•::•

—

Decembro 1926

N ova kolekto. — N" 25

<1

Ununt ovile et unus pastor.
Unu ŝafcjn kaj unu paŝtisto.
(Jnh. X, i()J

»«

E s p e r o K a to lik a
_

gnternacia ^onata tgazeto

9

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.

tĝficiala @rgano
DE LA

ĵnternacia ®aiolika ^nulĝo (gsperantisia
Jboodjt^ da.P^RicUardaoa,, t aprilo i q w>
dum 4< Nia J’nua ” en Paris (Francujo)

= = = = = = = =

ENHAVO :

= = = = = = = = =

G efartikoloj. — Ĉion por la gloro de Dio, G. Rambdux. — La kontuza stato de
la Jakobhereza Eklezio en Malabar, H enry Josefo.— Ekstermo de la monah aro de Athos monto, A rgus.........................................................................................
Nie.Mova.do, — Oĥcialaj komunikoj. — Nia Dekunua, P unkto. — Internacia
Katolika Gazetservo. — Tra la Ligoj kaj Rondoj...................................................

57
Ci

E3speranto-Movado. — La X II» In te rn a cia j F lo ra j L u d o j. — In to rm o j en kclka j
N o va j lib ro j..................... .................................................................................................
K atolika V ivo. — Internacia enketo pri la katolikaj junulasocioj: en Germanujo kaj ĉeftoslovakujo. — N ovajoj el Anglujo, A lban G iles . — Letero el
Polujo. L. G rabowski. — Letero el Rusujo, K. K.— M isia Bulteno : M isiistoj
kaj indiĝena pastraro en.Ĥirrujo, A rgus ...............................................SS.............
Literatnro. — Klari, romano de Myriam Catalany, trad. E m . Robert (daŭrigo).
v o r t o j. —

REDAKCIO

I

63

64
73

P astro G. Ramboux

A D M IN IS T R ACIO
F -in o m . Larroche

22, Cours Albert Icr, PARIS (8°)

9 55, Rue de V augirard, PARIS (0°)

-•::•
Represo permesata nur kondiĉe ke oni mencias la revuun.

E5PERO KATOLIKA

ESPERO
A dministracio

P lno LARR.OCHE, 55, rue de V augirard A *Paris (VIC).
Poŝtkonto

P or N ederlando

KATOLIKA
Paris n° 738.67

A bon ejo ĉe S™ P . A. Schendeler, Prins Hendrikstr. 3o« en Eindhoven.
Poŝtkonto n° 77739.

J a ra abonprezo

0.90

dolaro
2 .5 o guldenoj
3. — sved. kronoj
25. — liroj
8. — polaj zlot.

.5o svis. frankoj
. — danaj kronoj
25. — fr. frankoj
25.. — ĉsl. kronoj
3.5o german. mk.

3 .5 o

norv. kronoj

5. — pesetoj
3 .5 o

silingoj

5. — hung. or. kr.
6. — aŭstr. ŝil.

L a ŭ v o le sen d u a lta n su m o n kaj n i liv e r o s tlom cla num eroj, k io m v a lo r a s la p a g o .

Tarifo por la anoncoj
1 paĝo : 100 franc. fk .— 1/2 paĝo : 60 fr. fk. — i/3 paĝo : 45 fr. fk. — 1/4 paĝo : 35 fr. fk . —
1/8 pago : 25 fr. fk. — Anoncetoj : la linio : 2 fr. fk .— La anoncoj estas pagotaj kune kun la m endo.

ANONCETOJ

VERKOJ
REKOM ENDINDAJ AL NIA LEOANTARO

kaj haveblaj ĉe nia administracio.
— Mezaĝa Germano, meza oficisto, deziras korespondi kun bonkatolikaf fraŭl- aŭ
vidvinoj,celante eblan postan ed ziĝon .R espondas almenaŭ unufoje. Silento certigata.
Skribaĵojn §endu al la administracio de E .
K. sub la numero : E. K 4^6.

Le^jjle^jocĵgulara^

L^jleHaoalkarap

(La prezoj entenas la sendkostojn)

P arvu li, ae A lbert B essieres, trad. de
R am o: i5 1/2 X 10,3a p ............

1 fr. 5o

E n cik lik a letero pri la u n iversala reĝeco de K risto: i5 1/2 X 10, 32 p. 1 fr. 5o
E speranto-Preĝareto por K atolikoj, de
P astro Mestan 9 X 14, 36 p. 2 fr.
Respondoj al kontr&ureligiaj paroloj,
de Msro de S egur, trad. A d. Halbedl]

Por germanlingvanoj!
Esperantaj lemolibroj kaj vortaroj
de D-ro Emll Pfeffer
aperintaj en la Vlena T agblatt-Biblioteko :

Espcranto in 1o Unterrichts-Stunden. Kun
elparolo, gramatiko, ekzercoi, poemoj, tradukŝlosilo ktp. Por meminstruo Kaj kursoj. 6-a ĝis
10-a milo.
Erstes Esperanto-Lcsebuch fttr Anfanger und
Kurse. Elektita prozo kaj poczio kun laŭvorta
germana intcrlinia traduko kicl ankaŭ Iingvaj
kaj literatura, klarigoj. — Serĉado en vortaro,
supertlua I
Wdrterbuch Esperanto-Deutsch. Enhavasĉiujn
de la Akademio akceptitajn vortradikojn kiel
ankaŭ la plej komŭn-uzaju fakesprimojn. fjus
aperis.)
Worterbuch Deutsch-Esperanto. Cirkaŭ 200
paĝoj da teksto kun pli ol 20000 germanaj vortoj kaj 3o 000 tradBKOf. Kvarobla numero ĵus
aperis !
Prezo por 48-paĝa volumeto 25 pfen.,
2 kĉ., 40 groŝoj.

A

Poatulu eenpagan propekton kun prov-pagoj.
de

Tagblatt-BIbliotethek, Wlen 1, Fleischmarkt 5.

12,5 X 20, 25 o p ........................... 20 fr.

Tra la F rancisk an a urbo A ssisi, de

Carolis ........................................... 3 fr
P r i la Devoj de Phomo, de Ŝ ilvio P ellico,
trad. D-ro A. T ellini ................. 4 fr.
Biograflo de S. Francisko el Assisi* de
Prot. Caroi.fi, illu strita ............ 4 fr.
L a F lo reto j de s a n k ta F r a n c is k o , esperantigitai de F. P izzi. Antaŭparolo dePastro Carolfi, ia X 17 cm ., 174 p .f 11 fr>
^a-dova L ilio (S. Antono el Padova),
de Prof. Carolfl ilustrita........ 6 fr. 5o

K i® «sta s la

E klezio de K risto ? de
M. v. d, H agen, trad. F-lno M . B orret.
i3 X 19,160 p.: 15 frjbindita. 20 fr.
S p irita Juvelaro, katolika preĝlibro,
o X i3, 2qi p.f bindita..............

i5 fr

Eliro, dua libro de la Pentateŭko, tradukita de£>-roZam cn/io/:in-8o,99p. 6 fr.
Levidoj, tria libro de la Pentateŭko, traduk ita d e D roZam enhof: in-8°,71 p. 6 fr.
.£ r®dikanto, kvara libro de la Poetika
• o^ar°o Xraci ukita de D -ro Z am en h of:
m-8°, 28 p .................................... 2 ir. 5o
O ^ciala K lasik a Libro, de E. G rosjean-

1

eld° n° *ranca’an6ia”£ermana •

Fabeloj de A ndersen, tradukitaj de D -ro
Zam enhof: unuavol.in-8 15a p. 12 fr.

ESPERO KATOLIKA

^7

tiu saĝa aro, kiu, kunlaborante kun la tuta universo por proklami la gloron de Dio, samtempe
Tia estas la invito, kiun aŭdigis al ni la Apos- efektivigas sian propran feliĉon. Ni ja estas faritolo : Faru ĉion por la gloro de Dio (i ). Kaj ŝajne taj por D io ; nia celo estas Li.
Ni do agulaŭ konsilo de laApostolo. Kionajn ni
timante, ke la vorto < ĉio » naskis miron en
menso nia, sankta Paŭlo detale klarigas, ke ne faros, ĉion ni faros por la gloro de Dio. ĉionl Annur la plejnoblaj homagoj estu dediĉotaj al la kaŭ nia esperantistaagado. Nipropagandosla linggloro de Dio, sed eĉ la plej malnoblaj, la bestaj von Esperanton, precipe ĉar ni ĝin ŝatas kiel periion
agoj: ĉu vi manĝas, aŭ trinkas, aŭ kion ajn vi por konigi la sole veran Dion, disvastigi la evanfaras, faru ĉion por la gloro de Dio. Kion ajn, geliajn principojn de Justeco kaj Amo, la kristanajn moroja de ĉasteco kaj honesteco. Ni pro*
ĉiuj niaj agoj devas ceii la gloron de Dio.
Tiu ĉi ordono de sankta Paŭlo ŝajnas certe pagandos ĝin inter niaj samkredanoj por ke per
stranga al la nekristanaj homoj, kiuj malsaĝe la granda nombro de veraj kristanoj en Esperanpretendas esti la centro de la mondo kaj vane tujo, la nova lingvo ekkantu la gloron de D io :
iaboras nur por havigi al ili pli malpli grandan omnis lingua confiteatur. Ni katolike uzos la helgloron. Sed tiu ordono samaspektas ankaŭ, ho pan internacian*lingvon. Kiel esperantistoj katovel al muitaj nefervoraj kristanoj, kiuj neniam likaj, ni havas devojn, pri kies plenumon Dio
atentis la kialon de la mondo, kaj tute ne kom- severe postulos de ni nepran respondon. Ni havas
prenas la kialon de la surtera homvivo. Sed emon rigardi Esperanton kiel sanktan aferon.
kiam oni serioze pristudas kaj pripense atentas Erare! Erarel Esperanto estas lingvo, nur lingvo
la kialon ne nur de nia propra ekzistado, sed kiel la angla aŭ la franca, per kiu eble estas fari
ankaŭ de la tuta universo, oni tuj komprenas, ke bonon, certe, sed ankaŭ malbonon. Ni devas
ĉio malviva kaj viva en la mondo estas nur por atenti pri tio kaj ne akcepti aŭ disvastigi ĉiun esaperigi la potencon kaj bonecon de Dio : servi perantlingvaĵon kiel bonaĵon.
ĉar la nune precipa esperantlingva tizakampo
lian gioron. La universo estas grandega harpo,
kies kordoj per lg tuŝo de la tempo sonas glorhar- estas la gazetaro, mi ĉefe priparolos tiun gravan
demandon. Vi certe scias, ke la Eklezio kondammonion al la Mastro de la mondo.
Dio grandnombre dissemis brilajn stelojn kaj nasla malbonan gazetaron kaj libraron, kiuj disfajrajn globojn sur ia ĉiela arkaĵo. Jen ĉieloj vastigas la pereigajn erarojn, detruas la bonajn
rakontas la gioron de Dio : coeli enarrent gloriam morojn kaj forĵetasla animojn en eternan inferon.
Del, Dio malavare kreskigis diverskolorajn flo- i.a juĝo de la Eklezio estas tiel severa koncerne
rojn kaj fruktodonajn arbojn sur la tero, kiun li la neŭtralajn gazetojn, kiuj same predikas veron
arte ornamis per impon^j montaroj kaj Dentrin- kaj malveron, kiuj same laŭdas virton kaj maldaj valoj. La tuta naturo glorkantas al la Sinjoro: vlrton, kun la trompa preteksto, ke ili ne volas
omnis terra laudet Dominum. La bestoj sovaĝe partianiĝi al hnu aŭ al alia. Ekzistas raulte da
plenigas ia profundejojn en la umbraj arbaroj aŭ tiuspecaj gazetoj en Esperantujo. Konscience ni
pace paŝtiĝas sur ia herbaj kamparoj. La birde- tute ne rajtas legi, aboni, propagandi malkaŝe aŭ
goj terure fajfantaj kaj la birdetoj gaje pepantaj plimalpli kaŝe kontraŭkatolikajn gazetojn. Tion
flugas en lazura aero. La organaroj, la korpaj farante, sen grava motivo, ni certe pekas. Hal
kondiĉaroj iliaj montras la kapablon de tiu, kiu vi verŝajne opinias, ke mia diro estas Severega,
ilin kreis kaj laŭdas lian scipovon : bestiae et uni- Mia diro estas tiu 'de la Ekiezio mem. Mi ne alie
versa pecora, rolucres pennatae laudet nomen parolas ol la Papo kaj episkopoj viaj. Memoru
Domini. Kiam, en vespera senbruo, sur aitebe- pri iliaj instruoj koncerne la nacilingvajn gazetanaĵo starantaj, ni enpensiĝe rigardas al vasta rojn. La argumentoj same ~valoras por la espelando, kiu maisupre etendiĝas antaŭ ni, ĝis ol ni rantlingva gazetaro. Neniel ni rajtas enriskigi
povas atingi per la rigardo, ĉu ne aŭdiĝas al nia nian Kredon, kaj en tiu danĝero ni nin metas
atenta oreio, ia himno de la naturo ai ĝia kreinto ? legante nekatolikan gazeton aŭ libron. Tial komĉu Ih homo ne miksos sian voĉon je tiu vasta prenu ni, kiom necesa estas la ekzisto de almeorkestro, kiu senfine prikantas la gloron de Dio? naŭ unu katolika-gazeto en Esperantujo, kaj
La homo ankaŭ vole nevole kantas la gloron de plene komprenu nian konsciencan devon al ĝi.
Dio. La savitoj en paradizo danke kantas la Ni devas ĝin legi, ĝin aboni, ĝin propagandi, ĝin
kompatecon kaj bonecon de Dio, La kondamnitoj ĉiumaniere apogi. Tiel ni agos por la gloron de
en infero terure proklamas la punkapablon kaj Dio.
justecon de la Mastro. ĉiu homo finfine atestas
Ni ankaŭ katolike uzos nian lingvon legante
la gloron de Dio. Sed mi diris: vole nevole, ĉar kaj propagante la katolikan literaturon esperantla homo, laŭ la dia volo mem, estas libera dum- lingvan, bedaŭre ankoraŭ nesuĥĉan nuntempe.
tempe rifuzi la nepran laŭdon al Dio. Tial ni Tamen la katolika libraro jam enkalkulas nomrenkontas sur la tero homojn, kiuj ĉiel neas la bran elektaĵon kaj estonte la katolikaj eldonaĵoj
rajtojn de Dio, kiuj malame blasmefas lian sank- multiĝos dank’al la apogo de ni ĉiuj, kiuj finfine
tan Noraon, kiuj freneze malobeas liajn ordo- estos komprenintaj, ke Esperanto estas por ni
nojn, Maie, aliaj homoj per sia sankta vivkonduto nova perilo por plikonigi kaj amigi Dion kaj por
ĉiel donas gloron al Dio. Certe ni volu aliĝi al aperigi lian gloron.
Ni vivas en la historia epoko de la Esperanto------- -.—
-•.•-••—
•—
•••"•••..............................
..... ~ movado, kiam ni katolikoj, kiel tiaj, ne povas plu
uzi < neŭtrale » la lingvon. Ni devas ĝin uzi nur
(i) Omiiŭs m gloriam D ei facite (I K or. X , 3i)^
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katolike. Tio estas la nuntempa devo al ni speciala, kaj ni ne malplenumos ĝin. Male, ni plene
dediĉos al Dio ankaŭ la esperantistan fakon de
nia vivo. Tiel ni akiros meritojn por la paradizo,
kie senfine kaj eterne ni kantos la gloron de
Dio.
Georges Ramboui, presbitero.
(Prediko dum Nia Dekunua, en Spa.)

---------------- <

...............

