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SE N P R O K R A STE PRO EITU TJUN PROPONON.
Vi, kiuj deziras regule ricevi “ Espero Katolika ” n,
au ricevigi gin de viaj amikoj, senhezite, senprokraste
profitu nian proponon.
Por la prezo de k v a r , vi povas ricevi k v i n
jarabonojn;
Tio signifas, ke vi povas ricevi la revuon senpage,
dum unu jaro, se vi varbas kvar aiiajn jarabonojn inter
viaj konatuloj.
Tio signitas, ke, se vi sukeese varbas kvar jarabonojn, vi povas senpage donaci unu kvinan ai iu ajn, iau
via deziro.
Tio signifas ankaŭ, ke vi povas kvinope aboni
“ Espero Katolika ” n, kaj nur pagi kvar abonojn; tiamaniere vi proiitos gravan rabaton.
Tio signifas fme, ke vi povas profitigi la rabaton de
la jus abonontoj.
ĈJu nia propono ne estas inda je tuja profito ?
Kompreneble la propono rilatas nur la n o v a j n
j a .r s d b o n .o j n ., kies prezo estas tuj kaj tute pagota.
La propono valoras ixxxx' g i s l a 1 d e O l c A bministracio

de “ E SP E R O KATOLIKA "

VITTEL

VOSGES
FRANCUJO

KURACBJO POR PODAGULOJ, ŜTONMALSANULOJ, ARTRITULOJ
^Dtetai. aftvoj. rtaturaj

GRANDE SOURCE

SOURCE HEPAR

P od u g ro , Ŝ tonm dlsuno, D iabeto

Litiazo gala, Hepaŭsmo

KfJHACA SEZONO tle 20 Majo yis 25 Scpfcmbro

VARIHIA BANEJO DE 1* KLASSO
Kazino - Teatro - Golfejo - Polo - Tenistoreno
Kuraca Instituto por korpa kulturo

Speciala Infanparko

HTA.
En la augusta numero de Espero Katolika ni enpresos detalan tabelon de la
enhavo de la unuaj jaroj de la nova
kolekto. Tiu tabelo kompreneble instigos niajn legantojn
bindi la 22 numerojn en unu volumo. Tial ni fabrikigis
belan bindilon, je marko « Clio », speciale por Espero Katoliha, kies titolo estas per oraj literoj sur la dorso. Tiu
movebla bindilo permesas, dankal mehanismo mirinde
simpla, tujan bindajon de la revuo, sen traboro, gluado,
kudrado. Tamen gi anstatauas reale la bindon. Gi povas
enteni kolekton da 22 numeroj kaj kostas nur 7 fr $0 en
nia administrejo. Afrankite: en Francujo: 10 f r .; en aliaj
landoj: 15 fr. Tuj ĝin mendu.
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LA GRAVECO DE NIAJ KONGRESOJ
La gvidantoj de la Esperanto-m ovado pli
kaj pli rimarkas, ke, por pliprofunde enkonduki nian lingvon en internacian uzon estas
tutnecese montri ĝian taŭgecon sur kampo
sim ila al tiu, kie la diversnaciaj homoj malgrandsukcese penas sin kompreni unu la alian
per uzo de kelkaj naciaj lingvoj. N i estas
evidente montrontaj al tiuj, kiuj havas, aŭ
deziras havi internaciajn rilatojn, ke Esperanto estas la taŭga perilo, kiun ili bezonas.
Sed ni devas tion evidentigi ne teorie, sed
praktike. N ur antaŭ praktika kontentigo la
antaŭjuĝoj plene malaperos. E1 tio venas la
graveco de niaj kongresoj.
La katolikoj certc bezonas internacian
lingvon, alian ol la latina lingvo, kiu neniel
povas taŭge servi al la plim ulto de la hom oj,
nek por la plim uljo de la temoj. La latina
lingvo restos teologia, liturgia, religioscienca,
oficiala lingvo de la E klezio. Sed flanke de ĝi
estas loko por internacia lingvo, cetere bezonata.
Por kompreni la bezonon de tia lingvo en
katolikaj rondoj internaciaj, sufiĉas ĉeesti la
ĝis nun okazintaj kongresoj ŝajnige internaciaj, kie tamen ĉiu naciulo estas apartigita de

alia per la malsama lingvo. Ekzemple nun
oKazas en ĉikago granda Eŭkaristia kongreso
internacia. E ble estas aserti, sen tim o de
kontraŭaserto, ke tia kongreso estas nur aro
de nacilingvaj kongresoj en sama urbo, nenio
plie 1 ĉ iu naciulo ja ĉeestas naciajn kunsidojn, diservojn, ktp. Okazas nur kelkaj ĝeneralaj kunvenoj, kie almenaŭ la duono de la
ĉeestantoj ne scipovas unu aŭ alian el la lingvoj uzotaj. Laŭtparoliloj portas al la oreloj
de la aŭskultantoj parolon, kies senco estas
fremda kaj nekom prenebla ! La servo de laŭtparoliloj estas do tute senutila, tiam longe,
kiam la aŭskultantaro ne havas komunan
lingvon de ĉiuj kom preneblan.
La organizantoj de tiaj internaciaj kunvenoj plene konsentas pri la utilo, la neceso de
internacia lingvo, sed ĝis nun ili ne kuraĝas
decidi la alprenon de Esperanto, ĉar ili
timas — certe senrajte — ke nia lingvo ne
plene donas, kion ni esperigas per ĝia uzo.
N i devas ilin konvinki per faktoj. Kiamaniere ? Per niaj katolikaj Esperanto-kongresoj.
N i ja devas montri la taŭgecon de Esperanto
por iniernaciaj katolikaj kongresoj per niaj
kongresoj mem. Por tio ili do estu ne babilemaj kunvenoj de samideanoj leliĉaj interkonatiĝi inter si, sed ili estu vere in tern aciaj
kongresoj, vizitataj de plejcble multnombra
ĉeestantaro internacia; vere katolikaj^ dum
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kiuj oni priparolas katolikajn nuntempajn
tem ojn ; sekve vere serio^aj, kaŭzantaj rezultatojn interesplenajn por la tuta katolikaro
kaj ne nur por nia katolika samideanaro.
T ial ni provas remeti sur ilian bazon niajn
katolikajn Esperanto-kongresojn, organizante
enketojn lastjare pri la katolika gazetaro,
nunjare pri la katolikaj junulasocioj. La
enketojn pri la gazetaro sufiĉe sukcesis kaj
havigis interesajn inform ojn, sed m alfeliĉe
niaj samideanoj ne ilin konigis al la tuta katolikaro pere de la naciaj revuoj. N ur kelkaj
gazetoj raportis pri nia kongresa tem o. Kompreneble por tiel ampleksa laboro, la helpo
de ĉiuj estas nepre necesa. Centra Oficejo
tute ne povas ĝin entrepreni. ĉ iu sam ideano
en sia rondo devas doni sian kunlaboradon.
La nunjara enketo pri la katolikaj junulasocioj devas almenaŭ sammaniere sukcesi. N i
bezonasboneinform itajn raportistojn..Tuj vin
anoncu* Petante sciigojn ĉe la sekretariejoj de
la asocioj, oni povas tiamaniere eĥke propagandi Esperanton. N i tion spertis en Parizo
mem. La enkonduko de nia lingvo en katolikaj skolttrupoj de la Pariza regiono estas
rezultato de nia vizito en la generalejo por
havi sciigojn p orla nunjara enketo.
Kiam niaj kongresoj estas konsiderataj laŭ

tiu vidpunkto, kiu estas la sole vcra, tiam ilia
nepra graveco evidentiĝas. Kaj por ilia sukceso
ĉio estas sindonem e oferota: ĉio, t. e. tem po,
m ono, kunlaboro, ĉeesto. Niaj kongresoj
estas la sole vere eĥka rim edo por atentigi la
katolikaron pri la utileco de Esperanto, kune
kun la eldono de interesplena revuo katolika.
N e forgesu t io n !
Nia Dekunua kongreso baldaŭe okazos; de
ĝia sukceso pli au malpli granda, aŭ de ĝia
m alsukceso, dependas autaŭen- aŭ returneniro
en nia klopodaro meti nian lingvon je la servo
de la interesoj de la surtera regno de JesuK risto. Kaj 6'uestas responda pri tio, ne nur
la organizantoj, k iesefik on e povastrafi transe
ia lim o. D o pripensu, karaj sam ideanoj, la
gravecon de niaj kongresoj kaj konsekvence
a g u : tutkore fordonu sindonem on vian por
la plena sukceso de N ia D ekunua.
G eorges R aiiboux, presbitero.
••••••••
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BUDHISTA AZIO KONTRAŬ
KRISTANA EŬROPO.
En la templo de Dzododĵi, meze de la parko de
Shiba, en Tokio, okazis, dum la unuaj tagoj de
novembro 1925, internacia kongreso budhista
kaj panazia, kie mil el la plejfamaj bonzoj el Ĉinujo kaj Japanujo, priparolis la ĝeneralajn interesojn de Budhismo kaj ĝian disvastigon tra la
tuta mondo. La loko, kie lli kunvenrs, estas unu
el la plej belaj de la ĉefurbo. La monaĥejo kaj
tempiode Dzododji, organizitaj fine de la XIV* jarcento, estis translokitaj en tiu belega parko fine
de la XVI* jarcento. Oiaj monaĥoj gardas la
tombojn kaj sanktejojn funebrajn, de tiu epoko
konstruitajn je la glormemoro de la shogounn
Tokougarva.. La beleco de tiuj budhistaj kaj ŝintistaj artaĵoj allogas ĉiam multnombrajn pilgrimantojn. Vizito al ili estas kvazaŭa pretigo al
vidado de la mirindaj roaŭzoleoj konstruitaj je la
honoro de la disnatia fondinto kaj de lia nepo,
meze de la malproksima kaj dezerta montaro de
Nikko.
La templo de Dzododĵi, kies eksteraĵo ne estas
multe rimarkinda, enhavas faman statuon de
Amida Budha origitan, kiun ĉizis la multkonata
artisto Eishinn, budhista monaĥejestro en la X* jarcento, kiu, pro sia talento kaj verkoj, estis egaligita kun Kra Angelico.

