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Aldono al 4 Belga Esperantisto ?, n° 3-4 ; marto-aprilo 1922. 

La plibonigo de la Kalendaro 
	beeeelbeeed 	 

Projekto de . Sro L. Cogen, Gen to Belgujo (Marto 1 91 6a ) 
(Kunfando de la prajektoj Armelin, Grosclaude kaj Baar) 
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2"" Fiksado de la Paska festo je la 2a 
dimanĉo de aprilo, kiu devus prefere koin-
cidi knrt la l0a de tiu mOnato ; 

•3e) Senuiovigo de la semajno en la jaro 
per la uzo de unu tago « ekster-se-
majna », la ordinarajn jarojn, kaj de du 
tiaj tagoj, la sgperjarojn ; 

4e, Fiksado de la religiaj kaj civilaj fes- 
totagoj (kiel eble plej), senpere autan aŭ  
malantaŭ  dimanĉo ; 

5e) Egaleco de daŭro de la monatose-
soj, monatotrioj kaj monatoj ; 

6e) La la , la 15a kaj la 30a de mo-
nato ne devas koincidi kun dimanĉo ; 

7e) Sufiĉa nombro de labortagoj estas 
necesa je l'fino de l'jaro. 

Tiuj diversaj postuloj estas realigitaj 
NUR PARTE en ĉiu el la sistemoj Anne-
lin,GroscIaude kaj Baar, izolite. Ilia kun- 

-formanta la projekton L. Cogen, 

ILIN KUI IGAS ĜIUJÏ . 
Rimarku : 10) la 365an jaran tagon, de-

diĉitan al la l ahorfesto, kaj lokitart inter 
la dimanĉo 31an de aprilo kaj la lundo, 
lan tIe  -l'Iajo ; 

2e) la supertagon lokitan inter la di-
manĉo 14an kaj la lando, Ian de Aŭgus-
to ((ieliro de Mario), io kio produktas; 
ĉiukvarjare, tri ripoztagojn rit,tersekvan-
tajn, meze en la bela sezono (almenaŭ  en 
la Norda dr,onsfero). 

La • projekto L. Cogen estus enkondu-
kebla « sen puŝo», eu 1926a . Efektive,ĉi 
tin jaro komenciĝas. je vendredo, kaj, 
krome, la monatoj januaro, februaro (ĝis 
la 28a entene), septembro, oktobro, no-
vembro kaj decembro (escepte la 31an), do 
ses monatoj, estas absolute similaj en tiu 
projekto kaj en la Gregoria Kalendaro. 

La projekto de Sr" L. Cogen, nuntem-
pe pacju isto en,Ninovo; Belgujo, apar-
benas al la grnpo de sistemoj kiuj dividas 
la jaron en kvar monattrioj 91 tagaj (la 
36oa jartago kaj la « supertago » staras 
ekstersettiajne) ; tiuj monattrioj estas di-
viditaj en unu monato de 31 tagoj kaj du 
monatoj de 30 tagoj. 
Ĝi realigas, sen ia escepto, (IUJN kon-

diĉojn postulitajn de la internacia kon-
greso por la plibonigo de la kalendaro, 
okazinta je la fino de Majo 1914a eu Lié- 
eo 

Tiuj kondiĉoj estas la jenaj : 
la) Monattr•ioj formitaj per du monatoj 

èle 30 tagt j kaj unu de 31 tagoj ; konser-
vo de la septaga semajno kaj de la reli-
giaj kaj civilaj festotagoj kaj de la la de 
januaro kiel tago de la jarrekomenco, 
(sen ke tiu tago devu esti festotago) ; 	fandiĝo, 

Por pristudi funde la demandon de la plibonigo de l'Kalendaro, oni legu la jenajn verkojn : « La Réforme du Calen- 
drier », de Armand • Baar (ĉe Desoer, eldonisto, .Lieĝo, Belgujo), kaj -« La question du Calendrier 	de Chauve-Bertrand 
(ĉe a La Renaissance du livre, 78 Boulevard St Michel, Parizo,,Francujo). 

Esperanta presejo dos. Decoquibus-Sartou Andeune (Belgujo) 
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