L e k o n f t i z a a t a t o <le l a J a k o b a h e r e z a E k le z lo e n M a la b a r
( B u d a H ln d i^ J o ).
En lasta numero de E. K. (i) mi legis interesan artikolon pri la terura stato de la rusa-ortodoksa-skisma Eklezio en Norda Ameriko. La
rakonto rie nur plaĉis al mi, sed ankaŭ instigis
min verki similan skribaĵon pri lamizera kondiĉo
dela ĉi tiea Jakobahereza Eklezio, kiu estas malgranda filio de la Eŭtika herezo.
La Malabar’a Eklezio datumas de la apostola
epoko. La komuna popola opinio estas, ke la
apostolo sankta Tomaso predikis la Evangelion
de Jesu-Kristo kaj fondis Kristanaron en tiu malproksima lando. Cetere la Breviero laŭ Kaldea
rito deklaras : « Pere de sankta Tdmaso malaperis la eraro pri idolkulto ĉe la Hindanoj; pere de
sankta Tomaso ni ricevis la Baptsakramenton ;

nikante kun la hereza Patriarko de Antioko, ili
fariĝis Jakobaj herezanoj en i665.
Dank’al senĉesaj alvokoj de la katolikaj episkopoj iu nombro da herezanoj realiĝis al la vera
Eklezio. Laaliaj disiĝis en muitajn sektojn malamike interse batalantajn.
Antaŭ pli ol 70 jaroj, Patriarko Cirilo el Antioko alvenis Malabarujon por viziti la tiean Safaron, kies ankaŭ paŝtisto li eitis. La Patriarko
kutimis kolekti grandan monsumon de la parofioj
kaj de la fideluloj. Dum la tiama vizito iuj ne
plene obeis sian patriarkan aŭtoritaton, male ili
kontraŭstaris ĝin sub la gvidado de sufragana
episkopo : Mateo Atanasio. Oni apelaciis la civilan protekton. La kortjuĝisto demandis la neobean prelaton : Ĉu vi ne devas obei la Patriarkon ? La episkopo devas subesti sub la Patriarko,
ĉu ne ? — A1 kio la episkopo kviete kaj logike
respondis : « La regularo postulas, ke |la episkopo obeu la Patriarkon; la Patriarko, la Papon.
Do mi ankaŭ ne devas obei la Patriarkon 1 •
Tia estas la deveno de la sendependa Eklezio
en Malabar, nomata < Tomasanoj > nacilingve
M ar-Toma. Nuntempe la sekto jam akceptis
multajn protestantajn principojn. <ji kalkulas
cent mil membrojn proksimume, gvidatajn de
unu sendependa episkopo.
Alitempe, alia Patriarko, posteulo de Cirilo,
Abdulo venis Hindujon, en 1911. Kvankam li
unue estis ŝajne bonvenita, poste en la bataleto
por akiri la landposedon de la preĝejoj, la ĉefepiskopo kun la sufraganaj epitkopoj kontraŭs-

taris la P a tr ia r k o n , d ira n te ke la P a tr ia r k o h av is
nenian rajton sur la lando aŭ la ricevotaĵoj de la

MSRO MAR DENIS (+ 1905)
Jakoba Metropolito en Malabar.

sankta Tomaso estis sendita al la timinda lando
de Hindujo ».
En la XIII* centjaro, la Portugaloj konkiris la
landon kaj fariĝis landestroj. La civila kune kun
la eklezia aŭtoritato tute transiris en iliaj manoj.
Ui enkondukis diversajn reformojn ekleziajn kaj
registarajn en la nove akirita teritorio. Ilia altrudo
neniel plaĉis al la eklezianoj. Ili ne obeis sed
kontraŭstaris la Portugal-eklezian estraron ; konsekvence iom post iom deiĝis de la vera katolika
Eklezio. Tiamaniere duono de la eklezianoj en
Malabar elektis la skismon kaj poste interkomu( i) N * 17. marto 1926, p. 276.

preĝejoj, ĉar lia povo kaj rajto estas limitigitaj
tute al la spiritajoj. Rezulte la tPatriarko, en
grandege nepardonema kaj nepacienca volo, aplikis sian plenan patriarkaŭtoritaton, ekskomunikis, kaj degradis la ĉefepiskopon Divanasion, la
sufraganajn episkopojn kaj ĉiujn aliajn partoprenintojn en la disputo.
Sed la eklezianoj ne submetiĝis al tia aŭtoritato-apliko kaj timiĝoprovo. Tial ordo kaj paco
ne restariĝis. Male la anoj arogante pli kaj pli.
persistadis en sia proponaĵo. La patriarka puno
al la ĉefepiskopo kaj partoprenintoj valoras ĝis
nuntempe. Dŭm la ia-jara periodo, la Jakobahereza Eklezio en Malabar dividiĝis en du partiojn:
la episkopa kaj la patriarka. Kompreneble la
ambaŭ partioj ĉiam interbatalas unu kontraŬ la
alia por la posedo ekskluziva de la preĝejoj, kie
la publika Dikulto ok&zas, Ili malhonoras Nian
Sinjoron ne nur hejme, sed ankaŭ en la lokoj
destinitaj al lia kulto per siaj malamikaj agadoj
neĉesantaj, skandaloplenaj interbataloj kajofendaj
paroloj. Tiuj ĉi okazintaĵoj kaŭzis tiel grandan
konfuzon kaj perdon de pieco kaj religio inter
la laikaro, ke la eklezianoj, ĉefe laikoj, ekstere
konigas sian deziron aliĝi al alia pacoplena religio, kvankamili tuj ne plenumas praktike ĝin.
En kelkaj vilaĝoj kaj urboj, la preĝejoj estas fermitaj de la registaro por konservi la publikan
pacon kaj ordon kontraŭ interbataloj.
De post la malordo, eĉ pli malpli antaŭe, la

pastroj ne kutimaszorgi pri la plibonigo de lapre-
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ĝejoj,pri la spirita instruado de lageknaboj, pri la
spirita vivado de la laikoj, kaj, antaŭ ĉio, pri sia
bona kaj ekzemplodona vivmaniero mem, sed
male la paroftestroj kutimas hejmeresti prizorgante sian edzinon kaj geinfanojn, malĉeestante
la Diservon en la preĝejo, dimanĉon, — krom
ili ricevus riĉan salajron. La malbone edukitaj
kaj mondumaj pastroj sin okupas nur pri kampkulturo, civila edukado de iliaj gefiloj kaj riĉa
bieno.
La spirita kaj morala stato de la eklezianoj estas tre malalta. Ĉar la parohestroj, estante okupitaj pri la konstantaj zorgadoj familiaj, ne povas
fari fruktoplenan laboron por perfektigi la kondiĉon ĉu de la Eklezio, ĉu de la popolo. Tamen la
prediko, malofte okazanta dum la dimanĉa meso,
tejnas nur pn batalo kun najbaro, kiun la pastro
pasinte partoprenis. Sed kio okazus, se ambaŭaj
partianoj paroladus samokaze ? Por tio estas
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Per kvazaŭ drakona dekreto la generalo Pangalos ekstermis la ortodoksan monaharon de
Athos-monto.Kiel pravigo por tiu ago, la greka
diktatoro nur citis la bezonojn de la nova politika orientiĝo, kiun li volas doni al sia lando.
Tiamaniere estis subskribita la mortigan dekreton de unu el la plej gravaj centroj de asketa kaj
teologia movado en la grekrita Eklezio, kiu kelkafoje utilis kiel perilo kun la okcidenta kristanaro, La okazintajo estas grava.
Athos-monto kuŝas ĉe la ekstrema rando de
longa kaj pitoreska insulo, apud lu macedona
marbordo. Tie ĉi rifuĝis de la epoko de Konstantino la Grandulŭ, kelkaj aroj deermitoj, kiuj vivis
en la plej profunda izoleco; partigante la tagon
per preĝo, meditado kaj manlaboro. Pliposte
prosperis la monaha vivmaniero.
Kiam, dum la IX* jarcento, la monahejo, de
kiu dependis la ermitoj sur la Monto, provis
trudi al ili sian aŭtoritatecon, ili petis helpon de
la imperiestro Bazilo la Macedonulo, kiu,en885,
garantiis ilian sendependon kaj donisjil ilila rajton de ekskluziva mastreco super Athos-monto.
Tiam multaj monahoj grupiĝis en la monahejoa
Ekzeropotamos, regita per la regularo de sankta
Bazilo.
La monaha vivmaniero sur Athos-monto belbrilege prosperis post jaro 960, kiam Atanasio
Athosa, amiko de J&iflŭPĈPestroi Niceforo Fokas (Phocas) kaj C im isce s (Tzimisces), ĉi tie
fondis la grandan tno$aftejaron (Lavra). De tiam
ekokazis profunda reformo inter la monahoj de
Ekzeropotamos kaj eĉ inter la ermitoj. Dekreto
de Johano Cimisces aprobis la konstituciojn de
Atanasio : la Abato de la granda monahejaro
akceptis la titolon < Protos » (unua); li estis
komisiita por la gvidado de la monaha vivo. En
tiu epoko jam estis en la kvazaŭinsulo kvindek
ok monahaj institutoj ; pliposte konstruitaj estis
PATRIARKO ABDULMESSIIi
la monahejoj Iviron, Vartipodi kaj Esfignemon.
Konvertiĝinta en Jerusalemo la 3 majo igi3, post
lia reveno el Malabar.
Baldaŭe. Grekojĵ Georgioj, Slavoj kaj devenuloj
el ĉiuj grekortodoksaj landoj grandnombre okurimedo. La registaro definis, ke nur unu pastro pis la rokan promontoron de Athos-mpnto,
rajtas paroli en la preĝejo samsemajne.
La monaharo multfavorita de la bizancaj imTiu ĉi vivmaniero senpaca en skisma kaj cenzu- periestroj plifirmiĝisen sia sendependeco. Dum la
rita Eklezio ne povas persiste daŭri sen serioza sekvantaj jarcentoj estis konstruitaj la slavaj
serĉo pri la vera Eklezio de Kristo. ĉar la funda- monahejoj Kilendarion kaj Zografos. Okaze de
mento de ĉi tiu Jakoba Eklezio malĥrmiĝas, — la kvara Krucmilito Athos-monto estis rabadita
kiel hereza pastro mem rimarkigis, — ĝi nun- de la Venezianoj ; la monaftoj petis la helpon de
tempe similas egiptan mumion, kiu ekstere Papo Ĵnocento III», kiu protektis ilian ekzistabotoaspektas, sed interne estas detruita. Rezulte don nro ilia utilo sur la scienca tereno. Sed le
de lamalordo kaj konfuzo, de tago al tago,hom- loĝantoj de Athos-monto restis fidelaj al Romo
oj, precipe bonedukitaj kaj havantaj ty>nan kons- nur ĝisen i 3 i 3 ; de tiam ili reiris al skismo.
ciencon, revenas al la vera Eklezio.
En la XIV» jarcento, la prosperperiodoj alterNi ankaŭ preĝu fervore Dion, ke Li bonvole nis kun fazoj de eninsulaj malkonkordoj. Eĉ andonu la necesan lumon kaj gracon por la konver- taŭ, kiam Mahometo II» konkiris Konstantinotiĝo de la Jakoba Eklezio, por la reunuiĝo de
lon, la monaftoj de Athos-monto submetiĝis,
niaj 400 mil disigitaj fratoj al la vera Eklezio
aj per tio akiris la oficialan akcepton de ilia
katolika. Baldaŭ estu unu ŝa/ejo kaj unu paŝtito. sepdependo. Tamen ĉar patriotismo inspiris al
monaftoj apogi la grekan» ribelon de 1821, iliaj
H knry Josbfo, presbitero,
Karmela Monaftejo en Pulinkuno,
monaftejoj estis rabaditaj de turkaj soldatoj. De
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tiu epoko, ili restariĝis kaj plibeliĝis precipe
dank’al malavareco de Rusujo. La packontrakto
de Londono, en 1913, difinis la Athos-monton al
Grekujo nekaŭzante gravajn ŝanĝojn en la jura
fizionomio kaj en la vivmaniero de tiu monafia
respubliko.
Athos-monto nuntempe kalkulas 20 grandajn
monafiejojn kaj multajn malgrandajn, en kiuj
loĝas proksimume 6.000 monafioj kaj kelkaj miloj da servistoj. Neniu virino estas sur la kvazaŭinsulo. La respublikaj interesoj ĝis nun estis
komisiitaj al konsilantaro de 20' membroj, kiuj
kunvenis en la ĉefmonafiejo Karies. Iam restadis
tie la turka oficiro, peranto inter la respubliko
kaj la sultano.
La monafiejoj kuŝas sur la okcidenta kaj orienta
flankoj de la kvazaŭinsulo. Dekunu estas organizitaj laŭ la monafia formo, kaj la monafioj nenion
propre posedas; la naŭ aliaj monafiejoj havas
demokratan registaron, kaj la monafioj rajtas ion
posedi. E1 la monafiejoj de la dua kategorio, citu
Lavra, Vartopedi kaj Iviron; el la unuaj, Zografos kaj Sankta-Pantaleimon. Tiu lasta monafiejo,
kuŝanta,sur la okcidenta marbordo, apartenas al
Rusoj, tial ĝia alia nom o: Rusikon. (ji estas la
pli homplena kaj la pli prospera ; en ĝi loĝas ok
cent religiuloj. $iaj blankaj konstruaĵoj kaj la
kupoloj de ĝia granda preĝeio, distingiĝante ĉe
la apuda verdaĵo, tutpitoresfce aspektas, kiam
oni ilin rigardas de la maro.
La unuiĝo kun Dio estas la sola celo de la monafia vivo sur Athos-monto. Tial man- kaj mensataboro estas nur iloj pdr terii en ‘vigla aterito
la spiriton kaj por plifaciligi al ĝi la konsideradon
kaj preĝon.
La ekstermo de la monafia respubliko de Athosmonto, kiu estis devigita al la greka diktatoro de
la framasonaro, kies li estas ano, perforte pereigas respektegindan movadon de kristana pieco

en Oriento. Por la grekrita Eklezio, kiu iam suferas profundan krizon religian kaj politiftan, tiu
okazintajo estas katastrofo.
y^RGUS
(Laŭ la Libertĉ' el Fribourg.)

O pe.
Necese estas, ke ĉiuj IKUE-anoj legas nian
oficialan organon, por scii pri nia movado.
Necese estas, ke ĉiuj katolikaj samideanoj legas
la sole katolikan organon en Esperantujo, la sola
kiu donas la vere katolikan noton en la nuntempaj okazintaĵoj.
Do ĉiuj, kiuj povas aboni, devas aboni ĝin.
Estas vere konscienca devo.
Sed tamen, kelkaj ankoraŭ, malgraŭ la malalta
abonprezo, ne povas sole aboni E. K. Nu ili abonu
ĝin ope, Ĉu duope, ĉu kvarope, ĉu eĉ ses aŭ dekope.
Unu estos la ĉefabonanto, kiu kolektos la monon,
ricevos la gazeton kaj poste ĝin transdonos al
ĉiuj kunabonantoj.
Neniu do havas senkulpigon por ne legi nian
revuon I

---------- ❖ ---------« ^f&lkjira » organo !
Ekeliras, de oktobro, monata gazeto esperantista Verda Stelo, kiu sin anohcis kiel « malkara»
(malmultekosta). Tiu diro estaŝ nur reklama lertaĵo, ĉar por preskaŭ la sama abonprezo Espero
Katolika liveras duoblon da multinteresa legaĵo.
Katolikaj esperantistoj interesiĝu unue pri via
organo, kiu fariĝos pli kaj pli interesa, pli kaj
pli malmultekosta laŭ la kresko de sia abonantaro.
*
............................. „... ......................

... Niaj plej timindaj malamikoj ne staras ekster niaj vicoj ;
ili staras inter ni, ili estas tiu j,
kiuj pro nesufiĉa lernado kaj tro
fr u a verkemo kaj presiĝemo enkondukas senrespekte en la presan lingvon la neeviteblajn malkorektajojn de la buŝalingvo kaj
naciigas la internacian lingvon.
« Por ke lingvo estu internacia,
ne suflĉas nomi ĝin tia », diris
Zamenhof.
(El la Raporto de la Direktoro de la
Sekcio pri Komuna Vortaro : S-ro E .
Grosjean-Maupin.)

MONAH*EJO

de lavra SUR

A THO S-M O NTO .
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NIA MOVADO
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I S-ro Michelino di Barro, Park Prewett Hospital.
Basingstoke. (Hants).
S-ro P. Le Brun, 5, Parliament Hill Mansions,
Highgate Road. London NW. 5.

O flcialc^J k o m u n l k o j .

Adresŝango: F-ino C. H. Cather, 5, Meadow
Road,Clapham Road. London SW . 8.

*•■•■■■■■■■■• ••
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Ni refoje devas atentigi pri la decido de « Nia
Deka », ke la estraroj de ĉiuj Landaj Ligoj kaj
de ĉiuj lokaj kluboj devas aboni al E. K. por sia
Ligo aŭ Klubo. Ekzistas ankoraŭ multaj landaj
kaj lokaj organizaĵoj katolikaj, kiuj evidente ne
komprenas la gravecon de tiu decido: ne nur ili
per tiu abono oficiale helpos al plifacila ekzistado
de E. K. sed E. K. estas la nura fonto, el kiu ili
povas ĉerpi la necesajn sciigojn pri la kongresaj
decidoj, novaj aranĝoj, farotaj enketoj, ktp. de
IKUE. Nepre necese dp estas, ke la numeroj de
E. K. estu konservataj en la arĥivo de la Ligoj
kaj de la lokaj kluboj (i).T ro ofte ni devas konstati, ke nelegado de E. K. kaŭzas al ni korespondadon, kiu devus esti superflua, ĉar la donatajn
informojn oni povas legi en niaoficiala organo.
La ĉefestraro de IKUE akceptis la proponon,
priparolitan dum nia (jenerala Kunveno, rilate la
jarkotizode IKUE por lajaro 1927, kiu propono
tekstas jene :
« La Landaj Ligoj de IKUE pagu por siaj membroj kotizon, kiu egalas la afrankon de unu
eksterlanda letero. En la landoj, kie ne jam ekzistas Landa Ligo de IKUE; la merabroj individuaj pagu la duoblon de tiu Kotizo. >
Mi petas la sekretariojn de la Landaj Ligoj,
ke ili tuj sciigu al mi la nomojn de la novaliĝintaj membroj kun iliaj adresoj, por ke mi sufiĉatempe havu la informojn necesajn por la kunmetado de nia jarlibro 1927, kiun mi klopodos aperigi en la komenco de tiu jaro.
Novaj konsuloj de IK U E:
S-ro A. H. v. d. Beek, Concordiastraat 2. Groningen. (Nederlando).
S-ro Heinrich Rhein. Hopfengarten 4/11, Mainz.
(Germanujo).
S-ro G. VVatchurst, 6, Gracedale Road, Streatham. London SW. 6.
S-ro A. Mc Kinney, 10, Nicolson Street. Edinburg. (Skotlando).
Novaj membroj de IKUE :
Nederlando :
S-ro J. v. d. Pol, Gasthuisstraat, Oosterhout.
(N. Br.)«
F-inĉ C. Trompetter, Noord-Scharwoude (N. H.).
S-ro P. C. Waardijk, v. Speijkstraat 12. Delft.
S-ro S. P . Stuijbergen, instruisto, Hoorn.
S-ro H. Pijpers, Iepenlaan 20. Bussura.
Anglujo:
S-ro J. F. Laker, 42, Park Avenue, Mitcham
(Surrey).
(1) Por tio tre taŭgas la bela bindilo speciale por
E. K. fabrikita, Vidu la anoncon.