En la ĉambregoj de tiu templo, kunvenis la
internacia kongreso, patronita de ia japana registaro, ĉar S-ro Kato, ĉefministro, sendis al ĝi gratulan leteron kaj S-ro Okada, ministro por la
Klerigado, eldiris bonan akcepton al la kongresanoj kaj bondeziris sukceson al iliaj laborkunsidoj. La malferman kunsidon ĉeestis Sir Charles
Eliot, angla ambasadoro, la profesoro Petzold,el
la Supera Liceo, la profesoro Gunter, el la Imperia Universitato, S-ro ŝimura, direktoro de la
religia oficejo en la Ministerejo por Internaj Aferoj, kaj multnombraj eminentuloj japanaj.
La kunveno de la 1 novembro, posttagmeze,
estis dediĉita al la akcepto de la ĉina bonzo T a i;
1 600 intanoj de la lernejoj kaj de la budhista junulasocio iin aklamis.
La demando, rigardita kiel la plej grava, traktota en la kongreso, estis tiu de la budhista propagando tra la tuta mondo. Cetere oni klopodis
ĝin prepari per serio da gazetartikoloj kaj paroladoj, kiu persiste daŭras ankoraŭ nun. La gazetoj en Hindujo, ĉinujo kaj Japanujo estis plenaj
per strangaj deklaroj de la ĝenerala direktoro de
la Budhist Mission o ĵ India^ kiu, reveninte el
Ameriko, pretendas esti konvinkita pri la < bankroto de la Kristanismo ». « La kristana religio
malsukcesis, li diras, pro sia dogmaro. Nu Budhismo, ne havanta dogmojn, estas nepre elektinda
por ĝin anstataŭi. Necese estas do starigi budhistajn propagandcentrejojn en Nev-Jorko, ĉi«
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kago, San-Fransisco, Los Angeles, ktp. Nur
Budhismo per sia pacanonco povas savi Amerikon, kun ĝia riĉaĵaro ka£ malsaĝa aktiveco, el
morala kaj materia ruiniĝo. Sekve oni estas tuj
provonta ĝin konvertiĝi al Budhismo, ĝia sola
savilo 1 »
La kontraŭkristana batalo en Japanujo estis
aktive kondukita, kiel cetere en Ĉinujo. La bonzoj klopodis fervorigi sian propagandon inter la
indiĝenoj, kaj en kelkaj centrejoj, elzemple en
Nagasaki, tiu renoviĝo de prozelitismo kaŭzis
opozician manifestadon. Faritaj estis paroladoj
titolitaj: < Militdeklaro al Kristanismo. Nia celo :
forigo de la kristanoj... >, banalaj temoj sufiĉe
mokindaj kaj malnovaj. Sed ŝajnas, ketiu movado,
ridinda en nia tempo, celas precipe la anglosaksan protestantismon, venĝeme al la kontraŭjapana kondutmaniero de Anglujo kaj Usonokoncerne la Japanan emmigradon.
Estas la kunsido okazinta la 2 novembro, kiu
estis tute dediĉita al la tutmonda, taŭge antaŭpreparita en la publiko, propagando de la budhistaj doktrinoj. Starigita estis federacio de
orienta Azio, kies Japanujo estos centrejo; kaj
poste oni ekesploris la rimedojn uzotajn por
trafi la celon. Du punktoj, kiuj unuvoĉe estis
akceptitaj, fiksis la kondutregulon nepre sekvotan:
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i° La budhistoj de orienta Azio reciproke sin
helpos por propagandi Budhismon en la tuta
mondo. Tiamaniere ili esperas disverŝi sur la
tutan Homaron la radiojn de la bonfaranta lumo
de Budha. Por trafi tiun celon:
a) presataj estos anglalingve budistaj libroj;
b) presataj estos anglalingve budhistaj revuoj;
c) sendataj estos budhistaj predikistoj en ĉiun
landon de la tero.
a° Ĉiuj budhistoj solene festos la naskiĝdatrevenon de Sakia-Muni.
ĉar budhistaj ritoj ne plu akomodiĝas kun la
moderna vivmaniero, komisio estas starigita por
ilin ŝanĝi.
Posttagmeze la kunsidantaro sin okupis je la
studo de la demandoj koncerne la budhistan
edukadon. Oni fine decidis « forlasi utilcelan
propagandon de la scienco kaj klopode disvastigi la budhistan edukadon en la popolo surbazo
delabsoluta egaleco por ĉiuj >.
Oni diras, ke sub la esprimo < utilcela propagando de la scienco • estas aludata pri la bonzoj
turpe lucrum sectantes.
En Japanujo komencis la propagando per rimarkinda verko. La tuta aro de la sanktaj libroj
budhistaj, devenantaj tiel de Hinajana kiel de
Mahajana, jus estis tradukitaj de S-ro Kitse
Muenn, el Nagoja. Helpata de bonzoj, sperte
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kompetentaj en budhistaj studmetodoj, tiu scienculo alfinigis la tutan kolekton de la Sutra. Tiu
verko povus utili al aziosciencistoj eŭropaj, sed
ili devos ĝin uzi nur singarde, kaj kontroli la
akuratecon de la tradukintoj, nebone konantaj la
regulojn de la rekta kritikarto nuntempa, kaj
kiuj, por rejunugi sian antikvan kredajaron, estus
maltrompeme sin emiĝintaj al senco-difektoj.
La gazeto, kiu anoncis al la publiko la aperon
de tiugrava verko, sciigas, ke S-ro Kitse Muenn
bezonis ses jarojn porĝin alfinigi, kaj keliakunlaboranto estis S-ro Jamabe, profesoro ĉe la budhista universitato Otani kaj scienculo sperte kompetenta en sanskrita kaj fala lingvoj. La tuta
kolekto de la Sutra estas ne nur tradukita, sed
ankaŭ komentariita en tiu verko, kiu faras volumo da i 800 paĝoj laŭ formato kaj aspekto de
biblia libro. <Ji enhavas detalan vivon de Budha,
indeksojn de propraj nomoj kaj de plejgravaj aŭ
malfacilaj tekstoj kuniliaj klarigaj notoj, geogfafiajn kartojn montrantajn la disvastiĝon de Budhismo. La verko eliras po a5o,ooo ekzempleroj
kaj la preskostoj atingos la sumon da 1,150,000
jenojn. Destinata al publikaj entreprenoj en Japanujo : lernejo, bibliotekejoj, budhistaj monafiejoj, ŝintonaj temploj, eĉ policejoj, ktp., ĝi estos
senpage havebla. Ai ne estos vendata en librejoj,
ĉar aŭtoroj kaj instigantoj de tiu verko rigardas
ĝian disvastigon, kiel religian agadon kaj decidis,
ke la necesan monon devos donaci ĉiuj piaj budhistoj. La gazeto aldonas, ke el ĉiufianke alvenas
la monoferoj, kaj ĝi nomas la multnombrajn
unuajn monsenainTojn.
Oni estas nepre konstatonta la grandan fervoron de la budhistoj japanaj por eraro, kiun ili
rigardas kiel veron. La tasko kaj devo de Okcidento estas disflugigi tiujn mallumojn per la
brilo de la historia vercco kaj de la Evangelia
doktrino, per larĝa propagando de la kristanaj
filozofio kaj teologio.
Tiu kongreso naive pretendas disvastigi en Eŭropo kaj Ameriko, kaj revivigi en Azio, dum la
XX* jarcento, la antikvan Budhismon degeneran,
ĝian ateismon, ĝian kontraŭnaturan pesimismon,
gian doktrinon pri metempsikozo, kiu estas nur
ridinda superstiĉo, ĝian idealismon, kiu neigas la
realon dela homa personeco, tiamaniere forigante
la fundamenton kaj sankcion de la devo, kajĝian
vulgaran nirvanon, kiu praktike estas la nenieco.
La okcidenta civilizacio, kie estas kristana, projekciante siajn konojn en la azian mondon, devas
evidentigi la malverojn kaj absurdajojn de tiu
kaduka religio kaj plejrapide kaŭzi ĝian ruinon.
M iC H E L

R ibaud.

UNUE I
ĉ iu katolika sam ideano devas unue subteni
la Katolikan Esperanto-m ovadon kaj E sp ero
K atolika'n . Se restas al li tem pon kaj m onon,
li povus tiam pensi pri « la neŭtrala » E speranto-m ovado kaj la « neŭtralaj » gazetoj.
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Ni jam parolis pri la konvertiĝo de la Hebreoj
kaj pri la graveco de la cionista movado (1), kiam
oni ĝin konsideras de la katolika vidpunkio; ni
opinias ja, ke oni devas uzi ĉiujn rimedojn por
konigi Kriston al Izraelo.
Sed intertempe estas en Palestino katolikaj
malplimultoj: ili nombras tie 35 000, el kiuj
10000 orientritaj kaj 25 000 latinritaj. La latinrita patriarkalando de Jerus^lemo enhavas
33 misicentrejojn, kies celo estas konservi kaj
kreskigi la religian vivon de tiuj fideluloj, dronitaj meze de 600000 skismuloj, protestantoj,
mahometanoj kaj pli da 100.000 hebreoj instalitaj en 80 izraelaj koloniejoj.
La kreskado de la Cionismo kaŭzas en Palestino grandan renversegon socian, kaj la katolikaj malplimultoj ne povas ne esti maltrankviligitaj. Dum iuj devas kunlabori al la konvertiĝo de Hebreoj, aliaj devas sin dediĉi al la konservado de la Kredo en la parto de la Palestina
loĝantaro, kiu jam havas la religian Veron. La
Papo iam diris, pri ĉi tiu entrepreno, ke li rigardas ĝin « kiel sanktan kaj ho ve 1 nepre necesan ».
La misioj meze de la katolikoj'en Palestino
postulas maleminentan kaj modestan laboron. El
la plej prosperaj misiejoj, tiu de Salt grupigas
1200 katolikojn, kontraŭ 20.000 loĝantoj kaj
havas unu preĝejon, du lernejojn (proksimume
3oo lernantoj) kaj 1 kudrejon ; jiu 4e Madaba
kalkulas ĵ5o katolikojn kontraŭ 7 000 loĝantoj,
Aliaj estas en grandega mizero, ekzemple la
i5o kristanoj de Naur (5oo loĝantoj); garbostalo
servas kiel knpelo kaj la misiisto loĝas en branĉa
dometo. En Beitgiala, kontraŭ Bethleem, estas
65o katolikoj kontraŭ 20.000 loĝantpj, ktp.
La Patriaiko de Jerusalemo intencas starigi en
Naur kristanan koloniejon. Tiu projekto supozas aĉeton de kampoj, monon kaj sindonemon.
Sed la lokaj fideluloj entuziasme kunlaboras por
la sukceso de la entrepreno.
La subtenon de la misioj meze de la katolikaj
malplimultoj de Palestino, prenis sur sin la Kavaliroj de la Sankta-Tombo, kies eklezia direktoro
ĉstas kanoniko Guervin, el Amiens (Francujo). El
lia jarraporto de lasta januaro ni eltiris la supredonitajn sciigojn.
Ni opinias, ke, kiam la katolikaj malplimultoj
en Palestino, laŭ la konsilo de sankta Paŭlo —
« fariĝi hebreo kun la hebreoj, kaj greko kun grekoj » — decidus hebreiĝi, plene, tutkore kaj en
vera sento de kristana karitato al tiuj, kiuj, estas
el la raso, el kiu naskiĝis la Mesio, ni opinias, ke
tiam ili trafus la plejgravan sukceson en la tuta
apostola historio katolika : ili fariĝus periloj de
Diopor akirialla Koro de Jesu-Kristo la koron de
la Izraelpopolo, kaj la sango, kiu fiuis sur la kalvario, malsuprenverŝus sur la Hebreojn por
« vivodona kaj redempta bapto ».
Argus.
(1) E. K, n* 16, februaro 1926, p. 261.
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XI» KATOLIKA ESPERANTO-KONGRESO
Spa, 13-16 au gu sto 1926.

Loka O rganiza Komitato.
Honora Prejidantaro : Barono de Moffart,
dekan-paroftestro de Spa ; Barono Joseph de
Crawhez, urbestro de Spa.
Pre^idanto : S-ro H. Maes, advokato, skabeno
de publika instruado, en Spa.
Vicprefidantoj : S-ro Hamaide, direktoro de la
gazeto « Messager de la Paix >, en M ons; S-ro
Borckmans, verkisto, vicprezidanto de la Societo
Sankta-Josefo, en Spa.
Kasistino : S-ino J. Borckmans-Deru, lemejestrino, en Spa.
Sekretario : S-ro J. Desonay, 3, place Verte, en

Spa.
Help-sekretario : F-ino J. Assenmacher, provizora sekretariino de baldaŭ fondota Belga Katolika Ligo Esperantista, en Verviers.
M em broj: F-ino Louise Pottier, Profesoro Pastro P o p u laire, P astro M ichel, P astro H eyen,

SPA :

Hipodromo.

V O JO AL

P r£fayhaz.

Advokato E. Bartholome.
K ongr esk a rto j.
Estas du kongreskartoj :
1. la ĝenerala kongreskatto, kiu kostas 25 belgajn frankojn;
2. heipa kongreskarto, kies prezo estas : io belgaj frankoj.
Ni petas la samideanoj tuj mendi la kongreskarton de ili dezideratan.
La, kongrestem o.
Ni urĝe petegas tuj sin anonci al Pastro Ramboux, 5,rue Bayard, en Paris-VIII, la raportistoj
por la temo pritraktota dum Nia Dekunua : la
katolikaj junuiasocioj en la mondo.
<)is nun sin anoncis raportistoj nur el Belgujo,
Francujo, Anglujo, Litovujo. Ni atendas sciigojn
el la aliaj landoj.
La raportoj estas nepre sendotaj komence de
julio al Pastro Ramboux. Tempo estas do pripensi la aferon.
P rovlzora P rogrsm o.
Vendredon i3 aŭgusto :
16 h. Solena maifermo de la Kongreso, en la
festsalono de la Societo Sankta-Josefo, rue d'Amontville.
i) Bonakceptata saluto de la LOK ; 2) Parolado
de la Prezidanto); 3) Balotelekto de la Kongresestraro ; 4) Salutoj de la delegitoj; 5) Transdono

de la IKUE-standardo al la Belga Ligo de la
Franca Ligo.
19 h. 3o. Diservoen la kongrespreĝejo SanktaRemaklo Benado dĉ la Plejsankta Sakramento.
Sabaton 14 aŭgusto :
9 h. Komunia Meso en la kongres preĝejo.
Prediko de Pastro Ramboux.
10 h. (/enerala kunveno en la Kongresejo, rue
d’Amontville.
12 h. Komuna tagmanĝo.
14 h. Promenado tra la urbo, vizito de la
firmo « Spa-Monopole ». Oficiala akcepto de la
urbkonsilantaro.
17 h. IKUE-Kunsido en la Kongresejo.
19 h. Komuna vespermanĝo.
io h. 3o Amuza vespero.
Dimanĉon i 5 aŭgusto :
9 h. Solena Meso en la Kapelo de la Orfejo.
10 h. (jenerala kunsido.
12 h. Komuna tagmanĝo.
13 h, Batalado perfloroj,
15 h. Vizito de la banejo. Laŭvola promenado.
20 h. 3o Koncerto en la Kazino.
Lundon 16 aŭgusto :
I
9 h. Solena Meso en la Kongrespreĝejo por
niaj mortintoj.
10 h. $enerala kunsido.
12. Komuna tagmanĝo. Tostoj.

