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„PACO KAJ JUSTECO” 
MEDEDEELINGEN VOOR DE LEDEN

I-a jaro - ,° 7 	 Junio 1942

HISTORIO PRI LA r "''STC, i .' 	 E K::J FLOïtAD0 DE NIL bSŸER TO-.GRUPO

"PACO KAJ JUSWCO"

(3-a daùrigc )

"La deca kaj jubilea kon.greso su;cesis je ciuj virpunktoj. Sed ne  pansu
ke kor..greso nu ' estas eterna laroladc5 vere ne, ankaù amuz .gan flankon ei ha_
vas, kaj por tiu parto Antvarparo certa r s I.aa la revita urbo.

Kvankam mi ne promenis okilfermite en Ântverpeno, tamen mi ne bone scias
proskribi gin. Mi do lasas paroli jun alian, kiu carte scipovas gin pli
boni ol mi

Tiel
Tre largaj aleoj
	

viroj tre spritaj
	

de sipoj kaj gruoj
kinejcj, muzeoj, 	 kaj kosmopolitaj, 	 infero de bruoj.
statuoj kaj placoj
	

bieroj kaj vinoj
	

T3rbeg' de laboro
teatropalacoj, 	 kaj belaj virinoj. 	 en plana vivgloro,
hoteloj, bulvardoj, 	 Kajmuroj senfinaj, 	 miksaj' de gotiko
strataco j , aansardo j , 	 ro:ikadoj masina j
	

kaj navestetiko
Farkegoj fresonbra j, 	 fajfad' de sirenoj, 	 tutmondq haveno,.
kafejoj sez nombraj,- 	 grincanta j katenoj
	

jen, Grand-Antverpeno.
(F.v: Dorno)

En la akcepte j o ni estas bonvenigataj per amika rideto kaj koraj saluto j .
Estas agrable povi rigardi ciujn kiel amikoj.

La forna5oj estas tuj plenuritaj kaj kun la necesaj dokumentoj ni eksercaa
nian logejon.Yi astis petantaj logigi nin en ka sama hotelo sed nia peto ne
astis plenumita. •

La plejgrandparto el ni revena: longvizage kaj la k,;;ra-gon en la suoj.
Cu kauze?..., malmola lito kaj e6 al nia kasistino ne plais

la vestportilo.
Ni renkontas nun nian sekretarion kiu venis bic ikle kaj dum la intima ves-

permango inter gesamgrupano j la ga jeco regas.
Atendas ni la interkanotige festo en la "Chatelet". La kongresanto j tie

estas bonvenigataj per agrabla parolado. La teatrajo kiu sekvas nur havas
unu efikon... de tempo al tempo oni vidas manon ekkovrante tro malfermitan
buron.

Poste balo, dun kiu la interkonatiga danco prscipe ak.iras apiaùdon. Ciu
havas ;ojon en la koro kaj ridon sur la lipoj. La tempo forfiugas; igas la
unua postnaktmeze kaj nu foriras al niaj loge jo j.Kia nokto.. ..i s ur la kvara
etago kaj unu etago pli al te AÁ'iglo j ,kiu j logas litera sub la tegmente jo. Nu
tiuj (mi volas diri la Anglo j) dum, unu horo bruigas kaj kantadas tiel ke mi
pri dormedo ec nc pavas pansi.Kaj kiam iii finfine silentas,riii aùdas : des pli
bone la tramveturilojn,aùtomobilojn,kaj aliajn bruigantajn ilojn,kiuj min, k:
kutimas la brugajn pacajn noktojn e tro pokadas miajn nervojn kaj malhalpas
min ekdormi ..

La lumigo do l' aùroro fini ras miajn sufaro jn. J e la naLa Dro pas tro DE
COEN predikas esperante dum la Sta lieso. Sendube li estas pasia esperantisto
kaj ankaù li parolas tra borie kaj flue.Poste samideanino el Eindhoven (korea.
pondantino de nia se x retario) elvenas kaj Itun.e daùrigas la promenadon. Post fc
tografado antaù la Rubens-statuo,ni suprenires la turan de Nia Sinjorina
prel2ejo.

Ni Puas la belan panoramon de la Skeldo-riverega kiu en largaj kurboj mal-
rapode fluas al la maro.Kiam ni post multaj interpus"adoj sur la mallarga tur.
stupareto venas malsupre,nu vidas ke la kongresantoj kunigas antaù la urbdomc

lntertempe la gerepr:,zentantoj de la bela Brugo,Qirkaù ilia ralfa?_dite
fleo,portata de Leo Bruggeraan,lasas ilin fotografi antaû la c"iam akvojetadaa
ta Brabo.Parolante do nia flago ni devas diri ka el la partoprenantaj la nia
estas la plej bels tiel ke gi estas farita pure laù la animo de kreinto de
l' Es orento Lirrgvo. Al aliaj ankoraù pendas pol itika j koloro j , aù al ie j dis-
tingajj eigna jo j, sed nia fia ; o ne havas tiajn fantazia jo jn; 	 gi brilas de.
simpleco..Esperanto ja konas nek koloron nek nacieconî Esperanto ne pavas ku-
niri kun politiko,je mals okazc car nia grupa.