La (jen. Sekr. de IKUE.
P. A. S cHENDELER,
Prins Hendrikstr. 3oe.
Eindhoven (Nederlando).

Letero sendita al la Episkopapo
de Meksikio
laŭ decido de « Nia Dekunua > en Spa.
A. M. D. G.
N° 52
Eindhoven (Nederlando), i -IX-26.
A1 Moŝtoj la Episkopoj
de Meksikio.
Monsinjoroj 1
Admirante la fieran kuraĝon, per kiu la eminenta Episkoparo de Meksikio defendas la rajtojn de la Sankta Eklezio de Jesuo Kristo, la
Internacia Kongreso de Katolikaj Esperantistoj,
okazinta 14-17 de Aŭgusto nunjara en Spa (Belgujo), unuanime deziris esprimi al Viaj Episkopaj Moŝtoj sian laŭdon kaj altestimon.
La katolikaj Esperantistoj el 20 diversaj landoj,
unuiĝintaj en la < Internacia Katolika Unuiĝo
Esperantista > (IKUE), elkore preĝas la bopan
Dion, ke li bonvolu fortigi Vin, por venki la kontraŭ-religiajn elementojn, kiuj deziras forigi la
Sanktan Kredon el la koro de la ŝatata Meksikia
popolo. Donu nia ĉiela Patro, ke bald&ŭ la Dia
rajto triumfu al satana perforto.
La Ĉefestraro de IKUE, plenumante la enkongrese esprimitan deziron, ĉi-kune petas al Viaj
Episkopaj Moŝtoj, afable akcepti la esprimon de
nia plej alta respekto.
F. Meŝtan, prezidanto. Wien (Aŭstrujo).
M. Larroche, vic-prezidanto. Paris (Francujo).
P. A. S chenoeler, sekretario. Eindhoven (Nederlando).
J. E. H ookham, vic-sekretario. Teddington (Anglujo).

------ - ★
--------

IVIn D e k u n u a .
Neeble estis al mi, forpuŝi iom da timemo,
kiam mi aliris la stacidomon, por ekvojaĝi al
Spa, la urbo de Nia Dekunua. Volenevole ĉiumomente eft mi venis la penso : ĉu nia kongreso
sukcesos. Sed tiam tuj venis la respondo: kial
ĝi ne sukcesos? Ĉiuj niaj dek antaŭaj kongresoj
sukcesis. Pro kio nia dekunua... S e d : tiom maL
multe ni pri ĝi aŭdis. Nur malofte mi ion legis
en E. K. pri la antaŭaranĝoj 1 ĉu la Loka Organiza Komitato efektive laboris? Ĉu ĝi zorgis pri
bonaj lokoj por la kunvenoj ? ĉu ĝi havigos al ni
bonan kaj malkaran loĝejon en Spa, pri kiu urbe
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aliaj samlandanoj ja rakontis al mi pri altegaj
prezoj. S e d ...
Mijam sidis en la vagonaro, kaj la ĉiam ŝanĝanta pejzaĝo forigis el m iĉiu jn zorgojn. Senakcidente ni transiris la landlimojn kaj jamla Ardenaj montoj montriĝas, kies perlon mi vizitos.
La pejzaĝoj pli kaj pli beliĝas: certe, eĉ se ne
okazus kongreso de IKUE, mi ne bedaŭrus ĉitiun vojaĝon en tiuj ne konataj ĝis nun regionoj.
Spa t Mi eliras la vagonaron kaj eniras la urbon. Bonan impreson ĝi faras: mi vidas florojn,
mi aŭdas muzikon, mi renkontas multe da personoj, sed ne mi vidas la verdan flagon. Demandinte la vojon ni preskaŭ sammomente renkontas
samideaninon, kiu afable kondukas min tra la
urbo al la akceptejo. Jen la verda flago aniaŭ la
la domo. Ni eniras.
Mi vidas grandan salonon. Sur la estrado la
standardo de IKUE kaj tiu de la Franca Ligo.
Do ankaŭ jam francaj kongresanoj alvenis. Jen
Pastro Rambouz, la ĉiam-movantulo, promenadas
tra la salonego. Juneca barbulo sidasapud tablo,
tut-kovrita de paperoj, biletoj, libroj, kongresaĵoj. Mi alproksimigas kaj konatiĝas : estas S-ro
Desonay, la kongres-sekretario. Mi tuj rimarkas,
ke li estas la fac-totum de la kongreso. Li havas
la kongres-kartojn, li indikas la loĝejojn de la
gekongresanoj, li skribas, respondas al mil-kajunu demandoj, kiujn al li faras la alvenantaj samideanoj, li notas kaj de tempo al tempo donas
siajn ordonojn al siaj gehelpantoj, la aliaj membroj de la Loka Organiza Komitato, el kiuj mi
tuj konatiĝas kun FraŬlino Assenmacher kaj Sinjorino Borckmans. Jes niaj belgaj samideanoj laboris kaj laboras. Pro kio do tiu malsaĝa timo ?
Jen eniras nia kara Prezidanto, Pastro Meŝtan el
Wien, kiun ni ne renkontis en Parizo, jen germana samideanino, jen anglo, jen eniras diversaj
nederlandaj gesamideanoj. Kiel en Parizo, ili
ankaŭ nun multnombre alvenis por ĉeesti nian
Dekunuan. S ed : kie rettas la belgaj samideanoj?
Atentu, la kongreso komencas.
Sur la estrado ni vidas en la mezo S-ron Maes,
la prezidanto de la Loka Organiza Komitato. Li
bonvensalutas la kongresanojn en Esperanto. Jen
do unu el la malmultaj altranguloj, kiuj scipovas
nian mondlingvon. Kial tiuj ekzemploj estas
tro maloftaj? Pro kio la popolklaso preskaŭ eksklusive enhavas la pionirojn de nia movado ?
Manko de demokrata sento, eĉ ĉe la katolikoj,malgraŭ la instruoj de Papo Leo XIIIa.
Jen Pastro Meŝtan parolas, li memoras niajn
pionirojn, li parolas ankaŭ pri la belga Pastro
Decoene. Kie li estas ?
Kaj kie restis la aliaj ne-Spa’aj Belgaj sami
deanoj? Nur kelkajn momentojn aperis sur la
estrado S-ro van Gulck, kiu raportis pri la junukra organizado en Belgujo, sed tuj post li malaperis kaj restis nevidebla. Pro kio tiu stranga
forrestado de la belga samideanaro? Certe tio
faris neagrablan impreson ĉe la fervora Loka
Komitato el Spa, kies grava laboro kaj fervora
propagando antaŭkongresa meritus plimulte da
kunlaborado en la propra lando.
La internacieco de nia Dekunua certe estas kon-

tentiga. Renkontis ni gesamideanojn el Anglujo,
Belgujo, Aŭstrujo, Francujo, Germanujo, Italujo
kaj Nederlando. Sufiĉe da okazo do por montri,
ke Esperanto taŭgas kiel internacia lingvo. ĉ ition montris la raportoj facile kompreneblaj el
la diversaj landoj, raportoj tre interesaj, sed kies
troa detaleco kelkafoje postulis multe de la pacienco de la gekongresanoj. Trafa pro tio estis la
propono de Pastro Poell el Nederlando, ke oni
estonte antaŭ la kongreso sendu kopiojn de la
raportoj al la aliĝintaj samideanoj por trankvile
pristudi iiin hejme, por ke la kongreso povu dediĉi sian tempon al priparolado de la raportoj,
priparolado, por kiu nun ne restis sufiĉe da tempo. Rezulto de tia priparolado povus esti konkludoj praktikaj por nia movado en rilato al la
diskonigitaj kaj priparolataj raportoj. Ke la raportistoj diverslandaj meritas la laŭdon de ĉiuj
IKUE-anoj, tion certe konsentas ĉiu, kiu ilin
legis en nia organo. Nenecese do ilin priparoli
tie-ĉi.
La laborkunsidoj bonege sukcesis.
Kaj ĉu la festkunsidoj ?
Hn, solena estis la saluto de la kongreso en la
urba banejo : impona konstruajo, en kies majesta
halo nin alparolis la urbestro mem, ĉirkaŭita de
sia konsilantaro.
Belega estis la koncerto en la urba kazino, komencanta per la Himno Esperantista, kaj al kiu
kunlaboris veraj artistoj.
Impresiga estis la parolado de Pastro Rambouz
por la propagando de Espetanto. Ni preĝu: Dio3
donu a> ni pH
pfbf>ĝĝand1ŝtdj;Setf
nepriskribebla estas kaj r^stas la neforgesebla
tuttaga ekskurso al la nordaj Ardenoj per aŭtomobilo. Ho, la belegaj pejzaĝoj l Kaj la gaja interbabilado kaj ŝercado dum la ekskurso I
Certe, kiu eĉ post la laborkunvenoj dubis pri
la taŭgeco de Esperanto kiel intemacia lingvo,
tiu certe estus konvinkita, kiam li aŭdus kiom
facile, senpene, preskaŭ senpense, la Esperantistoj uzas la mondlingvon, neatentante, ĉu ili
parolas al anglo, aŭ al aŭstro, nederlandano aŭ
italo.
Kaj nun, ke mi denove trankvile sidas en mia
ĉambro, mi ankoraŭ kun ĝojo rememoras la
agrablajn hcrojn de nia kongreso en Spa, kaj,
tutkore dankante la Lokan Organizan Komitaton
pro ĉio kion ĝi al ni ĝuigis, mi faras la firman
intencon, ree partopreni la sekvantan jaron, es'perante, ke mi ne nur tie renkontos la konatuiojn el Spa, sed multajn aliajn gesamideanojn,
ankaŭ belgajn.
P onkt.o.
★ -------------
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Mil membrojn bezonaa IKUE.
Kial vi ne volas esti unu el la milo ? Aliĝu

al IKUE senhezite f

ESPERO KATOLIKA

63

I n te r n a c ia K a to llk a G a z e U e r v o .

f -----\

La Franca Oficejo de la Internacia Katolika
Gazetservo ekfunkcias sub la gvidado de Pastro
Rambou* kaj kun la kunlaborado de S-roj Delanoue kaj de Lajarte.
Meze de oktobro lasta, la unua komuniko estis
sendita al la katolika gazetaro en Francujo
(200 ĵurnaloj kaj revuoj); ĝi enhavis la komuni
kaĵon pri Rusujo kaj informon pri la junulasocioj
en Polujo, laŭ E. K. kompreneble.
Jen la titulo de la Informfolio

> LA ESPERANTO-MOVADO /

Internacia Katolika Gazetservo.
Bulletin mensuel d’informationscatholiques.
de 1’Union internationaledesEspĉrantistescatholiques.
55, rue de Vaugirard, Paris (VI4),

La Katolika Esperantista Rondo de Parizo
prenas sur sin la pagon de la unuaj elspezoj, sed
poste kotizo estos postulata de la redakcioj mem.

T r a Ia U g o J

R ondoJ.

Franca Katolika Ligo Esperantista. — Laŭ
tuja decido de la estraro de la Ligo, la jarkotizo
por ^ a ĵ e s t o s : 10 frankoj anstataŭ 5 frankoj.
Same por la Rondo de Parizo. Tiu plialtigo permesos plilabori por la sukceso de nia movado.
Sekve oni esperas, ke ĉiuj anoj volonte akceptos
tiun plialtigon. La Franca Katolika Ligo Espe-

rantista bezonas monon por propagando kaj apogo
de la Pariza Oficejo de la Internacia Katolika
Gazetservo.
Katolika Esperantista Rondo de Parifo. — La
Rondo reorganizis siajn ĉiumonatajn kunvenojn.
La unua okazis la 10 oktobro. Dum tiu kunveno
oni starigis la Francan Oficejon de la Internacia
Katolika Gazetservo. Dimanĉon 14 novembro
okazis Diservo por la mortintoj en la kapelo de
Nia-Sinjorino de Savo, kun prediko, de Pastro
Rambouz.
S-ro Delanoue gvidas Esperanto-kurson ĉe la
Federacio de la Katolikaj Sindikatoj, kies sidejo
estas 5, rue Cadet/
Pastro Rambout sukcesis siarigi Esperantistan
Klubon ĉe la « Skoltoj de Francujo ».
Katolika EsperantoSocieto de Breslau. — Dum
la kunvenoj oni tradukas partojn de la propagandkajero de la Verkehrsverein (Unuiĝo por rilatoj),
kaj Das schSne Schlesien (La bela Silezio). S-ro
Baumgart gvidas kurson en la Gesellenverein
(Submajstra Unuiĝo).
Sabaton, la8 januaro 1927 okazos, kiel ĉiujare
la Kristnaska festtago. Ni petas la grupojn sendi
al nia adreso: Breslau, AltbUsserstrasse, 34, vidaĵkarton por ĉi tiu tago cele al propagando
inter niaj gastoj.
La tiea Ostdeutsche Buchhandlung (Okcidentgermana Librejo) akceptas la abonojn al Espero
Katolika.
E. S ughan.
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La Xlla Internaclaj Ploraj Ludoj.
La solena festo de la XIIa Internaciaj Floraj
Ludoj okazos kun la XIV* Kongreso de Kataluna
Esperantista Federacio en Sĉller, la 5, 6, 7,
junio 1927.
A1 vi, Esperantaj verkistoj,, inspiruloj el ĉiuj
landoj, saluton 1 kaj inviton partopreni la jenajn
konkursojn :

Ordin&raj Temoj.
Originalaj Tekstoj.
I. — Versaĵo kantanta Amon.
II. — Proza Ama verkajo.
Tradukitaj Tekstoj.
I. — Esperantigo de la kataluna versaĵo : Record de Soller.
II. — Esperantigo de la kataluna prozaĵo :
Ramon de Montjuic.
(Vidu tesktojn en la n° 26 27 de Kataluna Esperantisto.)

Eksterordin&raJ temoj.
I. — Premio de Esperantista Grupo « S ollerio,
Sdller: 100 pesetoj. Temo: Laŭvola.
II. — Premio de S-ro Narciso Bofill, Palma
5opesetoj. Temo : Laŭvola.
III. — Premio de la Komitato de K. E. F. :
100 pesetoj. Temo : Laŭvola.
IV. — Premio de Kataluna Esperantisto: Dum\iva abono al la gazeto. Temo :pri la natura evoluo de Esperanto
V. — Premio de la Prezidanto de K. E. F. :
Sopesetoj. Temo : Laŭvola.
VI. — Premio de la Direktoro de K.E. 5o pesetoj. Temo : Laŭvola.
VII. — Premio de S-ro Jaume Grau Casas,
Barcelona: 5o pesetoj. Temo : Studo pri la lingvo kaj literaturo de iu malgranda popolo.
VIII. — Premio de Esperantista Klubo Palma : 5o pesetoj. Temo : Laŭvola.
Novaj premioj estos anoncataj al la Komitato,
kaj ili estos publikigataj en la proksimaj numeroj
de Kataluna Esperantisto.
Ni petas ĉiujn ‘societojn kaj privatulojn bonvolajn, tuj anonci al ni siajn premiojn kaj teroojn
por la proksimaj Floraj Ludoj.
Jaume Grau CASAS,Prepdan/o.—.FransS choofs.
— Josep Casanovas. — N arcis Bofill. — Marian
S ola. — Delfi Dalmau, Sekretario.