ESPERO KATOLIKA

3i6

14 h. 45 Kunveno en la Kongresejo por iri
procesie al la Kongrespreĝejo.
15 h. Solena fermo de la Kongreso. Prediko
de Pastro Meŝtan, prezidanto de IKUE.
Mardon /7 aŭgusto :
8 h. Laŭvola ekskurso aŭtomobila. ĉirkaŭvojaĝo tra la nordaj Ardenoj.
AŬtomobila. Bkakurso tr a la NordaJ Ardenoj.
Tiu ĉi ekskurso okazos mardon la 17 aŭgusto.
Foriro de Spa vagonare je la 8 h. Alveno en
Verviers je la 9 h. Foriro de Verviers aŭtomobile, trapasante la urbon al la valo de la GheulMontzen (grandega viadukto : longeco : i3oo m.,
alteco : 65 m.) Moresnet (vizito de la fama
Krucvojo, meze de la bela parko). Eupen. Valo
de la Vesdre. Baraĵo de la Gĉleppe, Tagmanĝo
ĉe la bordo de la lago.
i3 h. 3o foriro al la « Baraque Michel » (alteco
674 m.). Valo de la Warche. Malmedy (alteco
33o m.). Stavelot. Valo de la Ambleve. Akvofalo
de Cod. Fonds de Quarreux. Grotoj de Remonchamps (laŭvola vizito, kiu daŭras 1 h. i5).
Reveno al Spa.
Prezo detiu aŭtomobila ekskusro: proksimume
37 fr. 5o. kondiĉe ke oni estu enskribita antaŭ
la a5 julio.

AKVOFALO DE COO.

Kosto de la vojaĝo
de la defaj urboj de Europo a l Spa.
/ Ktato //• Klasc

Bruxelles (133 klm .)
42,3o
Amsterdam, via Vise (288 k lm .)
157,80
Amsterdam, via Esschen (335 klm.)
148.70
Berlin, via Ronheid (6q3 klm .)
433,10
Bukarest, via Wien-Koln (2273 klm.) 1o5o,3o
Budapest, via W ien-K dln (i383 klm .) 793,60
Berne, via Gouvy aŭ Jemble (684 klm.) 248,40
Londrcs, via Ostende (473 k lm .)
385,(0
Londres. via Anvers (5a6 k lm .)
315,oo
Londres, via Calais (5a3 klm.)
323.70
Paris (400 klm .)
H 7 ,5 o
Prague, via Kĉln (g5o klm .)
54830
Rome (1679 klm .)
653,90

29,10
117,l5
108,20
297,40
727,70
560,20
109.40
108,70
210,00
225,80
79,90
371,50
428,60

Por la III* klaso, proksimume 5o 1•/. malpli ol la
II* klaso.

OflcVala^J a c l l g o j .
Mi notis la jenajn kotizojn :
De Pastro Font-Giralt (Hispanujo) por? membroj Pes. 8.40. De.S-ro H. Roppert (Ĉeh. Sl.)
por 40 membroj Kr. ĉ. 100. De S-ro L. Chiba
(Aŭstrujo) por 80 membroj ŝ. 32. De F-ino J*
Assenmacher (Belgujo) por 5o membroj fr. 56.60.
La ligaj kasistoj, kiuj ne jam pagis la kotizon
por sia Ligo, bonvolu tuj sendi la monon al ĉi-'
suba adreso. Nenecese estas, ke ili ankaŭ sendu
la membroliston, se tiu estas konforma al la membrolisto en nia jarlibro. Se tamen la membrolisto
iom ŝanĝis, ili bonvolu aldoni la nomojn kaj adresojn de la membroj novaj, kaj de tiuj, kiuj devas
esti forstrekitaj. Samtempe ili sciigu, por kiom
da membroj ili pagas, por ke mipovu kontroladi
la alsenditan monsumon kun la membronombro.
Ĉiuokaze oni ne donu la jarlibron kun ŝtampita
membrokarto al personoj, kiuj ne pagis sian kotizon. Tiamaniere ni paŝon post paŝo klopodas
atingi tutakuratan administradon de nia organizacio. Mi jam nun spertis, ke pli bone ol la antaŭan jaron oni atentas la « oĥcialajn sciigojn >,
kiuj regule aperas en E. K. Atenta legado de nia
oficiala organo multe progresigos la bonan funkciadon de IKUE. Mi nun atentigas la legantojn
al la « projekto de Internacia Katolika Gazetservo », kiu aperas en tiu-ĉi numero. Ĉiu pristudu
tiun projekton kaj sendu siajn rimarkojn al mi.
ŝanĝproponojn oni sendu laŭeble plej baldaŭ,
same kiel eventualajn ceterajn proponojn por nia
kongr&o* por ke m sufiĉatempe povu sendi la liston de la kongresproponoj por aprobo al la
Episkopo, en kies eparkio la kongreso okazos.
Ni esperas, ke « Nia Dekunua > donu al ni la starigon de la utilega instituto de « Internacia Katolika Gazetservo », kies iniciativon ni ŝuldas al
nia samideano S-ro Benetka.
Tre dezirinde estaŝ, ke el laŭeble plej multe da
landoj alvenu iKUE-membroj al Nia Dekunua en
Spa. Multaj personoj povus disponi parton de la
por tio necesa monsumo, sed ne la tutan, kaj protio ofte okazas, ke el diversaj landoj neniu vizitas nian kongreson, kvankam la tuto de la disponebla monsumo de ĉiuj membroj ebligus partoprenon al tri-kvar personoj el tiu lando. Tio
estas tre bedaŭrinde. ĉu ne estus pli saĝe, se
ĉiu, kiu povas, oferus iom da mono, por ebligi la
ĉeestadon almenaŭ al kelkaj ? Tiamaniere ni povus atingi, ke ĉiuj landoj estos reprezentataj en
niaj kongresoj. La estraroj priparolu tion en siaj
ligoj aŭ grupoj, ili faru monkolekton, ne nur inter la membroj, sed ankaŭ ĉe bonfaremaj personoj, kiuj estas favoraj al nia movado. La kolektitan monon ili sendu al mi, kaj la ĉefestraro esploros, el kiuj landoj la aliĝo al la kongreso ne okazis, kaj por kiuj membroj oni do destinu la kolektitan monon. Ho, se ĉiuj el niaj 8oomembroj
nur pferus malgrandan donacon, jam diversaj
personoj povus fari la vojaĝon, al kiuj nun la
partopreno al nia kongreso ne estas ebla !
Oni pripensu tiun ideon.
La ĉenerala Sekretario de IKUE.
P. A. SCHENDKLER,
Prins Hendrikstr. 3o«. Eindhoven (Nederlando).
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T r a l a L lg o J ke^J R o U d o J .

Katolika Rondo Esperantista de Pari^o. —
Laŭ la decido de Nia Deka kongreso en Parizo Ĉiujare, dum majo, la Rondo kutime pilgrimas
ofti formis komisionon kun la tasko, esplori la al iu ajn sanktejo dediĉata al la Sankta Virgulino.
organizadon de Internacia Gazetservo kaj kun- I Lastan jaron, ni vizitis Nian-Sinjorinon de Longmcti projekton laŭ kiu tiu instituto povus funk- pont ; ĉi tiun jaron, Nian-Sinjorinon de Boucii. La komisiono tiucele indikita estas la estra- logne-sur-Seine, ĥlion de la fama pilgrimejo de
ro de Nederlanda Ligo de Katolikaj Esperantis- Nia-Sinjorino de Boulogne-sur Mer.
La preĝejo de Nia-Sinjoriijo de Boulogne-surtoj. Tiu komisiono akceptis lataskon kaj serioze
pristudis la celon de tiu gazetservo. ĉ i fine al- Seine datumas de la XIVa jarcento. La unuan
ŝtonon metis la reĝo P’ilipo V«, la 2 februaro
venis al jenaj konkludoj :
i3i(j, kaj la episkopo Hugode Besan^on benis,la
La celo estas duspeca :
Unue ĝi havigu al nia oficiala organo Espero unuan dimanĉon de julio i33o, la preĝejon, kiun
Kalolika ĉiujn informojn, kiuj estas sciindaj por sanktigis la fama episkopo de Parizo : GuillaumeChartier, la 10 julio 1469.
la katolikaro tutmonda.
De la mezepoko, Nia-Sinjorino de BoulogneDue ĝi havign al la katolika gazetaro en la diversaj landoj tiujn informojn pri la Esperanto- sur-Seine estas pilgrimejo multe vizitata de la
movado, kies ekscio povas veki intereson ĉe la Parizanoj, kiuj ne povas iri al Boulognesur-Mer.
Nia pilgrimo okazis la i3 majo, posttagmeze.
ne-esperantista legantaro, forigi malĝustajn
ideojn pri nia movado aŭ doni ĝustajn ideojn pri Ni iris al la ĝentila urbeto per ŝipeto, sur la
Sejno, kaj revenis piede tra la pentrinda arbareto
nia progresado.
Pro tio la organizado de la Internacia Katoli- de Boulogne. Ni tiamaniere kunigis pian pilgrimon kun gaja promenado. Memorinda tago por
ka Gafetservo ankaŭ devas esti duspeca.
A. Por Espero Katolika ni havu apartan servon la partoprenintoj.
sendependan. En ĉiu lando estu unu persono,
Efto de Kuiklando. — Nia Jarkunveno, samkiu rekte sendu al la redaktoro de E. K. ĉiujn tempe propaganda kunveno, bonege sukccsis. Ni
informojn, kiujn li-mem ricevis el sia ĉirkaŭajo, malfermis ĝin per JVt volas Dion ! kaj la kristana
aŭ el la sialandaj gazetoj aŭ revuoj, aŭ kiujn sciigis saluto. Ĉeestis Patro Laarakkers, O. S. Kr., relial li diversaj sub-korespondantoj.
gia konsilanto de la Klubo, tri pastraj moŝtoj el
Tiuj sciigoj rilatu pri :
du vilaĝoj, la tuta fratularo el Cuyk, kelkaj anoj
1. la enlanda Esperanto-movado ;
dc la Nijmegen’ a Klubo Stelo dc VMaro kaj mul». la kato.lika enlanda vivo rehgia, politika, t a r « « p < w w t i r o r t o | e a j r p a r f t l r sociala, ekonomia, arta, kaj sporta.
kaŭaĵo. Patro Severijns, 6 . S. Kr., nia 63-jara
Laelspezoj estu kompensataj ella kasodelKUE. vigla sekretario kaj propagandisto, lautlegis siajn
Gn ĉiu lando oni organizu ĉi-tiun servon pli- spritplenajn notojn pri la antaŭa jarkunveno kaj
detale laŭ la tieaj cirkonstancoj.
la jarraporton pri nia en-Cuyk’ a agado. Multfoje
B. Komunikoj pri la Esperanto-movado al la elplenbrusta ridado interrompis lian legadon.
katolika gazetaro. En ĉiu lando oni indiku unu Horeto de knaboj de la lernejo kantis la mesajn
personon, kiu, kiel ĉef-korespondanto, havigos kantojn el la Preĝareto de Pastro Meŝtan (kiuj
al la katolika gazetaro de sia lando la sciigojn, belegaj kaj treege kantindaj estas). Poste S-ro
kiujn li legis en Espero Katolika, kaj aliaj Esp.- Weerhorst el Nijmegen priparolis la temon :
gazetoj. La informojn pri la enlanda Esperanto- « Ĉu Esperanto estas morta ? ĉu ĝi vivadas? * Konmovado li ricevas de la korespondanto, nomita vinkige kaj majstre li faris tion. Klare li indikis
sub A.
kiel malamikojn de Esperanto : 1. Nescion, 2.
La Landaj Ligoj de IKUEindiku la ĉef-kores- Sinsuĥĉemecon. 3. ŝovinismon. Trafe li nomis
pondantojn por A. kaj por B. kaj ankaŭ prizor- 1 Esperanton : la juna arbo, 1& printempa vivo, kiu
gu la plidetalan organizadon. La kostojn por B. kliniĝu sed ne rompas, kiu travivos ĉiujn blovepagu la landliga kaso.
gojn de foririnta vintro. Esperanto ja vivas 1 En
La interŝanĝo de komunikoj el diversaj landoj la dua parto de sia parolado, S-ro Weerhorst
ne estas necesa, se ambaŭ partoj de la instituto priparolis nian katolikan tenadon rilate al Espebone funkcias, ĉar sciigojn menciindajn el eks- ranto. Esperanto estas por ni 1/0, ne celo. La
terlando la ĉefkorespondanto povas trovi en Es- Eklezio ne bezonas Esperanton, ĝi havas la propero Katolika.
meson de Kristo kaj tio suĥĉas. Tamen, ĉar ni
La komunikoj sub B. eliras kiel oficialaj komu- per Esperanto bonege povas esti utilaj por la
nikoj de la Landa Ligo samtempe kaj samtekste Eklezio, ni havas la devon kapti la ilonpor batali
al la diversaj enlandaj katolikaj gazetoj. Neniu por ĝiaj rajtoj, por diskonigi ĝiajn dogmojn, por
katolika gazeto dohavu ian preferon.
nuligi la malbonon, kiun faras al ĝi kaj al la aniLa legantoj de Espero Katolika plenatente moj ĝiaj multnombraj malamikoj. Aplaŭdadante
trastudu ĉi-tiun projekton, kiun la supre-nomita la ĉeestantoj dankis la elokventan parolinton.
komisiono proponas al la Dekunua Kongreso de
Poste la Klubo decidis partopreni la Duan
IKUE, por ke dum tiu kongreso oni «tarigu la Nederlandan Esperanto-Kongreson, sed nur la
instituton de la Internacia Katolika Ga^etservo. duan Pentekostan tagon, ĉar la unua tago estas
I tro alta katolika festo por tiaj aferoj. La kongreso
Por la komisiono suprenomita.
I estas « neŭtrala >.
La sekretario : H. B. v. Zwet.
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Fine oni priparolis la legaĵojn de la anoj; avertis kontraŭ la revuo Esperanto, kiu enhavas kontraŭkatolikajn artikolojn; laŭdis Espero Katolika'n, la bone redaktatan kaj ĉiam pli legatan
purkatolikan gazeton. La Kiubo fariĝos « amiko > de la Societo Sankta Miftaelo kaj helpos
laŭpove la katolikan porpacmovadon.
Post kristana saluto ĉiuj disiris interŝanĝante
la kutiman: < Pli alten, al Diol Gis la revido! >