. C. 2916
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xevizo laùtas: "Paco kaj Justeco ! u
Eniro la u_rbdomon. Ni estas bonvenigata j kaj ei1 a j alparoladoj okazas. Mi

Itaras en la rnalantaùa par to de la salono ko j nur povas vidi panton de S-ro MENS-
"3"Eg, nome liajn mentonharojn. Mi atandigas éiumomente ekvidi o eaentadon de €nu.r
aeltarto, sed cio dat;,rigas normala. Kiam miaj erelcj ekzumieas pro i ultaj belaj
r orto j , ni estas kondukataj tru la 	 lcno j , kiuj entai] tre .l ksa j . Precipe la ed-
:iga salono estas baie ornaniita; oni vere dezirus edzigi kiam oni vidas tian luksa-
ion, estu nur per la salono.

Post tiu oficiala akcaptado ni procesia promenas en la atratoj kaj finás la
'ondir do per fotografado de ciuj gekon,resantoj sur la stuparo do la flandra Teatre
^,stas j.am la dua, sentigas la malsatae kaj ni foiras al la bankode jo.

(daî:.rigota - sk ibis por la revuo R. I.)

&&&&&t &&&&&&&&&&&F.c

SKRIBBTALE TOJ DE N'IAJ  GEbrEEInROJ •- ("Nia j gemembro j rakontas" aù "Libera
Tribune" - rubrikoj)

Unu ei la plej belaj nanifestigoj de l'mezepoko estas sur literatura tereno,
la kavalirrirnar;oj. Ili estas rakontoj pri noblaj kavaliroj kiuj bata1is por sank-
taj aferoj kaj defendis, ec en multaj dangero j , la jus-tan kaízon de malfortuloj.
La necesajn forton kaj kuragon per plenutai tiujn taskojn ili trovis en la estime
de iu nobela f:aùlino kiun ili kl000des gajni. Tiel e ;estas iu virinkulto tre
pura, altmorala, ideala.

Post kekkaj jardekoj tiu literaturo degenerigis. Lnvenia burleskajoj. Oni
eltrovis plej fantastasta jn aventuro jn. Gis fine tiuj romano j igis bite mokridile-
daj. Ankaù multajnmaldecajojn orai skr,ibis. Venis, kompreneble, kontraùagado.
Precipe inter la ekleziularo kiu forte predikis kontraù tiuj pomanoj.

Sed nenio helpis. La homo j satis tiun literaturon kaj aburde legis gin. Tiam
iu verkisto skribis parodion de la kavalirror ano j. Wiel ma jstre li skribis kaj tiel
okulfrape li lapablis m,ontri la stultecon de iii ke riuj libroj nu renkontis gene-
ralan malplac"on. Kaj tiel, per unu grande ferstreko, Miguel de Cervantue Saavedra
kapablis forbalai la amason de malindaj kavalirromanoj. Lia heroo "Don Kiniot de la
Ianca" estas viro kiu legis preskaù ciujn kavalirromanojn kaj trovis ilin la plej
serioza afero en la monde. La rezulto estas ke li frenerigas kaj images ke li es-
tas same kavaliro kaj ke li same devas plenumi grandan taskon en la monde.

Ci-sube sekvas malgranda parte el tiu libro

")um nia brilnova kavaliro tiel laùirie sian vojon, oarolis li al si men tia-
"maniera: sen iu dubo la scienculo .kiu rakontos en la esatontot la tre varan his-
torien de miaj keroagoj, kiam li komencos priakribi tien-Ci mian unuan eliradon,
komencos li sian rakontadon lsû sekvanta maniero: ".Apenaù la arda Apollo diseten-
digis la orajn fadenojn de sia bola hararo super la taro, kaj apen_aù la multkolo-
raj birdetoj per siaj harpolangetoj en mieldolca, fluanta melodie salutia la al-
venon de la rozkolora Merora kiu, forlasante la dolcan liton de sia jaluza edzo,
moutris sin super la pardegoj de la ManCa--horizonto al al mcrtuloj, ke la fama ka-
valiro Don Itii^iot de la Manca, el ir ante sian malvigl igau l iton, saltis sur sia fama
cevalo Rosinante kaj komenöis sien vojon tra la 	 •	 malnova iu,j konata ebsnajo
de Montiel" (tiel efektive astis no -latn la vo jo sur kiu li iris nun). Ka j li al-
ionis: "felica tago kaj felica jarcento kiam miaj famegaj faroj ap ros en la lumo,
..ndaj per esti skulptataj en bronza, martelataj en marmoro, kaj pentrataj sur tolneo,y
je rememoro per la postgenracioj. Ho vi, saga sorcisto kiu ajn estes vi kiu estes
vi kiu estes sargata per tiu tasko priskribi tiun eksterordinaran historion, mi
pategas vin: ne forgesu mien bonan Rosinaote, mien nesepareblan akompananton en .
:iuj vojagoj kaj iradoj". 	 Poste li pluparolis kvazaû li vere kaj tute enamigis:
"ho princino Dul&inea estrino de tiu-ci mallibera kor grandan mal juatajon vi farie
al mi eksilante min kaj ordonante ke mi ne povas aperi antaù via beleco. P1acu al vi,
nobela fraùlino, pensi pri tiu-Ci la al vi submetita koro kiu, kaùze de eia elljo al
vi sugeras tiom da zorgo j ". Al tiuj stulta jo j li aldonis al ia jn similantajn al tiuj
1 i lernis en sia; j libro j , kiel able plej imitante 1lian parolmanieron. Intertempe
l i trairis tiare longan vojon kaj la suno tiel rapide kaj tiel forte altlevigis ke
tio suficus por komplete sekigi liajn cerbojn, en la supozo ke lí ankcraù havis
cerbojn ! En la daûro de la tuta tago li tramigli.s sen renkonti lom rimarkindan.
Pro tio li preskaù malesperigis car li deziregis renkonti tuj ion sekve de kio li
povus provi la forton de -siaj sentimaj brakoj."