NotoJ.
I. — La aŭtoroj de la du premiitaj Originalaj
tekstoj I-II, kaj tiuj de la du premiitaj Tradukitaj
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takstoj I-II, ricevos ekzempleron de la verko « Kataluna Antologio ». Krom tio estos donacata al
ĉiu laŭreato atesta diplomo.
II. — A1 la aŭtoro de la plej bona teksto (versaĵo aŭ prozaĵo) el la kvar ordinaraj premiitaj
verkojja Komitato aljuĝos la Naturan Floron
kaj la rajton elekti reĝinon de la Festo.
III. — La verkoj konkursontaj devas esti verkitaj en bona Esperanto, kaj ne ankoraŭ eldonitaj aŭ anoncitaj
IV. — La soleno de la XIII» Floraj Ludoj okazos en Soller dum la XIVa Kongreso de < Kataluna Esperantista Federacio ».
V. — La manuskriptoj, kiuj portos surskribitan devizon, devas esti ricevitaj antaŭ la a8 februaro 1927 ĉe la Sekretario de la Floraj Ludoj
(S-ro Delfi Dalmau, Carrer Valĉncia, 245, Barcelona), akompanataj de fermita koverto,kiu surhavos la saman devizon kaj entenos la nomon
kaj adreson de la verkinto.
VI — La manuskriptoj ne estos resendataj eĉ
se ili alvenis post la datolimo por akcepto de
verkoj. Ĉiu sendinto bonvolu konservi kopion de
la manuskriptoj. La manuskriptoj devas esti skribitaj plej legeble sur unu fianko (paĝo) de ĉiu paperfolio. Oni menciu ĉiam ĉu la verko estas originala aŭ la lingvon el kiu oni tradukis.
VII. — La membroj de la Juĝontaro partoprenos en neniu konkurso.
VIII. — La Komitato publikigos la verdikton
per Kataluna Esperantisto kaj per la esperantaj
kaj katalunaj gazetoj kiuj bonvolos ĝin represi.
IX. — La verkoj premiitaj fariĝos propraĵo dum
unu jaro, de la Komitato d ela Floraj Ludoj, kiu
zorgos pri ilia publikigo en Kataluna Esperantisto aŭ aliaj esperantaj gazetoj. Permeson por
reprodukto dum tiu unua jaro oni devas peti
de la Redakcio de K. E.
X. — Eventuala aljuĝo de « Subpremioj » nur
signifas honoran mencion sen rajto al efektiva
premio.

Informoj en kelkaj vortoj.
— Fondiĝis en Belgujo Medicina EsperantoSocieto, kies celo estas propagandi kaj uzi nian
lingvon en medicinaj nlatoj mternaciaj. La sekretariejo estas en Bruselo : 20, rue aux Laines.
— La i8 a Brita Kongreso okazos en Cheltenham, dum Paskfestoj 1927. Lia Moŝto la Duko de Connaught afable konsentis esti patrono
de la Kongreso.z
— La 6* Internacia Demokrata Pac-Kongreso
en Bierville (15-25 Augusto 1926) akceptis unuanime rezolucion favore al la infemacia nelplinvo.
Oni povis tie rimarki fortan grupon da aktivaj
esperanstistoj, kiuj videble montris la avantaĝon
de Esperanto por internaciaj kongresoj.
Similan konstaton oni faris en la Kongreso de
la Unio porRepaciĝo en Oberammergau (Bavario)
de i3-ao Aŭgusto. Inter la multnombraj kongresanoj oni povis ofte aŭdi la konversacion inter
pluraj partoprenantoj de Hungarujo, Bulgarujo.
kaj Sudslavio, kiuj, pro manko de scio de unu el
la oficialaj lingvoj de 1’kongreso, uzis Esperanton por interkomprenigi kun personoj, parolantaj aliajn lingvojn. (I.E.S.)
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Internacia enketo
pri la katollkaj junulasocioj.
La katolikaj junulasocioj en Germanujo
Raporto de S-ro W. S olzbacher, el Honnef a Rh.
La katolika junularo de Germanujol ĉu en la
kadro de kongresraporto oni povas skizi, kio ĝi
estas kaj kia ĝi estas? Certe ne I Oni povas paroli
pri organizaj formoj kaj eksteraj kvaiitoj, oni povas montri nombrojn kaj statistikojn, programojn
kaj statutojn, sed ĝia vera esenco, la vivo, kiu
fluas kaj bolas en ĝi, ne estas kaptebla kaj esprimebla per « informanta raporto », tion nur povas kompreni, kiu mem estas juna kaj kies koro
kunvibras laŭ la ritmo de la pura vivo moviĝanta
en tiu juna batalantaro de Kristo.
Kaj eĉ la organizaj formoj de la katolika junularo en Germanujo estas multnombraj, raulte pli
diversaj kaj multkoloraj ol en ĉiuj aliaj landoj de
la mondo. Mi klopodos montri tiun multnombron, kvankam mi tiel ne povos, kiel mi volonte
farus, doni detalojn pri multaj interesaj movadoj
kaj tendencoi.
Mi atentigas, ke oni devas diferencigi du specojn de katolikaj junulligoj:
i° la grandajn asociojn kun multaj miloj aŭ eĉ
dekmiloj kaj centmiloj da membroj, plej ofte
gvidatajn de pastroj aŭ aliaj personoj, kiuj mem
ne plu estas junuloj, kun la principo de organizo : t. e. gajni kiel eble plej multajn membrojn
kaj eduki ilin laŭ la katolikaj principoj kaj laŭ la
programo de asocio;
2® la junulmovadon, t. e. kunlaborado de gejunuloj mem, kiuj per intema komuneca sento kaj
neesprimebla spirita parenceco estas allogataj al
komuna agado kaj batalado, kiuj edukas sin mem
kaj kiuj en siaj ligoj ne volas havi amason da
membroj, sed nur tiajn, kiuj per tiu interna parenceco apartenas al ili,.do elektindularo da katolikaj gejunuloj.
Tiuj ĉi ambaŭ specoj ne estas nepre ekskluzivaj. Ankaŭ en la grandaj organizaĵoj ofte vidiĝas
»a .vl,vanS^ v t0 .^a^
sent0 de la junulmovado,
kaj kelkaj ligoj de la junulmovado havas fortajn
organizajn formojn.
En la historio la unuaj katolikaj junulunuiĝoj
estis Marianaj Kongregacioj (por junuloj, junulinoj, studentoj, ktp.). Ui havis pure religian programon. komunaj Diservojj ĝeneralaj komunioj,
honorado de Ja Plejsankta Virgulino, predikoj
kaj paroladoj pri religiaj temoj, procesioj kaj
pilgnmoj, ktp. Ili estis registritaj en Romo kaj
ne havis organizan interrilaton unukun la alia.
Sed poste multaj el ili ankaŭ akceptis en sian laborprogramon la ĝeneralan edukadon kaj klerigon de siaj membroj, honestan distradon, kunla-
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INTERNACIA MONATA GAZETO
Enhavas la komunikojn de SKOLTA E8PERANTI8TA

LIGO

Adresu ĉiujn korespondajojn al : Pastro Georges Rambouz
C o u r s A l b e r t l ,r

NIA CELO
Ekeldonante la gazetŭn Skolta Heroldo, ni
unue celas kompreneble havigi allaskoltoj rimedon skolte profiti la scipovon de nia lingvo, donante al ili skoltan legajon esperantlingvan kaj
-ebligante internacian korespondadon per la enpresataj adresoj.
Sekve ni ankaŭ kunlaboras al la propagando
de Esperanto inter skoltoj. Ni opinias ja, ke,
kiam la skoltoj duonvidos la eblecon praktike
uzi nian lingvon kaj per tiu ueo ricevi projiton
de la skolta vidpunkto, ili ĉiuj pli kaj pli intereaiĝos pri Esperanto, koj baldaŭ multaj ĝin lernos. Kutime ja oni lernas ion, ne nur por scii,
«ed precipe por praktiki. Per la praktikebiigo de
nia lingvo, ni ĝin pliprofunde enkondukos en la
skolta movado. Ni do celu ĝian praktikon. Skolta
Heroldo estas provo — -nun ankoraŭ nemulte
grava sendube — tamen ŝatinda provo de praktiko plene apoginda de ĉiuj esperantistaj skoltoj
aŭ amikoj de Skoltismo. Ni esperas, ke niaj
skoltfratoj komprenu, ke en la nuntempe eta
planto estas ĝermo de granda arbo, kies kresko
aŭ morto dependas nur de ili.
Skolta Heroldo eliras por ĉiu skolto, kia ajn
estas lia religia sento. Ĝi ne priparolas dogmaron.
Do, la revuo estas de tiu vidpunkto tute neŭtrala.
Tamen Skolta Heroldo estas pure skoita organo, kaj sekve ceias disvastigi inter siaj legantoj
la de Sir Baden Powell elpensitan Skoltismon.
Ne miru trovante en niaj artikoloj religian tendencon.
< Skoltismo estas rimedo, diris la fondinto,
per kiu kanajlo povas esti alkondukita al plinoblaj pensoj kaj al la elementoj de Kredo en D io ;
kaj akceptinte la skoltan devon de la ĉiutaga
bona ago, li havigas la bazon de la devoj al Dio
kaj proksimulo; bazo, sur kiu la gepatroj aŭ la
spirita gvidanto povas plifacile starigi la Kredokonstruaĵon. Tia estas la povo de Skoltismo, tia

—
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estas la spirito de nia Erataro.— Organizaĵo, kiel
la nia, ne trafos sian celon, se ĝi ne instruus religion al la knaboj » (r).
La Ĉefulo ankaŭ diris : < Skolto estas unue
kredulo : mi rezignas Skoltismon, kiu ne havas
religion en siaj fundamentoj »
Ni ne volas multobligi la citajoĵn. Tiuj ĉi sufiĉas por montri ke Skoltismo estas esence religia.
Kiel vi jam certe ĝin rimarkis, niaj celoj estas
samaj ol tiuj de « Skolta Esperantista Llgo ».’Ni
ja celas : disvastigi la skoltajn idealojn per Esperanto kaj disvastigi Esperanton inter ĉiulandaj
skoltoj.
Per ia eldono de Skolta Heroldo^ ni eĉ jam
trafas unun el la celoj de SEL.Ni ja elirigas la internacian skoltan revuon.
Ĉio ĉi rajtigas nin, ĉu ne I fide esperi la tutan
apogon de ĉiuj skoltoj por la plehan sukceson de
Skolta Heroldo, kiu estas vere ilia organo. Do,
antaŭen!
*
’
Georges Ramboux,
skoltinstruito SDF,
franca agento de SEL,
gvidanto de SH.
(1) Scouting f o r B ors, p. 228», 3og.

(2) Master'$ Ga^ette, Janua,ro 1920, p. 16,

JarabonprezoJ •
La jarabonprezo al S. H. estas jena :
1 sv. fr., I ŝ il„ I R M „ 5 fr. f r „ 5 lir.,
5 ĉsl. kr., 60 nederl. ct.
La abonprezo estas malalta por ebligi al
ciui skoltoj aboni sian organon.
Dankeme ni akceptas ĉiujn mondonacojn
por la pligrandigo kaj plibeligo de nia revuo.
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K le l E tp e r a n to s u k c e s o s .
Malfeliĉajoj ĉiam ekzistas. ĉefe en la bonlaboro, kaj en la penado por antaŭenigado. Multaj
homoj fariĝas senkuraĝigitaj, kaj ĉesas peni. Eĉ
iu kiu estas, aŭ estis Esperantistoj falas survoj e ; tamen ni tiel ne faru. Ni daŭru ĝis la fino.
Ni tenu kaj retenu sur la rekta vojo. Tiam ni
venkos 1
Estas ja vero ke ni renkontis en la estinteco
kelkajn malfacilajojn. Ankaŭ en la estonteco
sendube ni renkontos aliajn. Ne malkuraĝiĝu. Ne
ploru. Ni ĉiuj estu laŭ la spirito de la mulo. Mi
rakontu al vi pri la m u lo;
Iam unu viro havis maljunan, eluzitan mulon,
kiun li volas elfini, Ankaŭ li havis malnovan,
fendiĝitan akvo-cisternon kiun li volas plenigi.
Tial li pensis ke estus bona ideo enjeti en la cisternon la mulon, kaj kovri ĝin per te r o ; kaj
tiam plenigi per tero la cisternon ĝis la rando.
Tial li dungis kelkajn aliajn farmistojn por la laboro. Ili enpuŝis en la malnovan cisternon la
maljunan mulon. Tiam ili rapide enŝovelis la
teron.
Tamen la mulo, kiuj providente surteriĝis piede sur la fundo de la cisterno, ekkomencis piedbati la teron sub siaj kvar larĝaj piedoj; ĉiam
skuante de sur sia dorso la teron. Gi konstante
surstaris sur la piedpremita tero ĝis la cisterno

HEROLDO
estis plene plenigita per tero ĝis la supro. Tiam
la maljuna mulo kviete reiris aj sia stalfako en
paco 1 Hura I
ĴOHOFO.

SEL-a Agento por Ameriko.

T r a la « lto ltc j f e d e r a c t o j ,
De la jaro 1920 ekzistas en Francujo katolikaj
skolttrupoj kunigitaj en unu grava federacio:
« Les Scouts de France ». La fondinto estas la
karmemora generalo de Maud’huy, deputito ka»
guberniestro de Metz, kaj kanoniko Cornette,
kiu nun ankoraŭ estas ĝenerala truppastro. La
ŝidejo kuŝas 5i,rueSaint-Didier, en Parizo XVI©.
La organizacio de la « Skoltoj de Francujo •
estas siroila al tiu de ĉiuj skoltaj organizacioj en
la mondo : Direktoraro, konsistanta el unu ĉefskolto, nune la generalo Guyot d’Asnieres, de
Salins, unu ĝenerala truppastro, 9 pastroj kaj
8 iaikoj : provincoj, distriktoj kaj trupoj. La
asocio enhavas lupidojn, skoltojn kaj roverojn.
<)i nuntempe kalkulas proksimume 300 trupojn
kun 12000 knaboj.
La federacio eldonas du organojn, unu por
ĉiuj knaboj: Le Scout de l^rance^ alia por estroj :
Le Chef.
La « Skoltoj de Francujo » organizis nacian
tendaron en 1922, en Chamarande, apud Parizo;

LA HISPANAJ REĜPRINCOJ DUM SKOLTA FESTO.
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starigis, en 1923, konstantan lerntendaron por
skoltestroj en la samaloko. En 1924« lafederacio
organizis regionajn tendarojn en Elzaso, Normandio, Provenco, Flandrio. En 1925, ĝi partoprenisla internacian skoltpilgrimon al Romo. En
1926, ĝi organizis .oacian tendaron por lupidoj.
Ekzistas katolika federacio por skoltinoj:
« Les Guides de France >, fondita en julio 1923
de S-ino G. Duhamel, kiu estas nun la ĉefskoltino. La sidejo estas 76, rue des Saints-Peres,
Paris-VIl.
Aŭtune 1912 fondiĝis en Hispanujo Skolta
Federacio. Tuj ĝi sukcese kreskis, kaj jam je la
fino de la sama jaro estis trupoj en ĉiu provinco
de la lando. La federacio estis oĥcialigita, la
12 februaro 1914, per reĝa dekreto. Tiamaniere
neniu alia societo povas vesti la skoltan uniformom
Jen la organizo de la Hispana Skoltfederacio:
Nacia Konsilantaro, kies sidejo estas en Madrid;
lokaj konsilantaroj; korpusoj de aspirantoj; trupoj de skoltoj.
La nacia konsilantaro, kies honorprezidanto
estas la reĝo mem, konsistas el Grandsinjoroj,
episkopoj, generaloj, senat.anoj kaj eminentuloj,
La lokaj konsilantaroj konsiftas el urbaj eminentuloj. La korpusoj deaspirantoj konsistas el lupidoj (malpli ol dekjaraj) kaj la knaboj pli ol dekjaraj, sed ankoraŭ en la lerneja periodo.
La trupoj de skoltoj dividiĝas laŭ la aĝo en
r^ ro j. 'Ĉiu tru p o h a v a s e s tr o n , ĉiu grupo instruiston. L. P. M, de Asturia estas skoltinttruisto
en Madrid. Ĵnter la rotestroj estas ankaŭ L P. M.
Don Jaime, Don Juan kaj Don Gonzalo.
Ne estas klanoj por roveroj.
La Hispana Skoltfederacio ricevas ŝtatan subvencion de 5o 000 pcsetoj. (Ji kalkulas nun 233
trupojn kun 22 000 skoltoj kaj centon en formiĝo. (Laŭ Le Chef, organo de la « Skŭltoj de
Francujo •.)

K lio J .
— Okaze de ’la IV* Internacia Skoltkongreso
en Kaadersteg, S-ro H. Augo Mardesen, direktoro de la Internacia Oficejo, sciigis, ke, dum la
du lastaj jaroj, la skolta movado gajnis 318, 347
novajn anojn, el kiuj 48, 089 estas estroj.
— Fondiĝis « Esperantista Kiubo » ĉela « Skoltoj de Francujo ». La prezidanto estas Skoltestro Lucien Goualle kaj la sekretario, Rovero Paul Dubus, 28, rue du Rendez-Vous, Paris-XII.
— La Skolta A socio de Gloria (Brazilo) fejtis
ĉi tiun jaron la sesan datrevenon de ĝia fondiĝo.
En la programo ni rimarkis: Esperan^a, himno
esperantista.
— La Movado. gazeto de la francaj esperantistoj, afable anoncis uian organon en ĝia numero
de oktobro. Le Moiide E spzrantiste, en Parizo,
jam multfoje cnprests eltirajojn el nia gazeto.
'Dankon pro tiu propagando.
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AVENTUROJ DE DU AMIKOJ
Verkita de N orman Booth ( i ).