Societo Sankta Mittaelo
por la eldono de k atolikaj verkoj
esp eran tlin gvaj. — P a ris.
Ni ricevis la kotizojn.
i e kiel < amikoj > de > Efto de Kuiklando »,
Nederlando;
2« kiel « bonfarantoj > de Pastro Kojelis, Litovujo, Pastro Schmidt, Aŭstrujo, Pastro Lenz,
Aŭstrujo.
Al ĉiuj nian tutkoran dankon. Dio repagu al
ili 1 Ni esperas aliajn aliĝojn. Sendu la kotizojn
alF-ino Larroche, 55, rue de Vaugirard, Paris-VI®.
Diversflanke oni petas eldonon de katolika Kantikareto. Ni pristudas la demandon, kaj eble ni
plenumos la deziron de niaj samideanoj, sed ni
bezonas ilian kunlaboradon. Ni petas la sendon
de kantikoj, teksto kaj muzikparituro, ĉar se ni
eidonos kantikareton, ni volas doni muzikon kun
la teksto.
Pri la eldono de la Nova Testamento, ni renkontas < trabojn eur la vojo *. Ni ja pensis utili
la tradukon jam faritan de iu Pastro, sed ĉi tiu
ne volas transdoni, eĉ kontraŭ pago, sian verkon
al nia Societo, pretekstante ke li sola estas la
mastro de sia verko, kaj ke li publikigos ĝin
kiam tio plaĉas al li. Li provas rajtigi sian strangan konduton per la fakto, ke jam S-ro Z... trompis lin pri sama eldonado. Kompreneble kun tia
homo nenio estas farebla ) Ĉu estas iu, kiu estas
jam tradukinta Evangelion aŭ parton de la Nova
Testamento ? Li bonvolu sin konigi al n i !
L a naturam ikoj.
F ondiĝis en Esperantujo A socio de N atu ramikoj. Por inform i niajn legantojn pri la
tendenco de la « Naturamikoj », ni eltiras
tiujn frazojn el unu proklamo ilia :
En ni sonas la voĉoj de miloj da martiroj de la
libera penso, de la libera esplorado. Per ilia ofero
ni venkis la sobran nokton de la preĝejkarceroj,
ni subigis Golgotha kaj Romon, Nun gvidas
nova, hela spirito. Nia diservo nin kondukas al
alta monto, al la rigardo de miloj da mirakloj de
la naturo. Nia orgeno estas la kantanta rivereto
kaj bruanta ventego, nia ftoro la muĝanta arbaro.
Nia preĝejo ne estas konstruita sur malcerta
fundamento, ĉar ĝi estas la tutmondo, kaj ĝia
eterna lumo, la senlima suno.
K om preneble katolikoj ne vojerariĝu meze
de tiaj naturamikoj !
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Certe vi ĉiuj legis la faman baladon de Goethe :
La sorĉlernanto, La misterajn fortojn malligis la
disĉiplo de 1’majstro kaj, kiam ili superakvas la
domon, li ne plus trovas la necesajn vortojn, por
ilin haltigi.
Same agis eminenta eks-esperantisto, proponante sian «Idon>. Li malligis la reformemajn
fortojn kaj nun vane li petegas, vane li
minacas, la reformmanio ne haltas, ĝi ne
povas halti. Tute prave nia Idistestro deklaras en
la gazeto por francaj idistoj (1916, n-oj 1 kaj 2),
ke la logiko estas rimedo, ne celo, ke, kiam ĝi
alportas komplikaĵon, ĝin oni devas senhezitc
flankenigi, ke la ĉefa kvalito de internacia lingvo
estas ĝia facileco, ke fine la lingva provizoreco
tedas, naŭzas la publikon... V ane! van e! Oni
riproĉas lin, ke sufiĉajn ŝanĝojn li ne alportis al
la Zamenhofa lingvo. Li respondas, ke la neceson
li faris ; sed la aliaj, ĉiu el la aliaj opinias, ke
nur lia propra, pli plena reformo estas kontentiga, ke post ĝia alpreno la pacon oni havos 1 N u ,
estimataj sinjoroj, poste venas alia reformamanto,
kiu alportas alian solvon, definitivan solvon !
Kun malĝoja koroniagazetisto^^fnki'WdfeŭVl,
kc li iam eliris ei sia tcndo por propagandi ĉu
Esperanton, ĉu Idon. La tre grandajn servojn,
kiujn, en la unua periodo, li faris al Esperanto,
ni ne forgesas*. Lia disfalo estis por liaj aroikoj
grava, dolora bato : la kreskadon de Esperanto
li laŭpove malplifaciligis, sed li ne sukcesis vivigi
Idon, ĉar tiu ĉi, jam de sia naskiĝo, kunportis
principon de rapida morto : la rifuzon, — sub la
erariga preteksto de senfina progresigo — la rifuzon de ĉiu firm a Fundamento.
La sola timinda danĝero por vivanta lingvo
(kiel Esperanto) ne estas ia ŝtoniĝo, ja k te neebla,
sed la sistema aliecigo kaj fine la disfalo en dialektojn, se ĉiu rajtas alporti sian sistemon kaj
volas ĝin triumĥgi. — Amike aŭ severe oni kritikis nian fidelecon al nia Fundamento. A1 tiu
ĥdeleco, sola garantio de normala lingva evoluado
kaj de internacia unueco, ni ŝuldas niajn progresojn; alĝi ni ŝuldos la finan venkon.
Th. Cart,
Prezidanto de la Esperantista Akademio.
Parizo, 3o, 3, 1926.

L a labor-konferenco en Locarno.
Okazis dum Pasko (3-6 aprilo) en Locarno
(Svisujo) laborkonferenco, kiu bone sukcesis.
D-ro Privat estis reelektita kiel prezidanto de
la Centra Komitato, kaj D-ro Stromboli estis
elektita kiel membro de ĝi.
La demando pri la organizado de nia movado
ŝajnas esti definitive aranĝita.
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La Centra Biblioteko, ĝis nun lokita enParizo,
laŭ peto de generalo S^bert, estos transprenata
de la C. K.
Pri la Somera Universitato, le Konferenco
decidis jenon :
1. Atentigas pri la neceseco konservi altan sciencan
karakteron al la lnternacia Somera Umversitato en
Esperanto;
2. Tial decidas, ke la titolo: Intemacia Somera
Universitato, kiel same tiu de Universala Kongreso
estas posedaĵo de C. K.ĵ
3. Por la estonteco rekomendas al C. K ., ke en
programo de Somera Universitato, krom en gravaj
esceptaj okazoj, estu nur prelegoj de doktoroj, profesoroj, docentoj aŭ titolito de universitatoj aŭ de egalvaloraj teknikaj altlernejoj.

Oni priparolis ankoraŭ multajn aliajn demandojn, kompreneble, sed konfidencie, kaj la gazetaro devas silenti pri ili.
Esper&nto k la ra teleg ra fa lingvo.
Sekve de la decido de Pariza Konferenco de
Telegrafa Unio, la ministrejo de Poŝtofkaj Telegrafoj de Bulgarujo. per speciala dekrfeto de
19 marto (n-ro 83076) deklaris Esperanton jam
de nun kiel lingvon klaran por la poŝta teritorio
de Bulgarujo.
Per oficiala ordoho (n-ro 838oo) de 5 aprilo
1926 la Direkcio de P. T . T . informis siajn
administrajn organojn pri tiu ĉi dekreto kaj speciale rekomendis al sia personaro la studon dc
Esperanto.
Por ebligi al la poŝtistoj simplan scion pri Espernnto,ĝi samtempe ordonis la afiŝadon de klariga
tabelo de la tuta gramatiko de Esperanto en bulgara lingvo kun multenombraj ekzemploj praktikaj en 5oo poŝtoficejoj.
En Ĝefioslovakujo, Esperantb estas ankaŭ
akceptata kiel klara lingvo en la telegrafa enlanda
servo, depost la i5 aprilo.
Informoj en k elk aj vortoj.
— La i8aprilo, jela 11 h., okazis sur la hebrea
tombejo en Varsovio la solena malkovro dc la
monumento-tombstono al D-ro L. L. Zamenhof»
Ĉeestis multnombraj samidcanoj, ankaŭ fremdlandaj, kaj landaj aŭtoritatuloj. Ministro Grabowski faris paroladon.
— LaXIV- Japana Esperanto-Kongreso okazos
en Tokio, la 24-26 septembro venanta.
— Belga Esperanto-Instituto jŭs fondiĝis en
Antverpeno, kies celo estas traduki, verki kaj
eldoni librojn pri kaj en Esperanto. Kapitalo de
13.000 francs estas jam subskribita.
— La Tutmonda Unuiĝo de Porblindulaj Asocioj
oficiale akceptis, la 9 aprilo 1926, Esperanton
por internaciaj komunikado kaj korespondado.
Esperanto en r&dio-sfero.
— La Internacia Radio-Asocio publikigas nun
32-paĝan organon titolitan : Inlĉrnacij KodiO’
Revuo, bonaspektan, riĉenhavan, plejinteresan.
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La ĉefredaktoro estas D-ro Pierre Corret, bone
konata en radio kaj esperanto-rondoj. La eldonisto estas la ĥrmo Etienne Chiron, 49, rue de
Seine, en Parizo. Ni bondeziras plenan sukceson
al nia nova gazetkunfrato.
— Se vi aŭdas senpere aŭ per viaj lokaj radiostacioj la staciojn de Anglujo, ni petas vian helpon subteni petskribon, kiun oni sendas al la
Brita Brodkasta Kompanio, por instigi ĝin fari
brodkastojn en aŭ pri Esperanto. Skribu leteron
al tiu Kompanio, esprimante viajn dezirojn tiurilate, kaj montrante kiom utile estus, ke la anglaj
radiosendajoj tiel trovu pli vastan komprenantaron. Kelkaj minutoj sufiĉos, sed la servo estos
granda. Adresu al 5XX, ĉe Brita Esperantista
Asocio, 17, Hart Street, London, W. C. I., Angiujo.
Esper&nto ĉe la Unio por 1& Ligo de N&cloj.
La jena Rezolucio pri Esperanto estas farita
de la League o f Nations Union en Londono, en
Apriio 1926 :
La Unio por la Ligo de Nacioj, konsciante, ke
reciproka komprenebleco estas esenca por internacia kompreno kaj konkordo, bonvenigas la
aprobon de la Brita Asocio (por la Progresigo de
la Scienco) pri la enkonduko de internacia helplingvo kiel surogata komunikilo inter personoj,
kiuj ne lernis la lingvon unu de la aliaj. Gi notas
la konkludojn de la Brita Asocio, ke la Latina
estus tro malfacila portiucelo, kaj ke la alpreno
de lingvo moderna donus nekonvenajn superajojn kaj ekscitus ĵaluzon. Ĝi subtenas la elekton
de Esperanto, kiun faris la Brita Asocio, pro :
a) ĝia neŭtraleco ; b) ĝia sim pleco; c) la bone
elpensita principaro, sur kiu ĝi baziĝis; d) la
rapideco, iaŭ kiu ĝi estas lernebla ; e) la amplekso
de ĝia jama uzado.
La Unio por la Ligo de Nacioj bonvenigus
deklaron de la Ligo de Nacioj, instigantan la
Registarojn de Membro-Ŝtatoj, ke ili kuraĝigu la
instruadon de Esperanto en la lernejoj, kaj proponantan, ke la Komitato por Intelekta Kunlaboro estu petata, se necese, sugesti plibonigojn
kiuj igus Esperanton pli eĥka komunikilo inter
la nacioj.

