunradio, kiu enŝoviĝus en herbon....
I snard -D alaut .

Kuu lfc permeao de la. eklaziaj aŭtoritatoj.

La, forkuro al Egiptujo.
Pentraĵo de L uc-O uvibr Mbrson.

ESPERO KATOLIKA
•■
■■■•.*♦ ♦*_•■■■■■•■■■■•■■»■■■•■•■■■■■••■■■■■■■■■■■■■■•*♦ ♦**■■■■■■
■
■ En la mondon venis nova sento, poemeto de
■
v
»
■
■
■
•
■
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A. Paolet, en San Vito al Talgliamento (Italujo).

>■ La Novaj Libroj •»(

Rezpondoj al paroloj kontraŭ la religio de
Msro de Sĉgur, esperantigita de Dr H albedl.
Eldonejo Stjrria Graz, Aŭstrujo, 1925, pĝ.
223. P re z o b ro ŝ . — 5 aŭstr. ŝil. (15 fr. frk).
Aĉetebla ĉe Espero Katolika.
Fine aperas tiu verko, kiun ni jam longe bezonis en nia literaturo : verko parolanta al katolikoj pri ilia kredo, defendanta nian kredon kontraŭ la atakoj de 1’malkredo. Tian libron bezonas
ja ĉiu katobko en la nuna tempo de ĝenerala
batalo kontraŭ la religia vero, li bezona^ ĝin por
si mem, por firmigiĉiam sian kredon, li bezonas
ĝin precipe por la aliaj, kiuj faras al li kontraŭparolojn kaj mokojn pri la religio. Sed en Esperantujo tia libro estas necesega. Ĝar tie kolektiĝas tiom da diversideaj homoj, diverskarakteraj
animoj interpuŝiĝas, tie do ankaŭ estas danĝero,
ke pro tro da « ideinterŝanĝo * ekŝanĝeliĝas la
kredo. Krome ekzistas ĝuste en nia esperantlingva literaturo tiom da kontraŭa al nia idearo.
En multaj libroj kaj gazetoj oni almilitas nian
kredon eĉ mokas pri ĝi. Kaj nun ni havas verkon, en tiaj cirkonstancoj bezonatan. La verko
de la fama Msro de Segur ne bezona^ rekomendon. Por la boneco de la traduko garantias la
agema tradukinto kaj la iingvisto prof. Hainschegg (Graz), kiu trarigardis la tutan verkon.
La eldonejo, kies unua E.-eldonojo estas tiu
libro, zorgis ankaŭ pri la bona eksterajo kaj
subtenas nian aferon ankaŭ tiamaniere, ke ĝi
vendas la libron tre malkare : 5 ŝil. por 223 paĝa
libro estas tre malmute kaj tio ebligas al ĉiu
katolika samideano, aĉeti tiun valoran kaj gravan libron. 6i ja estas ne nur por horoj sed por
la tuta vivo. Do mendu tuj Ia libron ĉe Espero
Katolika. Ankaŭ por viaj amikoj kaj korespondantoj raendu ĝin, ĝi estas bonega donaco por
ĉiu pensanta homo.
Jos. Schmidt.
Bukedeto, de Margarethe J. Kresta^noff, i2X
16, 47 paĝoj. Prezo : o.3o or. mk. Oskar Ziegler en Deisenhofen b. MUnchen (Germanujo).
Sepflora bukedeto, kunmetita de sola mano el
sep diversaj bedoj. Floroj havas vivan koloron
kaj apartan odoron, kiuj ne konvenas por ĉiuj,
bedaŭrinde,ĉar ili elvokas pensojn netute purajn.
La Leipzig’a mondfoiro 16 X 22 1/2 cm., 16
paĝoj. Senpaga. Messamt fUr die Mustermessen in Leipzig, Esperanto Fako, Leipzig,
Markt 4.
Luksa broŝuro ilustrita pri la foiro de Leipzig,
la plej sukcesanta en la tuta roondo.