Gapitro III.
La sekvantan sabaton Joĉjo sugestis al Jim,
ke li faru signaron al la valo uzante la signojn,
kiujn ili lernis dum la antaŭa semajno kaj li
sekvus.
Jim entuziasme akceptis lasug£ston kaj ekiris
kun skatoleto de kretoj.
Tuj kiam li estis el la vilaĝo, li forlasis la
vojon kaj transiris la kamparon per diversaj
vojetoj; kiam li eniris la arbaron en kiu troviĝas
la valeto, li decidis fari ĉirkaŭiron al la renkontejo. Farante tion li troviĝis je la malproksima
flanko de la lago. Li restis tie ĉi mallongan
tempon, kaj pensis pri sia tirao lastan sabaton,
kaj pri la vortoj kiujn Filip diris por decidigi
lin eniri la akvon Li estis sola, kaj liaj pensoj
estis pri sia frateto. Li pensis: supoze ke li kaj
la frateto kune promenis, kaj la frateto falus en
riveron, aŭ lagon, kaj li ne kuraĝus savi lin.
Eslis terure al li pensi pri la rezultato. kaj li
tie kaj tiam decidis lerni la naĉarton tuj, ĉu estua
malagrabla aŭ alie.
Li antaŭeniris al la valeto kaj tie renkontis
Filip. La ambaŭ ekdiskutis la aferojn, kiujn ili
studis en la lasta kunveno, kiam subite Ĵoĉjo
alkuregis* en la valeto. Lia vizaĝo aspektis terure,
kaj li estis preskaŭ senspira.
« Kie okazis ?

la du dernandis kune.

«
lago, la lago : H kriis, hi droniĝas en la
lago. »
Sed je la diro de la unua « lago >, Filip forkuris kiel eble plej rapide al la Tago, forĵetante
siain vestojn dum li kuris.
La du amikoj sekvis lin.
Kiam iii estis atingintaj la lagon, ili vidis
knabon en la mezo de la akvo sin tenante per
pecego de ligno. Filip kriis al li tenadi. Tuj li
eniris ankaŭ en la akvou, naĝante al la knabo.
Estis tre facile al li efektivigi la savon.
La savito estis knabo proksimuine samaĝa
kiel la amikoj, kaj li ankaŭ loĝis en Cutlinghani.
Li diris, ke li estis vidinta la skoltojn ekirantajn al la arbaro. kaj, ĉar li estis scivolema scii,
kion ili faras, li sekvis ilin. Kiam li atingis la
lagon. li vidis belan papilion, kiun li penis
kapti, sed ne rimarkante ke li kuris al la lago, li
subite trovis sin en la nkvo. Li ne povrs naĝi,
sed sukcese ckprenis la lignajon, kiu pro liaj
baraktoj flosis meze de la lago.

Ekkomprenante sian stataĉon li ekkriis petante
helpon, kaj bonsance por li, Joĉjo lin aŭdis.
Li dankegis Filip, kiu manpremia lin, kaj
petis lin skoltiĝi. Li respondis, ke tio plaĉus
al li.

Filip tiam sendis lin hejmen por tuj sanĝi la
vestojn, kaj donis al li rendevuon en la valo
proksiman sabaton.
” ............................... .
(1) ĉiuj rajtoj rezerviiaj.
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Post lia foriro Joĉjo kajJira esprimis la deziron havi la unuan naĝlecionon, kaj venkintc sian
tiraon pri la malvarma akvo, ili baldaŭ ludis kaj
ĝuis en la lago; sub la instruado d-e Filip ili
faris bonan progreson.
Baldaŭ ili denove estis en la valeto, kie Filip
daŭrigis la klarigon de la Skoltaj Leĝoj. Li sciigis> ke ĉiuj skoltoj estasfratoj laŭ la kvaraleĝero;
inter skoltoj raono faras nenian diferencon 7—
ĉu knabo estas riĉa, ĉu malriĉa, ĉu ni^ra, ĉu
blanka, ĉu Kfistana, ĉu Mahoraetana, li devus
agi kiel frato al ĉiuj aliaj skoltoj.
La rakontoj de Filip pri siaj spertoj en aliaj
landoj, kiara li estis tendarinta kun alilandaj
skoltoj, ekscitis ilian iraagon.
a ĉu ni povas iri alilanden? » ili demandis.
« Vi devas unue ekkorespondi kun du aŭ tri
alilandaj skoltoj. La Internacia Komisario de la
ĉefa Skoltsidejo aranĝos, ke vi korespondu kun
taŭgaj kuaboj, kaj tiara. post kelkaj monatoj de
leterskribado, kiara vi kaj viaj korespondantoj
ioraete konas unu la alian, ni povos diskuti pri
vojaĝo alilanden por renkonti viajn korespondantojn. Ankaŭ vi devas fariĝi pli bonaj kaj
spertaj skoltol. Vi jarn scias, ke la skolta raovado
fondiĝis en Britujo, kaj niaj aliiandaj fratoj tre
kritike observas nin, kiara ni vojaĝas en siajn
landojn. lli atendas tre altan gradon de ni, kaj
estus raalbone se ni ne atingus tiun gradon,
respondis Filip.
« Skoltoj ĉiam estas ĝentilaj, daŭris li, kaj
precipe al virinoj kaj infanoj kaj raalfortuloj.
Pensu pri altaj. Levu viajn, ĉapelojn ai.la ii>pj.
Memorn, ke estas hontege por skolto, kiu restas sidanta en plena vagono aŭ aŭtobuso, kiara
staras inoj aŭ raaljunuloj, Estas raultaj aliaj
punktoj pri ĝentileco, kiujn vi raem povas pripensi.
» Mi ĵus parolis pri ia amikeco inter skoltoj
por la bomaro. Ni ne nur estus araikoj al personoj, sed ankaŭ al bestoj. Ni povas mortigi danĝerajn bestoin, kaj ankaŭ kelkajn bestojn por
raanĝi, sed skolto neniara estas kruela al tiuj ĉi
mutaĵoj. Pensu pri la ĉevalo kaj la hundo. Kiel
lojalaj ili estas al siaj posedantoj, precipe se oni
ĝentile zorgas pri ili. Oni ĝuas pli grandan
amuzon kaj intereson observante la kutimojn
de bestoj, insektoj, ktp ol turmentegante aŭ
mortigante ilin. Mi raem preferas la kanton de
la alaŭdo ol la raortintan birdon je raiaj piedoj.
Pro la sepa leĝartikolo ni devas obei tiujn,
kiuj estas super ni. Ui havis pli da sperto ol ni,
sekve ili estas pli saĝaj. Eble iun tagon ni estos
en superaj oficoj kaj tiam ni atendos obeon de
tiuj, kiuj estos sub nia aŭtoritateco.
Mi ŝategas la okan leĝartikolon R id i k a f fajfi
d u m ĉiuj m aifacilaĵoj. Homo kiu renkontas raalfacilaĵojn sentirae, ridetante la tutan tempon,
facile superos la grumblulon.
Skoltoj ĝenerale estas ambiciaj knaboj. Ili
volas posedi bicikletojn; ili deziras iri alilanden ; ili volas viziti Londonon kaj aliajn vizitindajn urbegojn kaj lokojn ; iii deziras posedi proprajn senfadenilojn, kaj ĉiujn specoin de raefianikaj ludiloj. lli ne estas kiel tiuj knaboj, kiuj
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petas siajn gepatrojn aĉeti ĉion al ili. Ne, skoltoj ne eluzas sian tutan poŝraonon por la aĉetado
de dolĉaĵoj, glaciaĵoj, kaj ci^aredoj. Ili ŝparas la
.raonon ĝis la tempo kiara lli havos sufiĉan por
aĉeti ion utilan. Mi raera estas granda leganto
— ne de libraĉoj — kaj elspezas rauite da raono
por vere bonaj libroj — libroj per kiuj rai povas
akiri raultvaloran inforraon pri ĉiuj teraoj. Tial
knabo, kiu, dum li ankoraŭ estas juna, lernas
esti spareraa; kiarali havospii grandajn respondecojn, ekzemple, sian propran farailion, aŭ
maljunajn gepatrojn de li zorgotajn li tiam komprenos la avantagojn de tiu ĉi eco, kaj dankas la
Providencon, ke li lerni9 dura sia juhaĝo ŝparemecon.
Nun la dekan kaj lastan leĝartikolon : Skolto
estas pura en penso^ vorto kaj ago. Laŭ raia propra sperto mi scia9, ke tiu ĉi rilatas precipe al
knaboj, kiuj laboras kun viroj en la grandaj fabrikejoj. iTi aŭdas raalpurajn rakontojn, kaj
lerpas raalpurain agojn de la viroj. Ili perdas
sian raerarespekton, ilia parolado estas raalagrabla, kaj ili sajnas subite ŝanĝi el klarokuiaj,
ruĝvangaj, purpensantaj knaboj al — nu, laĉieio
scias kiel norai ilin. Vi devas peti viajn gepatrojn instrui vin pri tiu leĝartikolo. Estas la
devo de patro informi sian knabon pri la raisteroj de la vivo antaŭ ol li koraencas labori. Tiu
finas la instruon pri la Skolta Leĝo.
La Skoltoj havas devizon : fs tu preta. (/i vere
estas memklari$a, sed mi parolos pri ĝi poste.
Ni nun bruhgu fajron kaj raanĝu ; poste ni
interdiskutos aferon, kiu alvenis
raia cerbo.
Io, kio, — mi estas certa, — interesos vin.
(Daŭrigota.}

S k o lta k o r e s p o n d a d o .
Ni enpresos senpage la noraon de ĉiu skolto, kiu
ueziras esperantlingve korespondadi kaj interŝanĝi
postmarkojn (PM), ilustritajn poŝtkartojn (IP) kun
ajiaj skoltoj. La peto portu la stampon de la skolta
trupestro.

Rotestro Clive Thompson, 42, Harford
Street, en Middlesbrough (Anglujo), deziras
korespondi kun alilanda skolto, ĉirkaŭ i6-jara.
Skolto Andrd Bogard, 4, rue Graison, en
Tours (Francujo), SDF, 21-jafa, deziras korespondi kun skoltfrato ĉefioslovaka aŭ pola.
Vidu aliajn adresojn en la antaŭaj numeroj.

—.

Reappndeca Bedok/oro : Cn. MONNOYER.

Presejo :

__

Ch,

•

_

MONNOYER, Le Man* (Francujo).
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boradon en socia kaj karita agado. Tiel estiĝis la
unuiĝoj, kiuj poste kuniĝis al la nunaj grandaj
asocioj. Ankaŭ nun multaj (sed ne ĉiuj) el tiuj
unuiĝoj estas samtempe Marianaj Kongregacioj.
Mi nun povas komenci la raportojn pri la diversaj ligoj. La nombroj, kiuj mi citas, estas
parte tiuj de 1926 aŭ 192Ŝ ; la plej multaj tamen
estaslaŭ statistikoj de 1924.
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La monataj gazetoj de la Asocio esta s: Die
Wacht (La Gardo), ĉeforgano; Jungwacht (Juna
Gardo), organo por membroj malpli ol 17-jaraj;
Der Jugendverein (La Junulunuiĝojpor estraranoj ; Koresponden^blatt J ŭ r katolisĉhe Jugendpraesides (Koresponda Bulteno por pastraj gvidantoj de la katolika junularo), Jugendfilhrung
(Junulgvidado), organo pri edukaj problemoj de
la junularo. Am *Scheidewege (ĉe la adiaŭa voio)
estas semajna bulteno por junuloj enla lasta klaso de lernejo;ĝi celas prepari la estontajn membrojn.
La Asocio havas bonegan libertempohejmon
en Altenberg. Tie ankaŭ okazas ĉiuspecaj kursoj.
Dum la kongreso de Fulda, en 1924, la prograrao de la Asocio koncentriĝis en la « Konfeso
de Fulda ». [...]

A . — 1. La plej granda kaj plej grava asocio
de la vira junularo estas la < Verband der Katholischen Jugend- und Jungm&nner vereine
Deutschlands = Asocio de la katolikaj Junulkaj Junvirunuiĝoj de Germanujo ». <Ji fondiĝis
en la jaro 1896. Havante pli ol 35oooo membrojn, ĝi estas la plej nombra katolika junulasocio en la mondo. Jen kelkaj ciferoj (laŭ statistiko
de 1924) : E1 la 363 206 anoj, 211 703 (58,3 °/o)
2. Por la katolikaj junulinoj ekzistas la < Zenestis 14-17 jaraj; i 5 i 5o3 (41.7 % ) pli ol 17-jaraj. Ili laboris en 3 835 lokaj asocioj, 25o distrik- tralverband der Katholischen Jungfrauenvereinitaj federacioj kaj 25 eparkiaj federacioj. Profe- gungen = Cegtra Asocio de la Katolikaj Junulinunuiĝof de Germanujo >. La asocio fondiĝis en
sioj de la membroj : 45,6 % laboristoj, 21,6%
metiistoj, 18, 7 % kamparanoj, 5,9 % komercis- la jaro 1915; ĝia centrejo estas en Bochum. (Ji
kalkulas 700 000 membrojn kaj tiel estas la plej
toj, 4,9 % studentoj, 3,3 % oĥcistoj.
granda nacia asocio de la junularo en la tuta
Jen kelkaj partoj el la statuto de la asocio:
< La « Asocio de la katolikaj junul- kaj jun- mondo. Preskaŭ ĉiuj aliĝintaj unujĝoj eŝtasMariavirunuiĝoj deGermanujo » estas la ligo de la naj Kongregacioj. ĉiuj unuiĝoj estas gvidataj de
vira junularo, kiu en la parohoj kuniĝis al ka- pastro kaj de estraro, kiu enhavas junulinojn,
tolikaj junul- kaj junvirunuiĝoj. </ia celo estas, sed ankaŭ pli maljunajn instruistinojn, monaĥikrei plenkatolikajn homojn, kiuj en vera junul- nojn, ktp. Ekzistas 3 750 lokaj unuiĝoj en 12
komuneco kun sia pastra gvidanto volas prepari eparkiaj federacioj. Celo de la asocio estas la
sin al siaj vivdevoj en familio, profesio kaj ŝtato, religfa, morala, intelekta kaj korpa edukado de la
kaj volas apostolfervore kunlabori al la Regno junulinoj kaj ilia preparado al doma kaj profesia
1 laboro. En la lokaj unuiĝoj oni Hegas profunde
de Kristo.
| religiankaj Eŭkaristian vivon kaj spiritajn ekzer< La Asocio devas en la servo de la komuna
cojn; kursoj pri preparado al la edzeco kaj al
c e lo :
t unuigi la celadon kaj agadon de ĉiuj siaj kristana familia vivo estas aranĝataj, ankaŭ kurmembroj al unueca forto kaj iorta esprimo, pre- soj pri dommastrumado kaj ĝenerala klerigo.
cipe per kongresoj, asocioj, gazetoj kaj alispeca Literaturo, muziko, kantado, ludado, gimnastiko, ktp. ankaŭ estas sur la programo. La gazeliteraturo:
« gvidi kaj akceli la unuiĝojn kaj subfedera- toj de la asocio estas Der K ran f (La Florkrono),
ciojn per klerigaj kaj sociaj institucioj, ĉefe per por membroj pli ol 18-jaraj, Knospen (ĉerrnoj),
por 14- 18-jaraj membroj, Vorstandsbl&tter (Esla asocia centrejo;
« en kunlaboro kun la aŭtoritatoj kaj leĝdonaj trarbultenoj), informa bulteno por estraranoj,
korporacioj, kiel ankaŭ kun klerigaj, profesiaj Mitteilungen Jŭ r Praesides (Informoj por Paskaj sociaj institucioj realigi la religiajn, spiritajn, traj Gvidantoj), Der Jungjrauenverein (La Junumoralajn, profesiajn kaj higienajn interesojn de linunuiĝo), organo por gvidantoj kaj gvidantinoj,
Ins Leben hinaus (En la vivon), por knabinoj en
la vira junularo. >
Ĉiuj estraroj en la asocio kaj en ĝiaj eparkiaj, ia lasta lernejojaro ; ĝi celas ilin prepari por la
distriktaj kaj lokaj grupoj konsistas parte el pas- unuiĝo.
troj destinitaj de la episkopoj, parte el junuloj
3. Tre grava ankaŭ estas por la vira junularo
elektitaj de siaj kunuloj.
la < Katolischer Gesellenverein = Kajolika JunLa lokaj unuiĝoj estas gvidataj de pastra gvi- metiista Unuiĝo >. Por ke vi komprenu, kio ĝi
danto (praeses) kaj laika prefekto. Jen en kelkaj estas, mi devas doni kelkajn historiajn klarigojn.
vortoj la agadmanieroj : religia eduko : ĉiumo- 1 (Ji estas fondita en la jaro 1846 de la granda
nata komuna komunio, Diservoj, spiritaj ekzer- socia apostolo Pastro Adolf Kolping. Li estis
coj, paroladoj pri religiaj temoj, Eŭkaristiaj sole- antaŭe ŝuisto, kaj, kiel ĉiuj junaj metiistoj en
noj, honorado de la Plejsankta Virgulino, pro- Germanujo, li < migris » tra la lando, en kelkaj
pagando por interna kaj ekstera misioj; intelekta lokoj laborante por mallonga tempo kaj post tio
eduko : bibliotekoj, kursoj kaj paroladoj pri so- daŭrigante sian vojaĝon. Tiel li ekkonis la granciaj, ekonomiaj, ĝeneralaj tem oj; arta eduko : dajn danĝerojn korpajn kaj moralajn, kiuj minakantado, muziko, teatroludo, studado de arto cis tiujn junajn < migrantajn > metiistojn. Li
kaj liturgio; korpa eduko : gimnastiko kaj spor- I fariĝis pastro kaj fondis la unuan katolikan junto; plue ŝparkasoj, asekuroj kontraŭ akciden- I metiistan unuiĝon, en kiu li gvidis kursojn kaj
toj, ktp.
I ĉiamaniere zorgi6 pri la junaj metiistoj kiel vera
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patro. Rapide plimultiĝis la unuiĝoj (por la d is vastigo krom Kolping mem ĉefe kunhelpis la
Viena ĉefepiskopo Kardinalo Gruscha), kaj kiam
Pastro Kolping mortis (i865) jam ekzistis 420
unuiĝoj kun 60 000 membroj.
Nuntempe ekzistas unuiĝoj en multaj landoj
de Eŭropo kaj Ameriko. La asocio estas vere
internacia. Tamen kompreneble la plej raultaj
unuiĝoj estas en Germanujo; en Kŭln ja ankaŭ
troviĝas la centrejo. En Germanujo ekzistis, je la
1 majo 1926, 1283 unuiĝoj. E1 ili 314 havas proprajn domojn, en kiuj ili donis en la jaro 1925
123 563 senpagajn noktrestejojn al membroj travojaĝantdj. E1 tio oni ekkonas la gravecon de la
asocio. $ i havas en Germanujo eble 70 oooaktivajn kaj 110 000 honorajn (t. e. iamajn) membrojn.
En lalokaj unuiĝoj oni zorgas pri bona religia,
intelekta, morala kaj korpa eduko de la membroj. La unuiĝoj ankaŭ havas fakajn grupojn por
la diversaj metioj. Ili estas gvidataj de estraro
kaj pastra gvidanto. Nun la membroj ne plu
ĉiuj estas metiistoj, do eĉ kelkfoje junulunuiĝo
kaj junmetiista unuiĝo estas en konkurenco. Tial
en kelkaj (sed nurmalgrandaj) urboj estas kutimo,
ke junuloj ĝis la 18-a jaro estas en la < Jugendverein », kaj poste aliĝas al la « Gesellenverein ».
La gazetoj de la unuiĝo estas Kolpingsblalt (Kolping-Bulteno), dusemajna, por ĉiuj membroj ;
Mttteilungen (Komunikoj), kvaronjara, por la
Pastraj Gvidantoj; Der Fŭhrer (La Gvidanto),
duraonata, por la estraranoj.
4. En la < Verband Katholischer Arbeitervereine = A3ocio de katolikaj laboristaj Unuiĝoj »
ekzistas forta junulsekcio, kiu en ĉi tiu jaro aranĝis sian unuan kongreson, sed ankoraŭ ne havas
deĥnitivan organizan formon ; ĝi nomiĝas
< Werkjugend = Laborista Junularo. > <$i estas
tre aktiva kaj eldonas duonmonatan gazeton
Werkjugend en MUnchen-Gladbach.
5. La « Verband Katolischer Kaŭfmdnnischer
Vereinigungen Deutschlands = Asocio de katolikaj komercistaj Unuiĝoj de Germanujo », fondita en 1877, havas junulajn grupojn : < JungK.K.V. » kun multaj miloj da membroj. Ilia
monata organo nomiĝas : Jung-Merkuria.
6. < Die Deutsche Jugendkraft = Germana
Junulara Forto » estas la asocio por gimnastiko
kaj sporto en katolikaj unuiĝoj. ĉ i havas multajn
dekmilojn da membroj kaj enhavas la gimnastikkaj sportgrupojn de la katolikaj junulaj, junmetiistaj, laboristaj kaj komercistaj unuiĝoj. La
monata gazeto aperanta en DUsseldorf ankaŭ
nomiĝas Deutsche Jugendkraft.
7. La korporacioj de la katolikaj universitataj
studentoj formas tri grandajn asociojn kaj du
malgrandajn, kiuj oni ĝenerale nomas laŭ la mallongigoj: < C. V. », < K. V. », < U. V. >, R. V. j ,
< W. V. ». Ili kune eble kalkulas i3 000 studentojn. La organoj estas por < C. V. » : Academia,
por < K. V. » : Akademische Monatbldtter (Akademiaj Monataj Folioj), por < U. V. » Unitas.