•■••■••■»••••■•■•••■•■•■••»■■•••••••■■»■••■•■»■•■■■•■•••••••■•
—
...••*••... ........................ ..... .......... ..................................

Ĉu estas abonanto.. ••
V
kiu ne povus ĉiujare varbi almenaŭ unu
■ novan abonanton ? Por povi, sufiĉas voli.
■
■
:—:—: Do ĉiu provu! :—:—
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La nunjara Jubileo de Sankta
Jakobo en Compostela
Sankta

J&kobo

en

Hiap&nujo.

Laŭ tradicio ta hispana Eklezio havas, kiel sian
unuan apostolon sanktan Jakobon, la filon de
Zebedeo, la fraton de sankta Johano. La sankta
apostolo venis prediki al la izraelidoj loĝantaj
en Hispanujo, kaj reirinte Jerusalemon, estis tie
mortigata. Kelkaj el liaj disĉiploj prenis lian
korpon kaj ĝin kunportis en Hispanujon. Tiu
tradicio, tamen, estis multege diskutata, kaj
preskaŭ nuntempe Msro Duchesne kaj Dom
Leclercq verkis por montri la malverecon de la
hispana tradicio. Tamen laŭ ili, la korpo de
sankta Jakobo estis alportata en Hispanujon dum
la VI" aŭ VII‘ jarcento. Mi ĉi tie ne intencas
verki historian diskuton— mi ja rekonas ke ambaŭ
opinioj havas sufiĉe fortajnpruvojn — sed mi nur
volas atentigi pri la fakto ke ambau opinioj,
tamen, konsentas ke almenaŭ en la VI* aŭ VII*
jarcento la korpo de sanjcta Jakobo estas en Hispanujo.
Kiam komenoe de la VI II* jarceet©, Htapaaujo.
estis konkerita de la maŭroj, la korpo de sankta
Jakobo kiel la korpoj de la aiiaj hispanaj sauktuloj, estis kaŝita, ĝis la jaro 773, kiam la korpo
sankta estis eltrovita de la episkopo Teodomiro.
L& tombo de s&nkt& J&kobo, loko
de Pilffrim&do.

KOMPOSTELA BAZILIKO :
Pordego de « O bradoiro ».

Ŝame kiel pro protekti la pilgrimantojn al ia
Sankta-Tombo de la Savinto en Jerusalemo estis
Dum kelkaj jarcentoj la pilgrimado al Sankta- fondttaj Ordenoj de kavaliraj religiuloj, tiel por
Jakobo en Compostela estis la ple) ofta en la protekti la pilgrimantojn al la tombo de SanktaKristanaro.
Jakobo en Compostela estisfondita la Ordeno de
Sankta-Jakobo, kies kavaliroj,krom la protektado
al la pilgrimantoj, multege
laboris, dum la okcentjara
milito por foririgi la maŭrojn el Hispanujo. La insigno de tiu ĉi Ordeno estas — ĉar ĝi nun ankoraŭ
ekzistas sed estas jam nur
honora titolo,tiude kavaliro de Santa-Jakobo —
ruĝa kruco kies tri supraj
brakoj estas liliformaj,kaj
la malsupra, pli longa, havas glavofiguron.
Por montri la gravecon
de la pligrimado al Sankta-Jakobo en Compostela
sufiĉos nur memorigi ke,
en la lama eklezia leĝaro
la voto de pilgrimado al
TOMBO DE SANKTA JAKOBO.
Sankta-Jakobo estis voto,
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kies liberigo estis specialmaniere rezervita al la
Papo, same kiel la voto de pilgrimo al Romo kaj
Jerusalemo.
Kaj fine pruvas lagraveconde tiu ĉi pilgrimado

joj en tiu ĉi
r e g io n o ,
kio devigas
multfoje fari malrek tajn v o ja L a Jubileo de Sankta- Jakobo
ĝojn.
en Gompostela,
Sedtiujĉi
Konsentita de Papo Aleksandro III&, la a5 junio malagrablajoj estas sul ! 79’
La Papo, en sia Bulo, memoras la specialajn fiĉe rekomgracojn konsentitajn de aliaj Papoj al la Kate- pensataj, ne
dralo de Compostela en honoro de la apostolo nur el spiriJakobo, kaj li konsentas ke ĉiujare, kiam la fest- ta vidpunktago de sankta Jakobo (25 julio), okazos diman- to — la graĉon « ĉiuj ajn Kristfideluloj, kiŭj vizitos la pre- co de Jubiĝejon de Sankta-Jakobo, de la antaŭtago de la leo ja sufiCirkumcido de la Sinjoro, dum la tuta jaro, en la ĉ o s p o r
tagoj al ili plej plaĉaj, atingos ĉiujn gracojn, ĉiujn komindulgencojn kaj pardonojn de la pekoj, eĉ ple- pensi — sed
najn, same kiel tiuj, kiuj vizitas la preĝejoja kaj ĉe el la arta
bazilikojn de Romo en la jaro de la Jubileo, kun vidpunkto.
La regiopermeso por elekti konfesprenanton,. kiu al ili
pardonos eĉ la pekojn rezervatajn al la Apostola no Galicia
certe meriSeĝo. »
Gjs nun daŭras la Jubileo, kaj ĉiujare, kiam la tas la nomo
KOMPOSTELA BAZILIKO.
festtago de sankta Jakobo estas dimanĉon ĝi oka- de « hispaPordcgo dc 1’gloro.
zas. La Ĉefepiskopo kaj la Kanonikaro sciigas na Svisujo >
dum la antaŭa jaro la okazigon de la Jubileo, pro ĝiaj verkaj la antaŭtago de la jubilea jaro, estas malfer- daj montoj kaj valoj,dum ĝiaj marbordoj memomata la Pordo Sankta, same kiel tiuj de la bazi- rigas la skandinavajn fjordojn, kaj la Katedralo
liko}
Romo^
de Sankta-Jakobo en Compostela estas vere arta
Sed, bedaŭrinde, nuntempelajubileode Sankta- juvelo : ĝia belega Portiko de la gloro^ romarta
Jakobo ne estas ŝatata kiel iam. Ŝajnas, tamen, monumento estas preskaŭ unika en la mondo...
ke nunjare ĝi estos pli vizitata, ol dum la lastaj
J. Font-G iralt, presbitero.
jaroj, ĉar mi jam legis pri organizo de kelkaj pilgrimadoj. Eble estas malfacilajo, tio ke ComposL a elclesia provinoĉ en L itovujo.
tela estas urbo, kiu kuŝas en la regiono Galicia,
la plej nordokcidenta regiono de la Iberia duonLia Papa Moŝto Pio XJa, per apostola konstiinsulo, kaj ankaŭ tio ke ne estas multaj fervo- tucio Lituanorum gente, de la 4 aprilo 1926, sta-’
rigis la eklezian provincon
de Litovujo, kies metropolo estas Kaunas, kun sufragantaj episkoposidejoj
en Telŝiai, Panevezys, Vilkaviŝkis kaj Kaiŝedorys.
Starigita estas prelateco
nulliusen Klaip^daregiono
(alinome Memel-regiono).

KOMPOSTELA BAZILIKO

LA SANKTA-PORDO.

Msro Skevireckas, titola
wepiskopo de Ceramus, estas nomita ĉefepiskopon
deKaunas; Rev. Kanoniko Paltarokas, episkopon
de Panevdzys ; Msro Karas, episkopon de Vilkaviŝkis; Pastro Kukta,episkopon de Kaiŝedorys; Pastro Stangaitis, parohestro
de Panemune, estas nomita episkopon de Telŝiai
kaj prelaton nullius por la
Klaipeda • regiono. F in e
Msro Reinys, papa prelato,
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estas nomita titolan episkopon de Tidditana kaj
koadjutoron de Msro Karas, episkopo de Vilkaviŝkis.
La apostola vizitanto Msro Matulevvicz estas
komisiita por definitive starigi la ĵus fonditan
eklezjan provincon de Litovujo.
Junulaj kongresoj katolikaj.
La Paskan lundon okazis lq kongreso de la
Belga Katolika Junulasocio en Saint-Hubert.
Ĝin ĉeestis 18000 junuloj, kiuj fiere konfesis sian
Kredon kaj konigis sian volon plene vivi laŭ
Kristanismo. Msro Micara, papa nuncio, kaj
Msro Heylen, episkopo de Namur, prezidis tiun
imponan manifestadon.
La Franca Katolika Junulasocio okazigis sian
jaran kongreson, la 9-11 aprilo, en Besan^on,
sub prezido de Msro Humbrecht, episkopo de
la loko kaj de la episkopoj de Troyes, Nancy,
Belley, Strasbourg kaj Clisma. Pli.da 5ooo junu
loj ĉeestis. La temo de la kongreso estis la
• regiona movado », enketo al kiu kunlaboris
398 grupoj.
Por indiĝena presbiteraro.
La Papa Aŝocio Sankta-Petro Apostolo por indiĝenapresbiteraro kolektis, dum la jaro 1924-25 :
4.686.637 lirojn, kontraŭ 3.788.460 en 1923-24.
Tiu Asocio eldonas revuojn en diversaj landoj :
en Francujo : Bulletin de l’CEuvre pontificale de
Saint-Pierre ApĜtre (de 1920) ; en Nederlando :
Vlugschrift van hel Pauselijk Lie/devverk van den
H. Apostel P etrus\ en Italujo : Jl Prete Jndigeno
(1922) ; en Hispanujo : E l Sacerdote Indigena
(1924) ; en Germanujo : Der einheimischc Priester
in aen Missionslandern (1925)

MISIA BULTENO
L a p r o g r e a o j d e 1’a p o a t o l a d o
e n N e d e r la n d a H ln d u jo .
La religia situacio en Nederlanda Hindujo prezentas al la misiistoj okazon grandanime uzi ilian
apostolan fervoron. Kontraŭ 52 milionoj da loĝantoj, estas proksimume 60.000 protestantoj, 1 miliono hindanoj, 17 milionoj paganoj kaj 33 milioroj mahometanoj. La nombro de la katolikoj, kiu
en 1924 atingis 13 5.000, daŭre kreskas, kaj la
progresoj de 1’apostolado estas konsoligaj.
Okaze de la dudek datreveno de la alveno de
kapucenoj en Borneo, la Java-post enhavis artikolon de P. Marius, kapuceno, pri la situacio de
la katolika misio en tiu insulo. En 1905, Borneo
enhavis proksimume 400 katolikojn kaj neniu
misiposteno estis tie starigita. Kelkafoje, misiistoj de Java ĝin trairis dum siaj apostolaj kuradoj.
Nuntempe Msro Bos, apostola vikario, estras 102
misiistojn restadantajn en 12 ĉefaj kaj 10 fiankaj
postenoj. Tiuj misiistoj disfakiĝas jene : 22 Patroj

kaj 2t fratoj kapucenaj, 12 fratoj de la intruista
kongregacio de Huibergen kaj 53 religiulinoj. Ilin
helpas 19 katehistoj. Estas 22 lernejoj kun 247
lernantoj. 6 hospitaloj, 1 leprulejo kaj 6 orfejoj.
Konsekvence la nombro de la katolikoj pligrandiĝis je 5.ooo, tiu de la katekumenoj estas proksimume 56o. En 1924, oni klakulis pli da 69.000
komuniojn kaj el tiu Eŭkaristia pieco rezultis
2 seminarianoj.
La vikariecode la Malgrandaj Insuloj deSonde,
kiu, antaŭ dek jaroj, estis komisiita al la Patroj
dje la Di-Verbo, registras ankaŭ rimarkindajn
progresojn. Dum tiu periodo, la nombro de la
presbiteroj pligrandiĝis de 14 ĝis 45, kiujn helpas j6 fratoj, 36 religiulinoj kaj 200 katehistoj.
La nombro de la preĝejoj estas 5o ; tiu de kapeloj, i65. La nombro de la kristanoj preskaŭ triobliĝis, plikreskante de 33.471 ĝis 89.379. La
zorgo kaj klopodoj de Msro Verstraelen, apostola vikario, kaj de liaj misiistoj direktiĝis ĉefe
al la instruado kaj ili ŝuidas al la kreskigo de la
lernejoj tiun rimarkindan pligrandigon rapidegan. La vikaridirekcio organizis 12 lernejojn
dugradajn; kiuj kalkulas 751 knabojn kaj 428
knabinojn ; 170 lemejojnunugradajn, kiuj kalkulas 290 insruistojn, 13.199 knabojn kaj 3.258 knabinojn : sume 182 lernejoj kaj 17.636 gelernantoj.
Tiuj rezultatoj estas vere gravaj kaj tute laĵidaj por la apostolaj laboristoj kaj tiuj, kiuj ilin
subtenas. En la nederlandaj koloniejoj, unu el la
ĉefaj malhelpajoj por la plivastigo de la apostolado devenas el la fama leĝarti^olo 12Ŝ, kiu
dependigas la apostolpratikadon kaj ĉiun instruadon de la permeso de laĝenerala registo por
Nederlanda Hindujo ; tiu ĉi donas tiajn regionojn
al la protestantoj, tiajn aliajn al la katolikoj, tiamaniere, ke neniam la misiistoj de la ambaŭ religifakoj povu sin renkonti sur la sama tereno.
Dum marto 1924, la ministro por la Kolonioj de
Nederlando konigis al la Unugrada Ĉambro
sian intencon baldaŭe meti leĝprojekton por
forigi la faman artikolon. Nun, nenio e&tas ankoraŭckazinta. La demandopri la artikolo 123 daŭre
estas esplorata en la nederlanda gazetaro, kaj
lasttempe oni rimarkis ŝanĝon en la konduto de
protestantaj pastroj, ĝis nun favoraj al tiu enmiksiĝo de la Ŝtato en la apostoladon. Kelkaj protestantoj deziras ŝanĝon en la artikolo, aliaj simple postulas ĝian forigon. Tiu solvo estas la sole
akceptota de la katolikoj. Ĉar neakcepteble estas,
ke ia ajn registaro malpermesas en ia regiono la
predikon de la tuta Vero. Pri tio, oni rimarkigas, ke la konduto de la nederlandaj koloniaj
oĥcistoj kontraŭ la misiistoj pli kaj pli boniĝas.
Msro Aerts, apostola vikario de la Nova Gvineo,
anoncas, ke sia misio estas pli facila kaj sukcesa,
de kiam la gubernisto de Ambon postulis « nepran
neŭtralecon de ĉiuj oficistoj ».
A rgus