Sub ĉi tiu titolo nia samideano Francesco
Pizzi eldonas poemeton laŭ bonsonora versmezuro de Danto, Petrarka kaj aliaj verkistoj, ĉar
li opinias, ke tiuj versoj dekunusilabaj meritas
ludi ĉefan rolon en la esperantlingva literaturo.
Ĉiukaze li pruvas, ke la fleksebleco de Esperanto
estas taŭga por kiu ajn prozodia « metro ». La
versaro, honore menciita ĉe la X-aj Internaciaj
Floraj Ludoj tre plaĉas. La ceterajn paĝojn de la
broŝuro, kiun ornamas foto de la verkinto, plenigas katolikaj kantoj, inter ili la himno de la
katolikaj esperantistoj. Ni plezure rekomendas
tiun poeziaron al niaj legantoj.
E. K.
La Anĝeluso, poezio de H. Lapaire, esperantigita de F. de Menil, muziko de F'£lix F ourdrain. Prezo : la parituro : 5 fr. Deiss kaj Crepin, 31, rue Meslay, Paris, III®.
Tre agrable, plaĉe sonas la melodio, kiu trafe
akordiĝas al la teksto kaj elvekas la pacan ripozan senton signitan de la vespera postlabora kampara sonorado. Tre rekomendinda kaj taŭga
musiltaĵo por gajigi niajn kunvenojn.
E. K.
Viktimoj, romano de Jui.io Baghy. 12 X 1.6 cm.,
162 paĝoj. Prezo : 25.000 hung. kr. Hungara
Esperanto-Instituto, Edtvbs-utca 3, en Budapest, VI°.
Ĵus aperis en arta broŝurvesto la originala
romano de Julio Baghy, kiun jam publikigis Litcratura Mondo. Ni gratule aplaŭdas la lingvan
)taj literaturan talenton de la aŭtoro. Certe ni
povas ĥdi pri la estonteco de la originala literaturo de Esperanto, kiam ni havas en nia vicaro
tiel talentaj verkistoj. Ni tamen sincere bedaŭras, ke S-ro Baghy uzas sian egan talenton nur
por verlti rakonton tro pasian, sekve nerekomendindan de la ttforala vidpunkto. Beletristika priskribo de la peko danĝere ĝin amindigas. Kaj
certe oni trovas ĉi tiun danĝeron en la nuna
verlto, precipe en kelkaj paĝoj. Ni deziresprimas,
ke baldaŭe S- ro Baghy prezentu al ni tute reltomendindan verkon de ĉiuj legindan.
G. R.
Svial&ndo.
Karto ltaj gvidilo por la turisto.
eldonita kaj senpage sendota de la Svisa Centra
Turisma Oficejo, LBtpenstresse 55, en ZUrich.
()i montras sur unu fianko bonan landkarton
de Svislando presitan en diversaj koloroj kaj sur
alia flanko po 12 belegajn vidaĵojn de ia pentrinda lando kun klariga teksto en Esperanto.
Petu ĝin ĉiu leganto.
E. K.
I
Ĝu vi prop&g&ndia « Hspero Katolik&’n »
ĉi tiun monaton? Kiom d&novajn abon&ntojn
vi v&rbia 9
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RESPONDOJ
I) e M sro

de

al

KONTRAŬRELIGIAJ

S egur

E sp . D

PAROLOJ
ro

A dolfo H albedl

/■
Plej taŭ ga K ristnaska Donaco por ĉiu katolika Esperantisto !

Paĝoj X I I- 2 i i.

Prezo 5 aŭstr. ŝil. -h 1 0 % por alsendo.
Mendu tuj ĉe
V e r i .agsbuchhandlung < S tyria »

-----------

en

G raz (A ŭ str u jo )

• -------------

Librovendejoj kiel revendistoj scrĉataj en ĉiu lando.

LeiPZIG-A FOIKO
La oenerala internaciaToiro
de^Germanujo
La unua kaj plg granda Toiro dcta mondoSantc gravaporatŝpozantoj kra por aĉetantoi*

Gcirerala Spccimcnfoiro k u n "Foiroj
porTckniko kaj K onstrufako
Trintempa Foiro 1926 dĉ la 2&a deJebruaro ĝis 6a de marto
Tekrŭka Foiro dela 23a defebruaro ĝts ioa de tnartio
Aŭtuna Foiro i$26 dela2ga ae aŭgustoĝis4a deseptembto
Teknika Foiro de la 2ga de aŭgusto ĝis&ade septembro
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