8. La katolikaj studentinoj havas asocion kun
1 500 membroj. La organo nomiĝas Die katolische Studentin (La katolika Studentino).
9. En Bavarujo ekzistas speciala asocio kun
preskaŭ 20 000 membrpj, kiuj plimulte estas
junaj kamparanoj : < Verband der Katholischen
Burschenvereine Bayerns = Asocio de la katolikaj junvirunuiĝoj de Bavarujo », fondita en igo3.
<Ji eldonas monatan organon Burschenblatt, kvaronjaran bultenon por Pastraj gvidantoj Praesides korresponden^ kaj kvaronjaran informan bultenon por estraranoj Vereinsvegweiser ;(Unuiĝa
Informilo).
10. Por junulinoj laborantaj en profesio ekzistas la < Katolischer Verband fUr die Weibliche
Jugend = Katolika Asocio por la Virina Junularo », fondita en 1905. Ĝi nun havas, en 411 sekcioj kaj 8 regionaj federacioj, 12 000 membrojn.
Laoficiala monataorgano estas Agnesblatt(kgoesBulteno), por gvidantoj aperas speciala informa
bulteno : Erlebies und Erprobtes aus der Vereins*
arbeit (Spertoj el la Unuiĝa Laboro).
11. La < Katholischer Deutscher Frauenbund
= Katohka Virina Ligo », en kiu pli ol 270 000
virinoj estas organizitaj, havas preskaŭ ĉie junulinsekciojn kun i8 -i5 jaraj membroj. Por ili aperas la monata gazeto Jugendfielle (Celoj de la
Junularo).
12. Por junaj katolikaj instruistoj, precipe por
tiuj, kiuj ankoraŭ ne havas pozicion, ekzistas la
« Katolischer Junglehverbuna des Deutschen Relches = Katolika Juninstruista Ligo de Germanujo », fondita en 1918. <)i kalkulas proksimume
70 lokajn grupojn kun 3 000 membroj. La oficiala
trisemajna organo estas Der Junge Lehrer (La
Juna Instruisto). Ankaŭ la katolikaj juninstruistinoj havas specialan asocion; ilia gazeto estas :
Die Junge Lehrerin (La Juna Instruistino).
13. Ekzistas ankoraŭ aliaj asocioj de la katolika junularo, kiujn mi tamen, parte pro manko
de tempo, parte pro ilia malgraveco, ne citas.
Eble mi ankoraŭ devas diri, ke, en jaro 1922,
fondiĝis < Katholische Jugend Deutschlands =
Katolika Junularo de Germanujo », kiu volas esti
ligilo inter ĉiuj katolikaj junulasocioj. Lacentrejo
estas ĉe la < Verband Katolischer Jugend und
Jungmflnnervereine » en DUsseldorf. Krome raultaj katolikaj junulligoj kunlaboras en la < Zentralbildungsausschuss der Katolischen Verbande
Deutschlands = Centra Komitato por Klerigo en
la katolikaj Asocioj de Germanujo », fondita en
1919, kun speciala informbulteno; en < Reichsausschus Deutscher Katholiken gegen den Alkoholismus = Komitato de Germanaj Katolikoj
kontraŭ alkoholismo », fondita en 1926; en la
< Verband Wohnungsban = Asocio por loĝejokonstruado », fondita en 1926, en kiu la ses plej
grandaj asocioj de la katolika junularo kaj laboristaro.klopodas praktike batali kontraŭ la loĝeja
mizero, k. a. Ĝiuj grandaj diverscelaj junulasocioj de Germanujo kune formas la < Reichsausschus Deutscher Jugendverbande = Nacia Komi-
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tato de Germanaj Junulasocioj ». En ĝi ankaŭ
kunlaboras la katolikoj, kaj la pastra ĉefgvidanto
de la katolikaj junul- kaj junvirunuiĝoj Msro
Mosterts eĉ estis la unua prezidanto de Ta Komitato. Kompreneble la katolika junularo de Germanujo ankaŭ kunlaboras kun la internacia sekretariejo de la < Juventus Catholica » en Romo.

kajn grupojn kaj 3o regionajn federaciojn kun
25 000 membroj. Unue ĝi estis nur amasa organizaĵo, sed poste ĝi aliĝis al la junulmovado. ŭiaj
monataj organoj estas Die Burg (La Kastelo) por
pli junaj membroj, kaj Der Leuchtturm (La Lumturo) por la aliaj. La ligo posedas, same kiel
< Quickborn», propran kastelon: Normannstein.

B. — Nun mi devas paroli pri la < Jugendbewegung = Junulmovado ». Tie la gejunuloj ne
estas gvidataj de ekstere starantaj, mem ne plu
junaj, ĉefoj, sed ili unuiĝas al grupo por komuna
laboro kaj memedukado. Ili ekkonis, ke nia
moderna socio estas malproksimega de vera kulturo, ke malamo, mensogo kaj aliaj malvirtoj gvidas la homaron. Por ke ĉi tiu stato fariĝu alia,
ni devas komenci je ni mem. Por vivi novan
vivon, por esti simplaj, vferaj kaj laŭnaturaj, katolikaj gejunuloj unuiĝis en la ligoj de la junulmovado. En iliaj kunvenoj ili klopodas per konstanta memedukado veni ai nova homeco. La
homoj de nia tempo perdis la senton pri vera
ĝojo. Ili ne plu konas la naturon kaj serĉas sian
« amuzon » en malbonaj kinematografejoj kaj
similaĵoj. Sed ni iros, dum niaj libertagoj, en
arbaron, sur la kamparon kaj montojn, kaj tie ni
ĝojos pri la beleco kaj vereco 'de la naturo. Kaj
kiel nian propran vivon, tiei ni ankaŭ voias reno*
vigi ia socian vivon laŭ la principoj de la Vero
kaj Amo.

4. En 1924 foriris el < Neu-Deutschland» aro
da pli maljunaj membroj, por kiuj la spirito de
a N.-D. > ne estis suĥĉe viva kaj forta. Ui plimulte simpatiis kun < Quickborn >. ĉar ili dum
la kongreso sur Ja kastelo Normannstein eksiĝis
el la ligo, ili nomis sin < Normannsteiner ». Ui
estas tre aktiva aro. Heerfahrt (Militvojo) nomiĝas ilia gazeto. La plimulto el ili estas universitataj studentoj. < Neu-Deutschland > nur havas
junulojn. La ligo dela « Normannsteiner » ankaŭ
junulinojn.
5. « Jungborn = Juna Fonto > estas la nomo
de la katolika abstinenca laborista junularo; ĝi
estiĝis kiel junula sekcio de la < Kreuzbundnis
= Krucligo », unuiĝo de la alkoholabstinenculoj
katolikaj, sed poste ĝi fariĝis sendependa junulligo. La plimulto de ĝiaj membroj estas el la laborista k laso; ĝi enhavas junulojn kaj jvmulinojn.
Jungborn estas la nomo de la oficiala organo ; por
la plijunaj membroj eliras Die Junge Schar (La
Juna Aro). < Jungborn > kalkulas proksimume
3 000 membrojn en 200 grupoj.

i. La unua ligo de la katolika junulmovado
estas « Quickborn = V iv a Fonto».ĉiaj komencoj
6. Kiam la plej granda parto de la «Jungborn >,
datumas de la jaro 1969 (Neisse en Silezio)/ Mi- ' dum la llgo-kunVeno en Fulda (1923) eksiĝis el la
grado, ludado, principa abstinenco de alkoholo, < Krucligo », unu parto restis en tiu organizaĵo
ĝrupa vivo, ktp. estis la unuaj vivsigncj. De 1913 kaj formis specialan ligon, kiu nun r.omiĝas
elins la gazeto Quickborn ; tiel la movado ricevis < Jungkreuzbund = Jun-Krucligo ». (Jia gazeto
sian nomon. JunuFoj kaj junulinoj laborisen disi- estas Johannisfeuer (Fajro de Sankta-Johano).
gitaj grupoj kaj dist rilctaj federacioj. En la jaro 1918,
7. La katolikaj junul- kaj junvirunuiĝoj havis
oni aĉetis la malnovan kastelon Rothenfelds, ĉe la
Main-rivero, kiu, depost tiam, estas la centrejo grupojn por migrado, kiuj estas speciale aktivaj
de la movado. < Quickborn » nun kalkulas proksi- kaj radikalaj. Unue ili aliĝis al la < Deutsche Jumume 6 000 membrojn; la plejmulto el ili studas. gendkraft », sed baldaŭ eksiĝis kaj kreispropran
La leviĝanta suno — suno de la vivo, suno de la ligon de la « Kreuzfahrer = Krucmilitistoj >. Ili
nova tempo — superstarata de kruco, estas la insi- havas nur virajn junulojn, preskaŭ ĉiuj el la labogno de la ligo. La monata organo daŭre nomiĝas ristaro. Ilia gazeto titoliĝas per la sama nomo ol
Quickborn. Grava religia-kultura revuo eldonata tiu de la asocio ; krome ili eldonas informun bulde < Quickborn >- anoj estas Schildgenossen tenon : Bundesspiegel (Ligospegulo).
(Kunbatalantoj). Por la junulinoj eliras Der Ring
fi. La ĉefa politika partio en Germanujo estis
(La Rondo). Die W erkblatter (Laborfolioj) unue
estis la gazeto de la < Quickborn »-anoj, kiuj jam kaj estas la < Zentrum = Centro ». (ri havis juestis en profesia vivo, sed nun ĝi estas dusemajna nulgrupojn, kiuj laŭ la pioniro de la katolika pointerliga organo de latuta katoiika junulmovado. litiko en Germanujo nomiĝfs < Windthorst-Bund
= Windthorst-Ligo >. Unue ili estis sole sekcioj
a. E1 universitataj studentoj, kiuj preskaŭ ĉiuj de la partio. Sed post la milito ili evoluis al junulapartenis al a Quickborn », konsistas la « Hoch- movado, al tute aktiva batalantaro por katolika
land, Verband Katholischer Neustudentischer politiko. Das Junge Zentrum (La Juna Centro)
Verbindungen = Alta Lando, Asocio de katolikaj estas la oficiala gazeto.
Novstudentaj Unuiĝoj ». (ĵri havas specialajn gru9. Armeo de junaj apostoloj, samideanaro de
pojn por junuloj kaj junulinoj. ŭia gazeto estas
homoj, kiuj klopodas radikale reveni al la fontoi
Neues Studententum. (Nova Studenteco.)
de la natura kaj supematura vivo, al naturo kaj
3. En la jaro 1919 estiĝis la < Neu-Deutsch- Kristo, volas esti la « Grossdeutsche Jugend
land = Nova Germanujo »,asocio de katolikaj ler- = Grandgermana Junularo ». Gazetoj ĝiaj estas
nantoj en duagradaj lernejoj. Jezuitoj ĝin fondis Das Heilige Feuer (La Sankta Fajro), kaj ties
kaj-gvidas. En la jaro 1924, ĝi kalkulis 460 lo- aldono: Grossdeutsche Jugend.
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10. Simila movado, sed ĉefe konsistanta el homoj, kiuj jam laboras en praktika profesio, estas
« Grossdeutsche Volksgemeinschaft ». ŭieldonas
la bonegan gazeton Vom Frohen Leben (Pri ĝoja
Vivado), kun aldonoj Christentum und Friede
(Kristanismo kaj Paco), kaj Men$chheit$k'dmpfer
(Batalantoj por Homeco). Vom Frohen Leben
estas la oficiala informilo de la « Grandgermana
Popolkomunumo », de « Grandgermana Migrantaro », kaj de la germana sekcio de « Mondjunularo
Katolika» (MOKA),sed estas abonata de gejunuloj
de ĉiuj ligoj, eĉ estas la plej multe legata gazeto
de la katolika junulmovado entute.
11. La « Herrgottsknechte = Sklavoj de Dio »,
tre aktiva labor-komunumo en la junulmovado,
eldonasla gazeton Ruf^ur VVenJe(Vokoalŝanĝo),
kiu speciale volas labori por la liberigo de la
katolika proletariaro.
ia . Nun fine mi devas ankoraŭ iom rakonti
pri la agado de* la germana landa grupo de
• Mondjunularo Katolika » (MOKA), kies germanlingva nomo estas « Katholische Weltjugendliga».
Vi ja scias, ke ĝiaj ĉefaj taskoj estas la kreo de
intemaciaj kontaktoj inter katolikaj gejunuloj ĉiulandaj, agado por la katolika paca ideo, disvastigo de Esperanto. En Germanujo, nia laboro
bone funkcias. Preskaŭ en ĉiuj ligoj de la junularo ni havas membrojn, ofte eĉ la gvidantoj estas
kunlaborantoj de MOKA. ĉar la plej granda
parto de la katolika junularo en Germanujo, precipe de la junulmovado, havas forte paceman, eĉ
pacifiatan tendencon, nia laboro preskaŭ ĉiam
estas sukcesa. Preskaŭ en ĉiuj gazetoj de la katolika junularo kaj ankaŭ en gravaj ĉiutagaj jurnaloj, niaj amikoj publikigis artikolojn pri Esperanto, pri MOKA, pri nia organo La Juna Balalanto, aldono al Katolika Mondo. La MOKA-anoj
aranĝis multajn Esperanto-kursojn en plej diversaj junulgrupoj. Ni facile povus sukcesi multe pli,
se niaj gvidantoj havus pli multe da mono kaj
multe pli da tempo, precipe ĉar ili havas bonegajn personajn rilatojn kun la gvidantoj de la
katolikaj junulligoj.
Nun mi volas ĉesigi mian raporton. Kvankam
ĝi jam fariĝis sufiĉe longa, ne estis eble al mi doni
al vi ekzaktan ideon pri la katolika junularo de
Germanujo, sed mi nur povis simple skizi diversajn eksterajn aspektojn. Kiu deziras scii detalojn, korespondu kun germana junulo; MOKA
havas adresojn de esperantistoj en preskaŭ ĉiuj
cititaj Ligoj kaj movadoj. [ . . . ]

En GeUoslovakuJo.
Kiel aldono al la raporto pri juhulasocioj en
Ĉehoslovakujo jam publikigita en lasta numero
de E. K., ni povas doni jenajn informojn pri la
« Ligo de la ĉehaj studentoj ».
La < ĉ e sk ^ Liga Akademickk » estis fondita
en Praha, dum majo 1906 por konstraŭstari la
ateismon kaj indiferentismon pri religio. Kelkajn
monatojn poste fondiĝis en Brno sama asocio :
la « Moravan ». La insigno de la ambaŭ asocioj
estas la krono de sankta Venceslao, nacia patrono.