(Laŭ Het Missiewerk.)
Mil membrojn bezon&B IKUK.
K ial vi ne vol&s esti unu el la m ilo? A liĝu
al IKUE senhezite t
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S kolta
H eroldo
De nun Espero Katolika enhavos almenaŭ
ĉiutrimonate^ verŝajne pli ofte, novan kronikon, kies celo estas konigi skoltan movadon
al niaj legantoj, kaj interesi katolikajn skoltojn pri Esperanto., N i opinias ja, ke niaj katolikaj samideanoj profitos el pliprofunda
kono de tiu edukada sistemo nomita Skoltismo. Same ni pensas, ke la tempo estas nun enkonduki nian lingvon en katolikajn skolttrupojn kaj ilin unigi pere de Esperanto. Tiu
kroniko helpos niajn samideanojn por tiu fa ka propagando nepre farota ; ĝi estos ankaŭ
ligilo de ĉiuj katolikaj skoltoj esperantistaj.
la u it o l ik a S k o l t

im iiio ,

La katolikaj skolttrupoj uzas la aŭtentikajn
metodojn de Skoltismo, kiuj fariĝas ĝian originalecon kaj neprigas ĝian efikecon.
Skoltismo estas rimedo por plena edukado:
morala kaj praktika.
La punktoj, kiuj precipe celas la moralan edukadon, estas formulataj per la ĉisube priskribitaj
Tri Principoj, la Promeso kaj la skolta Leĝaro.
La tuto de tiuj virtoj, praktikataj pro supernatura motivo, konsistigas tion, kio estas nomata
skolta spirito. La Promeso kaj la Leĝaro estas
la esenco mem de Skoltism o: trupo estas skelta
proporcie kiel en ĝi estas komprenata kaj plenumata la Leĝaro.
Je la komenco Skoltismo petas pri la honorsento. ĉefulo fidas siajn skoltojn. La skolta pedegogio certe akceptas observadon, sed tlu ĉi
estu ĥda, ne malfida; ĝia celo estas kutimi la
knabon malbezoni kontrolanton kaj sin konduti
kiel laŭkonscienca homo, ĉu li estu observata, ĉu
ne.
Skoltismo pretendas esti skolo de sindonem o:
egoisma skolto estas memkontraŭo. Egoismo
estas la emo de ĉiu knabo, de ĉiu homo. Kontraŭbatali tiun egoismon kaj, per la ĉiutaga Bona Ago, denove flori la kristanan senton de karitato kaj grandaniman sindonemon estas la celo
de la skolta formiĝo.
ĉar ni ne konceptas moralan edukadon sen religio, Skoltismo estu do decide katolika por ni.
La ĉefuloj, anstataŭ celadi al multnombraj kvantoj, penos por eduki knabojn decidemajn por

doni ekzemploi} de vere kristana konduto. La
unua punkto de ilia programo estu la zorgo plifortigi ĉe iliaj skoltoj profunde religian vivon
kaj senriproĉe moralan sintenadon.
La skolta promeso. — Je mia honorsento, per
lagraco de Dio, mi promesas : ĉiuforte servi al
Dio, Eklezio kaj Patrujo m ia; helpi mian samulon en ĉiuj cirkonstancoj; obei la skoltan leĝaron.
La skolta leĝaro. — i. La skolto konceptis kiel nepre honoriga akiri la konĥdon de ĉiu.

2. La skolto estas lojala al sia lando, siaj gepatroj,
siaj ĉefuloj kaj subuloj.
3. La skolto estas por servi kaj savi sian samulon.
4. La skolto estas la ainiko de ĉiuj kaj la frato de
ĉiu aliu skolto.
5. La skolto eataa afabla kaj grandanima.
6. La skolto vidas Ŭion en la naturo : li ŝatas la
vegetaĵojn kaj bestojn.
7. La skolto senhezite obeas kaj plene ĉion faras.
8. La akolto estas eatro de si mem : li ridetaa kaj
kantas meze dela malfacilaĵoj.
bieno
S^ ° ^ ° ^8tas ^Paretna kaj zorgas pri la aliula
10, La SKoIto estas pura en siaj pensoj, paroloj kaj

En la venonta kroniko ni montros kiamaniere
Skoltismo estas ankaŭ skolo de praktiko.
N igra Lupo.
E boJ.
— La skolta Asocio de Britujo organizis grandan kongreson de Roveroj, kiu okazis en Londono, dum Pasko, a-5 aprilo. Alilandaj Roveroi
ĉeestis.
— Dum Pasko, konkurso de Rotoj de la Aŭstraj Skoltoj Katolikaj okazis ĉe Bad Ischl.
— Lin Ekz. Msro Micara, papa nuncio en
Bruxelles, vizitis la lernejan tendaron dela katolikaj skoltoj en Nethen (Belgujo), la 12 aprilo.
Lia Nuncia Moŝto pasis la tutan posttagmezon
kune kun la skoltoj kaj ĉeestis la vesperan fajrajon.
— Esperanto-kurso komenciĝis por la katolikaj skoltoj de la distrikto Parizo-Orienta, la a8
aprilo. Dudeko da knaboj ĉeestas la ĉiusemajnajn lecionojn gvidatajn de Pastro Ramboux.
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Fine de la kurso okazos ekzamenoj, kaj la plej
sukcesonta skolto ricevos stipendion por ĉeesti la
X I-a n Katolikan Esperanto Kongreson en Spa.
— Dank’al klopodoj de niaj samjdeanoj J. Van
Gulck kaj Ch. Cardon de Lichtbuer, estis starigita Esperantista Klubo en la skolta Asocio Badew Powell Belgian Boy and Sea Scouts. <iia celo
estas propagandi Esperanton inter la skoltoj de
Belgujo. La ĝenerala sekretariejo estas en
Kanonstraat 10, Antverpeno.
— La hispanaj skoltoj, okaze de la festo de
sankta Georgo, organizis, la 18 aprilo, en la ĉiama tendaro sur la monto E l Pardo, apud Madrid
grandan feston, kiun ĉeestia la prezidanto de la
ministraro, la ministro por la publika Instruado,
la urbestro de Madrid kaj ipultaj aliaj emtnentuloj. Sankta Meso komencis la festtagon, dum kiu
cento da novaj skoltoj faris la promeson kaj
aliaj ricevis ordenojn.
— Okazos en Antverpeno, la i-8 aŭgusto
1926, granda kongreso kaj ĵamboreo, speciale
por marskoltoj, sed aliaj povos partopreni. N i
estascerta, ke ĉiuj vizitontaj esperantistaj skoltoj

estus bone akceptataj. Skribu al nia samideano
S-ro J. Van Gulck, Longue rue d’Argile 3 i4 e n
Antverpeno, kiu donos al vi ĉiujn detalojn.
— En Kandersteg (Svisujo) okazos, la a i-2 9
aŭgusto, kunveno de la ĉefuloj de la skolta movado, el ĉiuj landoj, por diskuti pri plej venanta
ĵamboreo. T iu ĉi okazos dum 1928, kaj ni petas
ĉiujn esperantistajn skoltojn en la mondo, tuj
skribi al iliaj ĉefuloj petante ilin, ke iii rekomendu la skoltojn ierni Esperanton, por ke ili povu
interkompreni unu la alian dum la ĵamboreo.

Por nia kroniko.
Nipetas ĉiun skolton sendi informojn, rakontojn pri sia trupo, Tiamaniere nia rubriko fariĝu
multinteresa kaj utilu kiel ligilo inter skoitoj de
la tuta mondo, precipe katolikaj.
Ĉiu skolto, kiu sendos al ni taŭgan fotografon
pri skolta movado por ilustri nian kronikon ricevos unu ekzempleron de la verko Parvuli (La Etuloj), de P. Bessiĉres. La plejinteresajn fotografojn ni enpresos en E. K. kaj pagos 5 fr. po ĉiu.

Bkolta parado antau la Papo.
Lia, Papa Moŝto Pio XI* ricevis, ,la 6 septembro 1925, katolikajn skolttrupojn en la
Vatikana korto de la Belvedero.
Katolikaj skoltoj, tiuj vortoj muiton slgnifas, diris la Papo, por kiu atente konsideras la enhavon
de tiu titolo. Tiom multaj estu la junaj enercioj, ĉiuj junuloj ne estas skoltoj. Estas ja multaj junuloj, kiuj vivas iaŭ kutimoj pii komfortaj, pli kvietaj, malpli penigaj. Por fariĝi skoito, necesa estas
konstanta inkiino al forto kaj kuraĝo, al senbruo kai pripenso. Plie necesa estas plena konscio pri
Dio, iia leĝaro, lia dia ĉeesto. Via profesio ne estas la serĉo de aventuroj, sed la fortiro de la spinto
al la plejgrandaj malfacilaĵoj.
Vi estas ĵus venintaj tien por preni tiujn virtojn el la koro mem de 1’antikva Eklezio, via patrino.
La benoj de Dio do sur vi ĉiuj malsupreniru.
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ROMANO PER SENFADENA TELEFONO
de Jean V ezere.
El franca tradukis M ax R O U B .
(Daŭrigo)

Kiam finita estis la vespermanĝo, la infanoj
bonkondute foriris al la dormĉambro, sed antaŭe
ili prezentis la frunton por la.vesperkiso.
Oni pasis en malgrandan sitting-room, kie estas libroj sur bretoj, kaj, alkroĉita sur la muro,
la, banĵo de Pat, apud la gitaro de Klary.
_ ĉu oni ŝatas muzikon kaj legadon en la
< Tri Abioj ? » demandis S-ro de Chevri&res.
— Kio estas pli plezuregiga ol la belaj kantoj
kaj la belaj romanoj? diris la revema Klary. Sed
en farmo, kiel ĉi tiu, la virinoj estas multe okupataj, ĉu ne... Flory neniam estis en edukejo;
mi, nur du jarojn mi tie restis. Ho vel... Ni
havis, ŝi kaj mi, nur tro malmulte da tempo por
praktiki muzikon, kanton kaj literaturon.
— Negravaj estas niaj mankoj! gaje parolis
Flory. Ili estas plenieitai, de kiam ni posedas
hejme la plej a^rablari el la moderriaj feinoj/ kiu
multege auperas la bonajn feinojn de la pasinta
tempo, nia nekomparebla, nia mirinda, nia mira
telefonado senfadena.
— Jes, klarigis Patrik, kiu ĵus rimarkis la
miro de la fremdulo, mia patro, kiel multaj aliaj
farmistoj de la plej malgrandaj vilaĝoj amerikaj,
volis havi hejrae radio-postenon. En la « Tri
Abioj », en ĉi tiu negrava farmo, izolata meze
de la neĝkampoj, apud la Michigan frostita, ni
povas ĉiutage aŭdi la plej bonajn kantistojn kaj
muzikistojn de Nev-Jorko...
— Ĝui la freŝan novecon de la oficialaj informoj, aldiris la farmisto Kengal.
_Kajtiunde la feliotono, de la bela feliotono
de nia jurnalo de Familioj\ laŭte ekkriis Flory.
— En Francujo, rimarkigis Hubert de Che
vriĉres, en raultaj kasteloj kaj riĉaj domoj provincaj, miloj da geaŭdantoj ĉiutage aŭskultas, je
17 h. z5 kaj 19 h. 3o, la radio-koncerton transsenditan de la Eifelturo. Sed feliotono, kio estas?... Amerika novaĵo?...
— Tre agrabla novaĵo! deklaris Flory. La
senfadena telefono estas uzata, sur ĉi tiu oceanbordo, ne nurpor la disvastigo deoficialaj depeŝoj,
de la lasthoraj gazetinformoj, de la muzikaj ĉefverkoj, sed ankaŭ de la romano...
— Ne plu estas la praavinoj, kiuj diras rakontojn ĉe noktokunveno 1 parolis Mrs Kengal.
— Dum la longdaŭraj vintravesperoj, inter
vespermanĝo kaj enlitiĝo, aldiris Patrik, por la
familio kunvenanta, la malproksima eliganta