La komencoj de la ligoj estis malfacilaj. Sed
nun ili ambaŭ kalkulas 3.000 membrojn en
Bohemio kaj Moravio. Tio estas tre bela rezultato, ĉar, en 1914, la « Ligo de la ĉehaj studentoj » kalkulis nur 110 anojn, kaj tuj post la milito nur 20.
Antaŭmilite ĝi eldonis organon titolitan: Studentska Hlidka (La Gardo de la studentoj). Nun
eliras la revuo : Zivot (La Vivo).
Ekziŝtas ankaŭ alia asocio < Socialni Studentske Sdruzeni » por la lernantoj de mezlernejoj. 0 i estis fondita kelkatempon antaŭ la
milito. ĉ i eldonas la revuon Jitro (La Mateno).
La tri asocioj formas la « Ustredi Katoiickeho
Studentstva ĉeskoslovenskeho = Federacio de
la katolikaj studentoj ĉehoslovakaj >.
-----------------------------------------------Novajoj el Anglujo.
La Angla Nacia Kongreso Katolika malfermiĝis
en Manchester la 24 septembro, knj ĉeestis Kardinalo Bourne, la episkopo de Salford (la loka
eparkiulo), kelkaj aliaj episkopoj, kaj granda
nombro de pastroj kaj laikoj. Kardinalo Bourne
ĉe lia alveno en Manchester estis akceptata de la
episkoko de Solford kaj la vicurbestro.
Unu el la ĉefaj okazintaĵoj de la kongreso estis
la forsendo al prezidanto Calles de severe vortigita protestskribo de la fianko de la katolikoj el
Anglujo kaj Krimrujo kontraŭ la persekutado de
1’Eklezio en Meksikio. Dektri naciaj societoj
oficiale subtenis la protestskribon. La korounika|o riproĉi* ka) la registaron4caj la preBidanton,
kaj, post alvoko por la restarigo de libereco en
Mcksikio, ĝi finiĝisper la vortoj: < Ni opinias, ke
nia devo estas averti vin, ke neniu povas endanĝerigi la liberecon de aliaj, ?en endanĝerigi la
propran. > La kunsento de la kongresanoj kun la
meksikianoj estis sendata per letero al la ĉefepiskopo de Meksiko. En sia ĉefa parolado la Kardinalo aludis la retiriĝon de Hispanujo kaj Brazilo
el la Ligo de Nacioj kaj bedaŭregis ĝin kiel minacon al la Ligo. En alia parolado li neoficiale klarigis novan de li elpensitan projekton por unuagrada instruado, per kiu katolikaj unuagradaj lernejoj povus denove partopreni la nacian edukan
sistemon kaj tiel fari finon al la nuna nekontentiga aferstato.
S-ro G. K. Chesterton, unu el la plej famaj
anglaj verkistoj kaj publicistoj, kaj iom freŝdata
konvertito, parolis pri intelekta sendependeco,
kaj Sir Michael O’Dwyer, eksguberniestro de la
Punĝabo traktis la misiojn de Hindujo.
Ĉe la faka kunveno de la Katolika Konsilaro
por Internaciaj Rilatoj, Pastro Thurston S. J. parolis pri la klopodoj de la framasonaro por kapti
la Ligon de Nacioj kaj fari el ĝi ilon por ĝia nova « religio de 1’homareco ».
Dumkongrese malfermis la Kardinalo ekspozicion pri katolikaj gazetaj literaturajoj. Elmontriĝis preskaŭ ĉiuj anglalingve eldonataj gazetoj,
entute 496 : Anglujo 176, Usono i56, Skoltlando
56, Hindujo 27, Irlando 20, Kanado 17, Aŭstralio i3.
_
A lban Gilbs»
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Letero el Polujo.
L a k a to llk a k o n g r e s o
en K rak ow .
La i 5-X7 oktobro okazis en Krakow tritaga
Kongreso de la katolikaj prganizaĵoj de la tuta
Krakow-ĉefeparkio. Partoprenis proksimume
4000 delegitoj kaj membroj de la diversaj katolikaj asocioj, ekzistantaj sur la tereno de la ĉefeparkio.
En la preĝejo de Sankta-Anna, post Veni
Creator malfermis la kongreson S-ro Aŭgust
Turowicz, prezidanto de la « Katolika Ligo »,
bonvensalutante la pastrajn kaj laikajn gastojn.
La malfermon ĉeestis ankaŭ la reprezentontoj de
la ŝtataj aŭtoritatoj kun starosto Darowski. Oni
sendis saluttelegramojn al la Papo kaj al la Prezidanto de la Respubliko.
Poste paroladis Msro Sapieha, metropolestro
de Krakow, kaj Msro Teodorowicz, armena-katolika metropolestro de Lwow.
Msro Sapieha deĥnis la celon de tiu kongreso,
kiu estas « la restarigo kaj profundigo de la regado de Jesu-Kristo en la animoj kaj en tuta
ĉirkaŭanta nin socio ». Msro Teodorowicz alvokis ĉiujn homojn bonvolajn por formi la unuecan leĝaman tendaron, apogitan surla principoj
de la Kristoregno, senkonsidere la partiojn.
Post la paroladoj sekvis la Diservo al sankta
Jan Kanty, kies tombo troviĝas en ĉi tiu preĝejo.
La du sekvintajn tagojn plenigis la kunsidoj
kaj debatoj de la unuopaj sekcioj, kiuj pretigis
rezoluciojn por la ĝenerala kunsido. Ĉiuj rezolucioj estis akceptitaj de la ĝenerala kunsido,
okazinta ankaŭ en la preĝejo Sankta-Anna. Inter
trtiaj oni decidis energie defendi la netuŝeblecon
de la edzecsakramento kaj oni kondamnis la
duelojn kaj senhonorigadon de la homoj.
Laŭtlegite la telegramo kun la beno de la
Sankta-Patro kaj tiu de Lia Kardinala Moŝto
Kakowski, el Warszawa, je fino ekparolis Msro
Sapieha. Espriminte esperon, ke ĉiuj kongresanoj forlasos la kongreson kun lumigitaj animoj,
li montris, kion oni devas fari. < (Jnue ni devas
pensi pri niaj animoj,ke ni estu similaj a 1 Kristo,
ke niaj animoj plaĉu al Dio. Tio ĉi estas la ĉefa
fundamento, sur kiu ni devas komenci la plivastan agadon.
Ni devas zorgi pri la sankteco de la familio.
Ni devas postuli de laŝtato, ke la lernejoj estu
laŭ la Dia spirito. Ni volas kaj postulas, ke tiuj,
kiuj faras la politikon, faru ĝin katolike l Ni devas.postuli, ke la leĝo de Kristo estu rekonata
kaj estimata 1
N1 devas unuiĝi, ĉar nuntempe la amaso decidas. Ni invitis la katolikaj organizaĵoj, por ilin
eksciti al agado kaj vigligo. Precipe estas necesa
la agado de la inteligentaro.
Estas necese labori en la organizaĵoj, estas necesaj la disciplino kaj obeo. Mi esperas, ke ni
lernos kune agi, komune, man-en mane.
Kaj nun ni iru ĉiuj al la preĝejo Sankta-MarioVirgulino por preĝi ŝin pri lazbeno de niaj laboroj, por elpeti la regnon de Jesu-Kristo en nia
Patrujo >.

KATEDRALO DE KRAKOW.

La ceremonio en tiu preĝejo fermis la kongreson. Kiel alplenigo de la kongreso estis aranĝita
vesp$rsoleno je la honoro de sanktaj Francisko
el Assisi kaj Stanislao Kostka.
L. Grabowski, presbitero.

L e te r o e l R u su jo .
La < Vivanta Eklezio » vegetas, sed kredeble
post nelonge ĝi velkos. Kaj la « Malnova Eklezio > plifortiĝas ĉiam kaj plifloras. Nun ĝin gvidas la plej inda, instruita hierarho-metropolito
Sergius Starogorodskij, el Niĵnij-Novgorod.
Mi ĵus legis raporton de la ĉefgvidanto de la
« Vivanta Eklezio », metropolito A. Vvedenskij
pri nuntempa situacio de la « Vivanta Eklezio ».
Interalie li skribas, ke « kvanto de siaj partianoj
ĉiam malpligrandiĝas. Precipe tio okazas de la
Koncilio de 1925 >. Alia raportanto de la hereza
Sinodo, preposto P. N. Krasotin skribas,ke < en
multaj lokoj, vicoj de la < Vivanta Eklezio * malpligrandiĝas. Multaj iliaj episkopoj kaj respondecaj agantoj, postla Koncilio, malfortiĝis tiom, ke
ili ne povis pravigi neceson de la reformacia movodo eklezia. Pro tio la reformacia movado pe- *
reas. >
En alia loko de la sama raporto, mi legas la jenon 1 « Responde al nia peto pri transdono al ni
(yiveklezianoj) de la preĝejoj en Moskvo, ni ekaŭdis la malĝojigan respondon: Kiel ni povas transdoni al < Viveklezianoj » la preĝejojn, se viaj pas-
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troj raaldece sin kondutas t • (i) Kaj konklude
la sama aŭtoro skribas, ke < la pastraro de la
« Vivanta Eklezio r devas esti intelekte kaj morale plialta, ol ĝi estas nun ». Por kvazaŭ realigi la
}us eldiritan penson, alia preposto vivekleziana
Bojarskij proponas la radikalan rimedon : « Ni
devas forigi el niaj vicoj malindajn personojn,
kiuj tie troviĝas >.
Metropolito A. Vvedenskij en alia raporto demandas: « Ĉu nun ne estas ĝusta tempo por akcepto de limigoj por edzigita episkoparo, kaj tute
malpermesi reedziĝon por vidvuloj-pastroj ? »
Poŝt la Koncilio de 1935 multaj viveklezianoj
komprenis la celon de la gvidantoj de sia Eklez io ; ili komprenis, ke la ĉefuloj de la « Vivanta
Eklezio > diras pri unu kaj faras alian. f . ..]
La gazetaĉo Befboĵnik (Sendiulo) nuntempe
havas elirnombron da 90 mil ekzempleroj. Do,
ĝia elirnombro ĉiam tre rapide malgrandiĝas !
Denove mi certigas vin, ke nur la episkopoj kaj
pastroj de la « Malnova Eklezio > estas estimataj
de la kredantaro. La herezulajn episkopojn kaj

^<4* cfc
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MISIA BULTENO
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La Suverena Pontifiko episkopigis, la 28 oktobro lasta, en la baziliko vatikana Sankta-Petro,
ses hinajn pastrojn : Msro Filip Tchao, el la
nemonafta pastraro; Msro Melkior Souen kaj
Msro Josef Hou, lazaristoj; Msro Odorik Tcheng
kaj Msro Ludoviko Tchen, franciskanoj; kaj
Msro Simon Tsu, jezuito. Ili estas la unuaj ftinoj
episkopigitaj.
Estas do interese, okaze de tiu sankteŝmirado,
havi ĝeneralan vidajon sur la indiĝena pastraro
en Ĥinujo.
La revuo Missions catholiques (Misioj Katolikaj> publikigis, en sia numero de la 8 oktobro
1926, tute fidindajn statistikojn pri la norabro de
raisiistoj alilandaj kaj de indiĝenaj presbiteroj
en la diversaj misiregionoj de Ĥinujo (1).
Oni asignis al iu nacio la vikarlandojn, kies la
plimulto de la misiistoj estas el tiu nacio. La
komunaj instaloj (prokurorejoj, kuracejoj) ne
estas enkalkulitaj en tiu statistiko. Ankaŭ ne
temas pri la eparkio de Makao, kiu estas portugala kolonio.

Unua regiono.
NMbteJ: hstrsj UaJ:

METROPOLITO VVEDENSKIJ.

pastrojn de la < Vivanta Eklezio > la kredantaro
forpelas el siaj preĝejoj.
Vian movadon celuntan reunuiĝon de la Eklezioj, la ortodoksuloj tutanime salutas. Iu pastro,
eksciinte de mi pri tio, estis tre mirigita, ĝojigita,
kaj eĉ diris: « ĉu eble proksima estas tempo de
alveno de Kristo? > Multaj pastroj, eĉ maljunuloj, eldiris al mi sian opinion, ke « plibone estos
akcepti la Papon kiel sian gvidanton, ol esti subulo de la gvidantoj de la « Vivanta Eklezio >.
Vi certe scias kaŭzon de abomeno de la pastraro
de la Ortodoksa Eklezio al la ĉefuloj de la < Vivanta Eklezio >, ĉar vi jam scias bone kion per
* ŝi ili prezentas 1 Kiajn moralajn ecojn ili havas 1
K. K.
(1) Ekzemple « epiekopo » V. Kuĉinskij hejtis kamenojn en sia loĝejo per Fanktaj bildoj de 11 mem pedgitaj per hakilo. Inda episkopo de la « Vivanta
Eklezio », ĉu ne ?

Sien-Hsien : Francaj Jezuitoj.T
Kirin : Misisocieto de Parizo..
Lihsien : Lazaristoj ftinaj..........
Moukden: Misisocieto de Parizo.
Poa Ting Fou : Lazaristoj francaj...............................................
Pekin : Lazaristoj francaj.........
Cheng-Ting-Fou : Lazaristoj
francaj.............................................
Tienlsin : Lazaristoj francaj...
Jeh ol: Patroj belgaj de Scheut.
Ninghia : Patroj de Scheut.. . .
Siwantqe : Patroj d e S c h e u t...
Soei- Yeun : Patroj de Scheut..
Wei-Hoei-Fou : Misisocieto de
Milano............................................
Wen San (2) : Germanaj benediktanoj..................... ...............
Yung-Ping-Fou : Lazaristoj nederlandaj...................................

53
17
o
24

39
16
16
22

12
41

40
116

19 46
12
23
48
18
Ŝ4
1
40
24
42
7
19

8

11

o

i5

o

••«••••••••••••••••••••■••••«,•••••••••••••••••• •».»••••••♦•«»•»••»«••••••••»••«• ••••♦«•••••••••«•••••***•*•• •••••••••••••••««•••••••r,«1•’
(1) Laŭ la Jarlibro 1924-25 (elirinta en majo 1926)
verkita de la RR. PP. de Moidrey, direktoro de la
Observejo de Zikawei, kaj Couturier, direktoro de la
Seminario de $anghai.
(2) Parte sur la korea tereno.
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D na regiono.
MdbttJ:

Chefoo*. Franciskanoj francaj..
Hanchung: MisisocietodeRomo.
Lan-Tchoow : Misisocieto de

htfrtj JilaaJ:

29
8

16
7

18

3

37
>7
28
8
24
J4
16
43

14
33
22
0
37
7
2
5
25

12
102
16
18
16
38

36
76
i5
34
23
»7

29
42
18
12
10
22

2
11
2
•4
20
•7

20
58
i5
1
29

12
11
1
8
10

32

2

20
26

0
0

S t e y l.............................................

Lu-An : Franciskanoj nederlandaj.........................................
Si An : Franciskanoj italaj.......
Tsi Yuan: Franciskanoj italaj..
Tatung: Patroj belgaj de Scheut.
Tsi-Nan: Franciskanoj saksaj..
Tsingtao : Misisocieto de Steyl.
Tsinchow: Kapucenoj germanaj.
Yenan: Franciskanoj hispanaj..
Yenchow: Misisocieto de Steyl.

Tria regiono.
Hanschow: Lazaristoj francaj..
Nankin : Jezuitoj de P arizo....
K iu k ia n g : Lazaristoj francaj..
N in gpo: Lazaristoj francaj. . . .
Yukiang: Lazaristoj francaj...
Hanchow: Franciskanoj italaj.
H an yan g : Misisocieto de Maynooth..........................................
Ichang: Franciskanoj belgaj...
Kaifong: Misisocieto de Milano.
Kanchow: (i) Lazaristoj usonaj.
Kingan: Lazaristoj italaj..........
Lachokow: Franciskanoj italaj.
N anyang: Misisocieto de Milan o ................. .........................
Wu-Hu: Jezuitoj hispanaj.........
Wuchang: Franciskanoj usonaj.
Pouchi rFranciskanoj ftinaj.. . .
Changsha: Franciskanoj italaj.
Changteh : Aŭgustenanoj hispanaj..........................................
Chengchow : Misisocieto de
Parma........................................
Shenchow: Pasioanoj usonaj.

,••••«••••••••.

Kvina regiono
MdbtiJ: htfrtj MuJ
Canton: Misisocieto de Parizo.
Nanning: Misisocieto de Parizo ..........................................
Pakhoi: Misisocieto de Parizo.
Swatow: Misisocieto de Parizo.
A m oy: Dominikanoj hispanaj.

Shiuchow: Salesio j italaj. . . . . . .
Foutcheou : Dominikanoj hispanaj..........................................
H ongkong: Misisocieto de Milano............................................
Kongmoon : Misisocieto de Maryknoll.......................................
Tingchow : Dominikanoj germ anaj...................................... *

24

23

»9
»7
18
21
16

i3
5
10
i.3
1

49

21

21

11

22

0

7

0

178
209
29
234
164
372
193
0
78
139

3i8
67
16
x55
184

Hesumo.

.Kvara regiond.
K ou iyan g: Misisociete de Parizo . . ............. .....................
Lanlonĝ: Misisocieto de Parizo.
Ningyuanfu : Misisocieto de
Parizo........................................
Suifu ; Misisocieto de P arizo..
Tatsienlou: Misisocieto de Panzo
Tchengtou : Misisocieto de Parizo...........................................
Tchongking : Misisocieto de
Parizo........................................
Yunnanfu: Misisocieto de Pafiz o ............................................

BUBO ĤINA.

3a
i3

27
5

11
29

4

i5

3

26

57

36

75

3i

16

«•••••«•••••••.••••••«••

(1) La amerikanaj Lazariatoj misias en tiu reaiono
de 1920. Antaŭe la vikarilando de Kanchow navis
franca episkopo, Msro Dumond, kaj la plimulto de
la misiistoj estis francaj.

Unua regiono: Francaj misioj..
Alilandaj misioj.
Dua regiono : Francaj misioj..
Alilandaj misioj.
Tria regiono: Francaj misioj..
Alilandaj misioj.
Kvara regiono: Francaj misioj..
Alilandaj misioj.
Kvina regiona: Francaj misioj..
Alilandaj misioj.

127
219
0
5i
46

Sume en la francaj misioj estas 642 misiistoj
kontraŭ 788 hinaj pastroj: en la alilandaj misioj
estas 951 misiistoj kontraŭ 3^5 ftinaj pastroj.
Oni do povas konstati, ke, tute kontraŭ al iaj
informoj, la indi&ena pastraro estas pli nombra
en la misioj direktataj defrancaj roisiistoj. Mezonombre ja oni kalkulas po 100 francaj misiistoi:
122 ĥinajn presbiterojn, kaj nur4i po tooalilandaj misnstoj.
A rous.
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KLARI
Romano de Myriam Catalany,
trad. fim. Robert (1).
III
La servistino, rekte starante, rigardis F-inon
Fulbert venantan. Ŝi havis longan vizaĝon malafablan, grizajn okulojn tre moviĝemajn, kaj ŝia
kufo preraanta la terapiojn preskaŭ nevidebligis
du blankajn hartufetojn Anurtorditajn. Sur la
nigra robo kuŝis antautuko el blua tolo.
« S-ino de M aletourl » balbutis K’lari, ĝenate
de serĉema kaj malrailda rigardo,
« ŝi atendas vin, Fraŭlino », respondis la
servistino laŭ tono plej aludema.
Dum ĉiu alia tempo, en ĉiu alia loko, la junulino estus malŝate neatentinta tiun raalbonvolan
duondiron. Tie, ŝi opiniis taŭge respondi kaj
diris ridetante :
« Bedaŭninde, la pluvo devigis nin ŝirme
halti; pro tio mi malfruiĝis. »
Nenion redirante, la servistino enkondukis
ŝin en grandan vesliblon, laŭproporcie similan
al halo ; du malnovai tabletoi ŝarĝitaj per stanaoj kontraŭis unu alian. Veluraj kurtcnoj kaŝis
a irejojn ; sublevante la dekstran, la servistino
transpasigis Klarin tra longa arkaĵita galerio,
ŝajne tiom pli grandega, ĉar speguloj duobligas
ĝian perspektivon. Vastaj fenestroj malfermiĝantaj al k parko tien penetrigis tutan krepuskan m agion; orfluo kovris la pargeton.
Klari antaŭeniris, blindigata.
« Tie ĉi, vi estas en la ĉambro de la Grafino,
malgajete diris post ŝi la servistino : tiel oni
nomis ĝin pro la portreto, kiun vi vidas tie. £i
estas la patrino de Sinjorino. »
Inter au fenestroj, grandega tolo elmetis piedstaran portreton de granda maldika homino,portantakun pleja supereco negracian krinolinon (2)
de la dua Iraperieco. F ino Fulbert mire ekrigardis tiun tre belan vizaĝon, sed tiel fieregan, tiel
neafablan.. .
« Kie mijam vidis tiun fizionomion ? . . . » ŝi
pensis, incitite.
La voĉo de la sekvanta servistino diris, laŭ
sama enua tono :
« Iru rekte; la pordo estas en fundo de la
ĉambro. »
Klari do paŝis sur tiu triumfa sternaĵo, kiun la
subiranta suno ĵetas al ŝiaj malgrandaj piedoj ;
subite, el la funao ŝi vidis alirantajn alian nigran
robon, alian bluan antaŭtukon, duan maljunu-
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(i) ĉiuj rnjtoj rezervitaj. Represo kaj traduko mal
permesataj.
(a) Risorta subjupo(fr.

linon tiel similan al la unua, ke ŝi tuj returnis
sin, vidonte ĉu ŝia gvidantino ankoraŭ ĉeestas,
kaj ne revenas post raistera turniro. Sed ne, la
neafabla servistino ja estas post ŝiaj kalkanoj.
Gble,ia speguligo?... ŝi plirapidis,scivolema,
kai tuj konstatis, ke ladua maljunulino per ostoj
kaj karno estas ĝusta kopio de tiu ŝin akceptinta sur la perona altaĵo. Sama kufo, sama angula vizaĝo; la nura ŝajno estis pli afabla, kaj la
orfino emociiĝis, raalkovrante simpatian lumeton
en la grizaj okuloj.
« Ci volas akompani Fraŭlinon?..., diris la
unua servistino laŭ tiu malmilda tono, kiun kredeble ŝi neniam forlasas; tial, mi reiras. Mi havas okupon.
— Certe, iru, dolĉe diris la alia. Ĉu vi volas
veni, Fraŭlino?... »
Sekvante sian novan gvidantinon, la junulino
trairis muzikan ĉambron, kie dormas belega
piano, al kiu ŝi sendis amikan rigardon, poste
raalgrandan raanĝoĉambron kun antikvaj mebloj
kaj naivaj tapetoj. Fine, dufoje per fingro frapinte ferroitan pordon, la servistino malfermis
kaj mallaŭte dins :
« Eniru, Fraŭlino. »
Gn la ĉambro, kien ŝi penetris, jam estis fermitaj la grandaj kurtenoj kaj lumigita la elektro.
Ĝi estis vasta, kun mebloj laŭ stilo de Ludoviko XVI®, helkoloraj, subtile kaj sentrudekomfortaj. Bela lignofajro flamis en blankmarrnora
kameno. Apud ĝia angulo, homino legis, en kusenseĝego. Ĉe eniro ae Klari, ŝi demetis sian libron kaj leviĝis, rnalvolvante altan majestan staturon, kiun negliĝrobo el nigra lano vestas kiel
antikva tuniko.
La alvenantino estis tuj impresata pro la kontrasto ekzistanta inter tiu ĉambro kaj tiu homino.
Laŭvide, S-ino de Maletour ne transpasis la
sesdekan jaron : ŝiaj grizaj haroj, posten reĵetitaj kaj kombitaj malalte sur la nuko, bone eligas
ŝian ordoneman vizaĝon. Ambaŭ okuloj, nigraj,
brulantaj, konsumataj de arda interna flamo,
substrekiĝis per ipalhelartmdokajpreskaŭsevere
alligiĝis al Klari, dum la buŝo, tre belforma sed
tre malgaja, skizas nevarman rideton.
« Bonan vesperon, Fraŭlino, ĉu vi faris bonan
vojaĝon?.., », sidiris pervoĉo neamemeĝentila,
dura la mano iom granda etendiĝis laŭ modera
gesto.
Klari atendis malsaman akcepton ; ĉe tiel fiera
ĝentileco, ŝi sentis sin senforta, kaj apenaŭ premante la proponitajn fingrojn, balbutis :
« Tre bonan, Sinjorino, mi dankas vin... »
Tiam intervenis la maljuna servistino kun
kruda familiareco:
« Tamen Fraŭlino dumvoje ricevis pluvon.
Vidu do, Sinjorino Karlino, ŝi estas tremp ital... »
(Daŭrigota).

crinoline).
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Ni petas la eldonistojn sgndi akurate al ni duope
la recenzotajn verkojn.

havas kelkajn novajn vortojn, tute nebezonatajn.
Oni povas ankaŭ riproĉi pri la netraduko de
keikaj esprimoj « ^Madame. Grande-Marquise,
Introducteur des Ambassadeurs >, ktp., ĉar tedas la leganton nescipovantan la francan lingvon ofte trovi en la rakonto fremdajn vortojn.
Malgraŭ tiuj keikaj difektoj, la verko estas rekomendinda al plenkreskuloj.

Pri niaj recenzoj.

Kondukanto al Belega Skotlando. 9. 5 X 12

: v
- ĵ
>• La Novaj Libroj
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cm., 3o paĝoj. P rezo: 2 pencoj. Higgie kaj
Kio en Rothesay (Skotlando).

lu j pensqs, ke niaj recenzoj estas iomete
tro severaj, almenaŭ kelkafoje. Tamen ofte
Malnova libro reeldonita okaze de la Esperantonia opinio pri ia libro estas la sama ol tiu de Kongreso en Edinburg.^saenralnova teksto estas
objektiva analizanto. Ekzemple pri Insulo de ‘ lingve fiua. Oni neniel povas same diri pri la
fe ltfu lo j, de August Strindberg, eldonita de nova, kiu estas redaktita de persono, kiu ne scila firmo H irt & Sohn, la recenzisto de Senna- povas Esperanton. Tial la eldono estas ridinciulo kun ni konsentas, ke « tia verko ja diga afero I
devus ne troviĝi en neŭtrala biblioteko ». La
neŭtrala Heroldo de Esperanto, kvankam ĝi SkotlandaJ P ejzaĝoj. 18,5 X iz c m ., Prezo:
1 ŝil. Sama adreso.
« rekomendas la recenzitajn eldonajojn »,
juĝas, ke la rakonto JosafaL de Prudenci
Dirinde estas pri tiu interesa albumo, kion ni
Bertrana, * ne taŭgas pordelikatseniaj legan- diris pri la « Kondukantoal Belega Skotlando >.
toj ». Niaj legantoj povas do tute fidi niajn Tamen tiu libreto interesos la amatorojn de pejrecenzojn ĉiam faritajn de la kaiolika vid- zaĝaj bildoj.
punkto.
r

r.
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L ŭ Floretoj de san k ta F ran cisk o, esperantigitaj de F. Pizzi. Anlaŭparolo de Pastro Carolfi. xa X 17 cm„ 174 paĝoj- Prezo: 6 liroj +
z5 % por sendkostoj. A. Paolet, eldonisto, en
San Vito al Tagliamento (Italujo). Ankaŭ ĉe
nia administracio.
Okaze de la $epa jarcenta datreveno de la
morto de la Patriarko de Assisi, nia talenta samideano F. Pizzi prezentas la tradukon de tiu klasika verko de la XIII® jarcento, al la tuta esperantistaro. ĉiuj katolikaj samideanoj certe profitos
la okazon por legi tiun mirindan verkon en la
• kara lingvo », kiu kon$ervas la sincere naivan,
fluantan stilon de la originalo. Propagandi katolikan literaturon en Esperantujo estas bonega
ago. Estas cetere tiom da malbonaj libroj, ke ni
devas ĝoji antaŭ tiel bona, kiel ĉi tiu.
G. R.
P a la c o de D anĝero, rakonto pri Madame la
Pompadour, de Mabel \V agnalls, el la angla
trad. E d v a r d S. Pajrson, i3,5 X 19,5 cm.,
206 paĝoj. Luksa tolbindajo. P rezo: 6 RM.
Ferdinand HirtetSohn. Esperanto-Fako, Salomonstrasse i5, en Leipzig G 1 (Germanujo).
Rava, de la komenco ĝis la fino interesa rokonto, kies heroo kaj heroino moviĝas meze de la
korteganoj de Ludoviko XV«, en Versailles, palaco de danĝero. La Iremdlanda legando ne akceptu ĉion kiel historiajon, kompreneble ; ĝi memoru, ke ĝi legas nur ĉarman fikcion» Tamen
lu verkistino donas, okaze de ĝi, belegan bildon
de la grandioza kortego kaj ĝustan ekvidon de
la spirito en ĝi reginta. Bedaŭre la traduko en-

N oveloj, de Henryk S ienkiewicz, el la pola trad.
Lidja Zamenhof. 12.5 X 19 cm., 64 paĝoj.
Prezo : 1, 6p RM. Ferdinand Hirt et Sohn,
Esperanto-Fako, Salomonstrasse 15, en Leipzig

C 1 (Germanujo).
Tiu libro, la deksesa en la kolekto de « Internacia Mondiiteraturo » enhavas kvin novelojn de
la mondfama pola verkisto, Henryk Sienkiewicz
(1846-19x6), kies nomon multaj konas pro lia
« Quo vadis ? ». La elekto de tiuj kvin noveloj
ŝajnas al ni ne tre sukc&sa, ĉar ili ĉiuj ne estas
multplaĉaj. Sed de gustibus... Do, ni pensas, ke
kelkaj trovu ĝuon legante la aron.
G. R.
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Por povi daŭre liv eri ESPERO KATOLIKA’n por la nuna trecge m a la lta prezo,
kom pare kun niaj ak tu alaj elsp ezoj,n i bezonas 5 0 0 pliajn abonantojn.
Gis nun ni v a rb is nur 50. M ankas do 4 5 0 .
Ne m a lv ig liĝ u la ak tivaj IKUB-anoj.
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PROPAGANDO! PROPAGANDO! T ia e sta s la alvoko, kiun senĉese ni rediros ĉar
d isv a stig o de revuo esta s la ĉefkaŭzo de ĝ ia
kreskado kaj influpovo. Por kio u tilu s la
plej bonaj artikoloj, se ili esta s nelegotaj ?
z
essBeeeseseeeBseseeeeBsssseeeseeseeeeeaaaa

VITTEL

VOSGES
FRANCUJO
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KURACEJO POR POOAGULOJ, ŜTONMALSANULOJ, ARTRITULOJ
^Dietui uftcoi, naturaj.

GRANDE SOURCEB SOURCE HEPAR
P o d a g ro , ^ to n m a lsa n o , D iabeto

Lit iuzo g ala, H ep a tism o

KUIiACA SEZONO tle 20 ilajo jis 25 Septeinbro

VARMA BANEJO DE 1* KLASO
Kazino - Teatro - Golfejo - Rolo - Tenistoreno
Koraca Instituto por korpa kulturo

Speciala infanparko

Por niaĵ legantoj, kiuj deziras. zorge
konservi la kolekton de Espero Kaiolika,
ni fabrikigis belan bindilon, je marko
« Clio ’», speciale por Espero Katolika, kies titolo estas per
oraj literoj sur la dorso. Tiu movebla bindilo petmesas,
dank al mehanismo mirinde simpia, 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 al nia administracio.

P resejo : Ch. Monnoyeh, Le Mar^f —

Ch. Monnoykr (Gerant).