posteno de eldonejo rekomencas la antikvan
temon : Jam estis...
— ĉiuvespere, longa ĉapitro de feliotono estas
aŭdebla ĉi tie, en la simpla parolejo de la « Tri
Abioj >, preciziĝis Klary.
— Kaj la feliotono nuntempe publikigata estas tre interesal ekkriis Flory. Post dek minutoj, vi tuj aŭdos jĝin, S-ro de Chevriĉres, kaj vi
samopinios kiel ni...
— S-ro de Chevriĉres sendube ne ŝatas romanojn, Flory,dear! murmuretis Patrik. Tio taŭgas
por knabinetoj viaspecaj... Ne deĉas tedi nian
gaston...
Flory alturnis al la fremdulo sian rideman infanvizaĝon, kiu malkaŝis ,egan miskonsternon.
— Ĉu vere, Sinjoro, vi ne ŝatas la romanojn?..
— Mi neniam ilin legisl
— Ĉu eble 1Tio enuigas vin? H o ! kiel mi koiftpatas vinl...
— Ne kompatu min, eta Floryl diris ridante
Hubert de Chevriĉres. Se mi neniam legis romanojn, tial estas ĉar mi ĉiujn parkere scias...
— ĉiujn parkere!...
La bluaj okuloj de Flory rondformiĝis kun
admiresprimo, miksita de komika teruro.
La fremdulo ŝajnis eksterordinare amuziĝi.
— Jes, ĉiujn parkerel li certigis.
Kaj malica ekbrileto dancis sur la fundo de
liaj brunaj okuloj.
— Sed vi ne konas Gentle France, nia nuna
romano... kvankam ĝi okazas en via lando...
— Jes ja! mi ĝin konas!
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— Vi tuj konstatos, Frnŭlino Flory; en tiu
romano, ĉu ne estas junulino bela kiel la lumo,
riĉigita per ĉiuj virtoj ?
— Jes... Nicole de Chamfleury.
— Kaj junulo »tiel bela kiel ŝi estas bela, tiel
bona, tiel nobla...
— Jes, Hervĉ ,de Kergoval.
— Kaj Hervdamas Nicole’on?
— Tiel kiel Nicole amas Hervd’on!
— Tamen, la okazintaĵoj ilin malkunigas?...
— Hervĉ estas.en malliberejo, Sinjoro. Li estis
kaptita de la Bluuloĵ; Nicpie serĉas la rimedon
por lin liberigi...
— Estu certa, ke la sagaca Nicole travps rimedon, ĉu tiun ĉi vesperon, ĉu morgaŭ.
— ĉu vere? Hervd eliros el malliberejo? Estos
eble al li edziniĝi Nicole?...
— Okazeble ne tuj. Povus okazi, ke la neatenditaĵoj plimultiĝas por pliigi intereson pri la
romano kaj plorigi viajn belajn okulojn. Sed
trankviliĝu vin pri la estonta sorto de la ĉarma
ĉefrolulo kaj de la ĝuegiga heroino. Hervd kaj
Nicole edziĝos. Ili estos feliĉaj. Ui havos kiel
parton ĉiujn terajn feliĉoĝuojn.
— Sinjoro de Chevriires, admonis Flory, kun
ĝentila lipgrimaco, mi konstatas, ke Pat ne nin
trompis, kiam li diris al ni, ke ĉiuj francoj estas
mokemaj, petolemaj, ironiemaj, kaj ke oni ne
ĉiam scias, kiam ili parolas, ĉu ili estas seriozaj,
aŭ ili ŝercas.
— Ili ŝercas kelkafoje...
— Nul mi ekkomprenas, ke mia romano vin
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tedas. Mi ne proponas al vi surmeti aŭskultilojn? voĉon kiu estis pronuncinta, sin turnante al li,
— Jes ja l M iestostre feliĉa surmeti la aŭskul- tute similajn parolojn, malgajajn, karesemajn
tilojn kaj aŭdi parton de tiu romano, kiu estas amparolojn ?...
(Daŭrigota).
tiel belete titolita: Gentle France. ĉu mi komprenos tuton? Mi dubas pri tio. Mi kapablas
------------ it ------------preskaŭ subteni anglolingvan konversacion, sed
de rapida legado nenion perdi estas aliajo!,..
V o rto J d e D lo ,
— Vi neniun vorton perdos, Sinjorol certigas
Klary. La voĉo, kiu parolas antaŭ la aparato, s a f l d o k a s l t a s u b f o r m o d e p a n o .
virina voĉo, elektita inter multaj 'aliaj per konLaŭ T auler, trad. Erhard Suchan.
kurso, estas rimarkinda pro la klareco de ĝia
Forjetu la timon, karulo ! Min rigardu kaŝitan
elparola maniero, la delikata arto de la nuancoj,
la melodia pureco de la sonkoloro. Ni ŝin nomis: sub formo de pano, neniam plu de Mi foriru. En
mi ĉion posedas, sen Mi nenion.
ia ora voĉo.
Evitu zorgeme la societon de la homoj nenece— Nur unu minutonl sciigis Pat, kiu atente
san, Min vizitu kaj vian koron malkaŝu. Mi volas
rigardis montrilon de lia ĉirkaŭbrakhorloĝo.
esti via kunvivanto.
Prenu la aŭskultilojn.
Serĉu la solecon kaj amu la silenton kaj por
Oni alproksimiĝis la ricevaparaton. Hubert de
Ghevriĉres surmetis sur sia kapo la radio-kaskon. mia honoro ĉiam uiu la tempon.
Meditu pie mian vivon kaj Suferadont
— Tsl li faris. Silentul... Aŭskultu ni la oran
Pensu, ke Mi vin ĉiam vidas ankaŭ ne surgevoĉon, kaj tiun interesegan rakonton, kiu malebligas dormon al du sentimentalaj amerikaj fraŭ- nuante antaŭ mia altaro etendante la manojn al
Mi 1
linetoj.
Plantu la arbon floran de la kruco en via koro!
La plej kompleta silento fariĝis en la parolejo.
Vivu en sankta timo kaj en forta kredo, ke Mj
Klary estinginte elektralampon, malfermis la peĉeestas ĉie, precipe en la Sankta Sakramento.
zajn kurtenojn malhelajn, kiuj kaŝis fenestron.
La lunlumo plenigis la ĉambron per amaso de Konservu ĉiam en vi emocian deziron Min viziti
laktkolora klareco. Post la vitraĵo oni ekvidis la en la Sankta Sakramento, plejeble ofte, precipe
kamparon senmakulan sub ĝia neĝrobo kaj la post peko aŭ en grava tento.
Penu plaĉi al neniu krom al mi, esti laŭdata
malproksimajn perspektivojn de la lago, malvide neniu krom de mi.
glajn sub arĝenta nebulo.
Ne en vi serĉu la kaŭzon de iu bono, sed en
Tiara la ora voĉo papolit, ĝi detale rakontis la .
kortuŝajn aventurojn de Herv^ de Kergoval kaj M i: ĉar per via forto nenion vi povas ol Min
ofendi, de vi nenion vi povas ol peki I Amu ĉiun
de Nicole de Champfleury.
La malica ekbrileto en la okuloj deH ubert de homon, ankaŭ tiujn, kiuj vin ofendas, kaj deziru,
Chevriĉres estingiĝis. La ironia faldo, kiu levis ke ĉiuj estu konvikataj pri mia amo.
En ĉiu mizero, ĉiu danĝero, ĉiu tento iru al
lian delikatan lipon sub la griziĝantaj lipharoj,
Mi. Mi vin tenos, ke vi ne falu. Akceptu ĉion,
subite malaperis.
Proporcie kiel la ora voĉo parolis, atento pli kio okazas, kiel senditan de mia mano, kaj krekaj pli intensa rimarkigis tur lia longa vizaĝo du, ke Mi al vi sendis ĝin por via bono.
Se vi nenion amas en la mondo krom Mi, la
malgrasa, je noblaj kaj klare distingiĝaj linioj, je
mondo al vi nenion povas rabi, kaj vi devas esti
la malhelaj okuloj fajraj kaj spritplenaj.
Flory surprize rimarkistiun ŝanĝon defiziono- ĝojanta pri la morto, ĉar per ĝi vi akceptos kion
vi amas.
mio kaj pen sis: Li ne plu mokas, la franca sinPer via forto vi ne povas bone vivi kaj ne bone
joro. Verŝajne nia romano lin ekinteresas... H ol
morti. Ambaŭojn vi ricevos de Mi. Se Mi donis
Sed... ĝi ŝajne interesas lin eĉ multe I...
La ora voĉo ĉesis. Inter du frasoj de la rakonto, al vi pie vivi, kial Mi ne estas dononta al vi pie
virvoĉo, forta kaj kuprosonora subite dissendis kaj feliĉe morti. A1 Mi jetu ĉiŭn timon.
Mi ne estas malproksime de vi. Facile mi estas
reklamon por la spearmint, mentgumo, kiun seninterrompe maĉas tiom da amerikaj boys kaj girls. trovebla, kaj Mi helpos al vi.
Neniam kun viaj propraj armiloj iru en la bataHubert deChevriĉres kuntiris la brovojn. Li ne
trovis laŭ sia gusto ĉi tiun brutan entrudiĝon de lon, sed ĉe Mi apogu. Se vi konfidas Min, Mi
la amerika business en la romano. Lia frunto por vi batalos, kaj se Mi por vi batalas, kion vi
kritpigita pro malpacienco malstreĉiĝis nur kiam timas ? Do konfidu Min al vi proksiman 1
Ankoraŭfoje Min konfidu kaj Min vizitu, ĉar
denove resonit la ora voĉo.
La okuloj fermhaj por sendistriĝi, li aŭskultis, kiu venas al Mi, tiun Mi refreŝigos, tiun Mi
moderigante sian spiradon, la muzikan voĉon, altkuraĝigos, ke li staru kiel roko kaj neniam
kiu detale rakontis, kun emocio, la adiaŭojn de ŝancelu, sed venku siajn malamikojn; kaj « al la
venkanto, Mi donos al li el la kaŝita manao, kaj
la malbonsortaj gefianĉoj :
— Estas necese, ke ni malkuniĝas, ho vi, kiun Mi donos al li blankan ŝtoneton, kaj sur la ŝtoneto novan nomon skribitan, kiun neniu konas,
mi amas p li ol vivo !...
— K io ajn okafos, ho mia kara grandulo, dum krom la ricevanto ». (Apok., II, 17).
mia tuta vivot ĝis morto, m i estos via... Neniam «m.••*•••••••••••••••••♦*•••••••••••••••••*—••••••••— 11*wwi >2?j**j**s»*?*y*?**?ssi” ĵ
y??^**?^**»***y*»^*
dubu p ri m il...
Kie li estis do aŭdinta ĉi tiun voĉon
Tiun
Kun la. permeao de I* ek lesia j aŭtorU atoj.

ESPERO KATOLIKA

:*”'V*"
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•>• La Novai Libroj

:

»

A nnuaire P ontiflcal Catholique por 1926,
ddonita de la firrao Maison de la Bonne Prcsse.
12,5 X 19,5 cm., 928 paĝoj, kun 202 ilustrajoj.
Prezo : 3o fr„ fr. + sendkostoj: por Francujo :
1 tr. 70; por aliaj landoj: 3 fr. 25 aŭ 5 fr. 25.
Havebla pere de la administracio de E. K.
Tia multŝatata jarlibro, fame konata enĉiulandaj katolikaj medioj, kielkutime enhavas la papajn dokumentojn de la lasta jaro, — listojn kaj
biograĥojn de la kardinalaro kaj de la tutmonda
episkoparo, — ĥistoriajn resumojn pri ĉiuj virkongregacioj, — sciigojn pri la papa kortego, la
palaca administracio, la papaj diskateroj, — la
Jiston de la nuncioj kaj ambasadoroj ĉe la Vatikano, ktp. Plie tiujara jarlibro enhavas provon
de kompleta listo de la kardinalaro, kiu donas la
nomojn de la kardinaloj dum la dek unuaj jarcentoj, — mpnogfafiojn pri la antikvaj episkopejoj ervNederlando, Belgujo kaj norda regiono de
Francujo, kaj pri la Siria katolika Eklezio, —
statistikojn pri misioj, la tutmonda loĝantaro, la
kreskigo de Katolikismo, ktp., — artikolojn
pri la Misiekspozicio Vatikana, la novaj sanktuloj, ktp.
l.a dika volum o cstas riĉe ilu strita, T am en tiu

10 cm., 32 paĝoj. Prezo: o, 25 sv. fr. PaulusEldonejo, Karmeliterplatz 5. Graz (Aŭstrujo).
Bonega propagandilo por germanlingvaj landoj, kiun volonte ni rekomendas al niaj samideanoj.
E. K.
Pro Iŝtor, romano el la antikva Babela historio
originale verkitadeH. A. Luyken. i3 X 19,5cm.,
304 paĝoj. Prezo : bindita: 7 RM. Ferdinand
Hirt kaj Sohn, Salomonstr. 15, Leipzig (Germanujo).
Tiu alia verko de H. A. Luyken estas senkompara rakonto. ĉ i havas la samajn preferindojn ol
la < Stranga Heredajo >. sed ĝi konigas al ni
malmulte konatan sektoron de la historio de la
popoloj. Nikonstatas la samajn intrigojn kiel en
la nuntempo, kiam anoj de malveraj dioj ĉiuspecajn rimedojn uzas por forlasigi de la fideluloj la
veran Kredon; tamen venkas la vero, vaniĝas
ĉiu ruzo kaj perforto. Krome oni miras pri la por
tiam eksterordinara scio de la egiptaj kaj babelaj astronomoj kaj aclmiras la arton, kun kiu la
aŭtoro vivigas antaŭ nia spirito la multkoloran
movadon de la tiama epoko. La rakonto ludas
en la tempo de Jobo. Tiu dua verko de Luyken
ne povas esti tiel rekomendata, kiel la unua, ĉar
la rakonto estas iomete plipasia kaj ĉar la heroino
de la romano fine sin mortigas. Tamen mi dankas al samideano Luyken, ke li donacis al ni
tiajn juvelojn.
D - ro A doi .f H a bed l .

sensimila jnfbrmelĈerpejo malmŭlte kostas. Ni
ĝinplene.rakomendas al niaj legantoj ^iomete . Cours p retiqu e d’BJsperanto. 12,5 X 19 cm .,

scipovantaj la francan lingvon.

G. R.

193 paĝoj. Prezo : 6 fr. Centra Librejo Esperantlsta, 51, rue de Clichy, Paris 1X°.
Mi malofte vidis lernolibron havantan tioip da
pedagogiajn kvalitojn, kiom tiu « Praktika
kurso de Esperanto >, kaj mi estus tuj preta ĝin
rekomendi, se mi ne rimarkis, ke la libro bedaŭre
ne instruas la pure fundamentan Esperanton,
—
zaaigraŭ la aserto de la prezidanto de nia Akademio^en-la^rezento de la verko. <)i ja parolas
(p. 121) pri su u K ^ d j^ J^ of, pri kies akcepto de
la oĥcialaj lingvaj instituĉtoj
neniel audis.
Rezervoj estas ankaŭ farotaj pri keJknj literaturajoj.
G. R.

A bism oĵ, romano originale verkita de Jkan Forge.
i 3 X 19,5 cm., i5o paĝoj. Prezo: broŝurita:
3 RM., bindita : 4, 5o RM. Ferdinand Hirt
kaj Sohn, Salomonstr. 15, Leipzig (Germanujo).
'
.
Ĉiujn librojn en Esperanto oni devas prijuĝi
kiel esperantisto kaj mondperceptano.
« Abismoj » estas libro, kiun ĉiu esperantisto
kun granda kontentiĝo akceptas ; ĉar nia kara
lingvo tie montriĝas tiel kapabla por desegni,
pentri, skulpti kaj ĉizi, ke neniu povas deteni sin
kontraŭ nebridebla fiero. Samtempe ni povas
prave ĝoji, ke tiel lerta verkisto, ja ne poeto, G vidlihro p riV e r v ie r s. i 3 x 17,5 cm., iGpaĝoj.
Esperantista Grupo, rue Tranchee 5o, en Vernaskis tiel belaspektan Esperanto-idon.*
viers (Belgujo).
Tamen, tamen... ! Tiu ĉi muzido jan> estas
tiom kreskinta,- ke ne ĉiuj petolajoj ĝiaj estas
Bone verkita kaj interesa gvidlibro pri tiu ĝenaprobindaj. Katoliko devas bedaŭri, ke Jean For- tila belga urbo, kuŝanta tute proksime de la urbo
ge ne kapablis ne malcedi je kelkaj firutinajoj de de Nia Dekunua. Eble niaj samideanoj havosi
multe da modernaj verkistoj. La temo de la amo okazon ĝin viziti en venanta augusto. Ili petu do
povas esti pritraktata pli inde ol okazas ĉi tie. la gvidlibron.
Tial kun doloro, mi katoliko devas diri, ke la
libro ne estas taŭga legajo, precipe porniajgeju- Verdkata, Testam ento, de Raymond S chwartz.
nuloj. Ili ne etendu al ĝi siajn manojn. Ni bezoCentra Librejo Esperantista en Parizo.
nas literaturon sur plej alta nivelo en ĉiu rilato. I
Pri tiu verko, kies ekzempleron ni ne ricevls,
D-ro Adolf H albedl.
I ni legis en The B ritish Esperantist (aprilo 192$);
« Versaĵoj lertaj, sed ne tre decaj ». Niaj legan-.
B speranto-K atechism us. de H ans S afpl. 14 X I toj estas avertitaj t
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T £H C
The
E speranto
Institute
Lim ited

kaj metu vin je la dispono de
en kunlaboro kun

Ni transportos vin g ls

The
W ayfarers
Travel
A gency

E I > I I W B C K <■ O
por la

18»a Universala Kongreso de ^speranto
kaj

2=a lnternacia Somera Universitato
kaj vidigos al vi la landon survoje.

^ T ia j K a r a v u n o j
(Ekirns el Londono m atene 29 julio kaj atingns Lodonon denove 11 aŭgusto)
N-ro 1.

N-ro 2.

P e jz » ĝ ;o U »j h ia to r io .

T r a i l k o k .» j iii< lii« t i* io .

(Trapasos belajn kam parojn kaj urbojn. Oni
vizilos historioplenajn lokojn)

(Trapusos gravajn industriajn centrojn ka;
havenojn. Oni vizitos fabrikejojn ktp.)

V oja& plano.

V o ja ĝ p la n o .

Londono

I.etclnvorth (1’nua ĝardenurbo)
Cutnbridgc (La faina Kem briĝa universitato)
Pcterborough (Katedralo)
York \ntikva roina f«>11ikurbb)

Londono
B irininghain (Ma^inoj)

Cyewe (Lokotnotivoj kaj vagonoj)

Ila rro g a te (L n lu n d a b an lo k o )

I.iv erp o o l (H avein »Y
P re sto n (K atuno)

Durhatn (Kaiedralo kaj universitato)

Gla$gow (Sipkonstruo)

ED IN BU R G O
Glasgosv (Hisero Clvde)
Carlisle (Antaŭe landlitnurbo)

Newcastle (Karb-eksporto)
Leeds (Lano)
Sheftield (Tranĉilaro)
Nottingham (Purtto)
Northampton (Ŝuoj)
Londono

I<es\vick

t (La angla
pcr aŭtomobilo al
( lagaro)
NVinderinere
Chester (Antikva roina urbo)
Ŝtratford-on-Avon (Naskiĝurbo de Aekspir)
Oxford (Universitato kaj pejzaĝo)
Londono
Spccialaj vagonoj certigos maksimuman komforton. — Oni ne vojaĝos nokte.
Kompetenta gvidisto renkontos la karavanon ĉe ĉiu haltejo.

L iv ĵr a s v e tu ra d o n loĝ*
adon survoje kaj dum
ok noktoj en Edinburgo,

1 *4 t a & o j
I
L

4 I | 1 0
I “K I " f

transporton de pakajoj,
servojn de gvidistoj kaj
interpretistoj, trinkmonojn

D o k k v a r fu n to j k e j d e k k v a r ŝ llln g o j.
Se vi preferas resti cn Londono dum kelkaj tagoj antaŭ aŬ post la Kongreso, ni povas aranĝi
por vi taŭgan loĝadon, ekskursojn ktp. Informu nin pri viaj bezonoj.
N i p o v a s fa r i ĉiun v o ja ĝ a n au lo&ejan aranfron en B ritu jo . S k ribu al ni an taŭ
ol v i d e c id a s p ri v ia j p lan oj.
S krib u senpere al

The Esperanto Institute Limited
W elw y n Garden City, H erts., Anglujo.

ininiE

lumiiiiiiiii

Voĉo Vivanta Vokas Vin
por aŭskulti al

Gramofondiskoj “ Linguaphone" en Esperanto.
Literatura kaj oratora serio
Dua flanko : Zamenhof pri stilo. E1 letero al
D if t k o ■- « :
Borovko pri la dcveno dc Esperanto.
Sur du flankoj : Zamenhof pri homaro. —
Citaĵo el „ Vivo de Zamcnhof “ de Edmond
D la k o 4 - n :
Privat — pri la kohgreso en Bulonjo.
Unua flanko : Privat : Prozo. E1 „ Kursa Lernolibro “ kaj „ Karlo “.
D ltftk o 2 - r :
Dua flanko : Privat Parolado. L.a parolado
Zamenhof-poezio. Unua flanko : ,, La Esfarita de D-ro Privat ĉe la malfcrmo de la
pero “, „ Mia Pcnso “, „ Ho, mia kor’ “,
„ En nord’ unu Pino “ .
Dua flanko: ,, A1 la Fratoj “ , „ En Sonĝo “ .

D liftk o «) - « :
Unva flanko : Zamenhof pri elparolado.

Konsilo de la Majstro pri la elparolo de Esperanto (Bulonja Kongreso).

kongreso en Vieno
Verda Stelo “ .

La Kavaliroj dc la

D liftk o M :
Privat : Poezio. Unua flanko: Poemoj cl „ Tra

1’Silento “.
Dua flanko Citajo pri poezio el ,, Pri Esperanta Literaturo “.

N i sen d o s iun a p a r ta n d isk on el la ĉi su p r a lis to , la ŭ v ia elek to , p a k ite kaj
a fr a n k ite , por 8 ŝ. 6 p. (ok A ilingoj, s e s pencoj).

Izoln jj
se vi ne povas ĉeesti kongreson por aŭdi la voĉon de D -ro E dm ond Privat, prezidanto
de1a intfernacia C entra K om itato dc la E sperantista M ovado, aŭskultu al ĝi en via propra
dom o,

n o e tu lu M upve e lt it a n n e r lo n !
**★

INSTRUISTO KAJ LERNANTO
vi ambnŭ devas interesiĝi p ri la I r t M r i u » konsistanta el i5 diskoj (duflankaj)
kaj instru lib ro kun teksto, b ild o j kaj seslingva vo rta ro ? — Eoperanto neniam falos en
dialektojn, ĉar vi, lernanto, povas nun uzi la d isko jn , p a ro lita jn dtr D -ro Hdmond P rivat. kaj tiei a k iri fidindan norman m pnieron de elparolo. In s tru is to ! Ĉu vi instruas n o rman parolm anieron aŭ lokan di.»lekt<>n de Esperanto? Demandu al vi p o sta ŭ sku lto de ĉi
tiu j d isko j.
***

Ni sendos esperantan prospekton kun detnloj pri am baŭ serioj laŭ peto. — Skribu
hodiau al :

The Esperanto Institute Limited
W e lw y n G a id en G ity

HERTS (A nglujo).

AVBRTO : La Instituto “ Linguaphone ” kiu posedaa ĉiun rajton pri la suprecititaj
dlskoj, ditinis nin kiel Tutmondan Disvendan Agentejon. Ni vendas ilin senpere al
esperantistoj ĉiuloke kaj evei tuale starigos agentejojn por ih en 6it| lando.
D iskoj a n k a ŭ h av e b la j en la lingvoj
lan d a. P etu d e ta lo jn .

a n g la , fra n c a , g e rm a n a , h is p a n a , ita la kaj n frik h o P e tu d e ta lo jn .

iniiiiininii

L egu !

L eg ig u !
niajn eldonajojn

PARVULI

(LA ETULOJ)

ĉarma rako nto n ri la ko m u nio de la junaĝaj infanoj
de A lbert B essiĉrks, S.J.. tra d u kita de R amo .

ENCIKLIKA LETERO DE L. P. M. PIO X I1
p ri la universala reĝeco de N ia -S in jo ro Jesu-K risto
Pre^o

Belaj broŝuroj i 5,5 X 10 cm ., 3a paĝoj
i eks.
i,5 o ; 5 ekz. 6 .2 5 ; 10 ekz. : 10 fr.

fr.

M endeblaj ĉe la A d m in istra cio de E. K.

t Annuaire

I

I

Pontifical Catholique
d e

19 2 6

In-i6, 928 paĝoj, 20? illustraĵoj.
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Presejo : Ch. Monnoybr, Le Mans — Respondeca Redaktoro : Ch. Monnovfr (Gerant).