(aknibis por la revue Drs. Fernand Roose)



LITERATURA ANC.ULO : 	 I° - Prozo.

La gememtro j de "Paco kaj Justeco" en serioza kuniaborado dum la ĉ iusema jna j
kur-veno j komencis la } °-tradukadon de la bela v erke ,o de nia konata flandra a .toro
P. Tinmprmans "De zeer scboone uurtjes van. Juffrouw Srolfoosa, Be, ,y°nt j e". La estra-
ro docidis armri.;i tiun traukacion en nia revueto oub la rubriko "Prozo" de la
"Literatura angulo".

L +. TRA. BEI'kJ HOROJ D2 FRAUL U O Sr, ;v020S, B LTJ 0.

,, h VII BF_'.UTO

Arro Estas ploava -ar.";enta kiel dorso de  filo. Je tiuj tagoj estas belaj nuboj
de aei.ektoj kaj koloroj , iversepeoaj, kaj dia  ke tie-ĉi la suno glitiges fingron
da lumo tra Ie vitro, tio ,s -zper la. kaiapoj perdis peco de hela cielarko.

Jen la tempo por prc latori. la ĝard «non,. Be ; in j o Sim 'oro a veni.gis ĝard enis ton
imlartinus, nevon de S-ro 	 subpastro, al sia ĝard ;neto, por altigi legotabedojn,
planti florojn kaj tondi la belPn t'ín'eerujon. Li venis vestita pe r siaj rt:ĝa
tnikotve to kaj blua antatuko, kaj dum li ;pensas ridas liaj okuloj al al f.Jrita
laboro. Si rf'orosa, kun sia pinta nazato, rigardas al ĝi; ŝi trikas blankan dtrt -
pon kaj ekseese babilas pri ia vinboru`o.

l?.el aĝa kiel la strato ost...s la vinberujo; tendona kaj nodcca, Pi rekte sup-
ren rampas inter la postporJ o kaj la fenestro ĝis la pas .nesto kie Pi subi to
di ventumilss trans la tuta bruna,«malseketa muro, Sed ĝi.a animo estas juna kaj
ekstreme s..i^ ems.^^ 	 t 	 Kiar: ĝi flarus le printempon ĝi tuj elbu i'soniĝas, kaj dum ok-
to iro ĝi ornamas sin per la plej belaj blanka j v inb' ero j a ĉie en la ĉ irkaáe jo.

Ma tinu•.s ridas ja unu bu3zlànko kaj ne bone scias kion diri en ĉeesto de vi-
rinoj. ) stas le unua fojo ke li laboras ĉe frat.lino Simforosa. Nur depost kelkaj
monatoj l.i ).aĝas exi la Baginejo. . nta - li estis éardanisto en la kastelo apud
Tur:hout. Lia onklo, subpastro, opiniis ne konsilinda ke dudekkvinjara junulo
kelkfoje long tempe estis sola kun le ksstelser vist:.no j ... Kaj venigis lin al
beginejo. Miartinus laboras nun por si mem, facile laboronspezas kaj loĝas sola
en domo de l' Inferstrate to, malantaŭ la fcrbarilo.

Si-mforesa fie -ras vidi, tian lertan labor. isto;x en sia ĝcrdenetc; si hevas agra-
blan senton en • lia ĉeesto... kaj prokrastas i.reo ju gis 'vespera . Si vidas lin
bela junulo kvankam la brakoj estas ioat longaj. Kia viza; ; o radias kaj nozkolo-
r as; larba estas le suba parto. i posedas du helajn, boneca jn okulojn de fidela
}undo ĉiam ridsimilajn, mailar en buŝon kian diaj , ru1 A j lipoj ŝm.acanta j kvazaŭ
l i jus raannis bonegan landon.

Mia vivo
gajnas drivo
sur s en2f ina mar',
Forpelata,
Turrientata
ĉian. de 1' onda.r'

2° - Poezio

	LIIA	 VI+T0.
	Mia sorto 	 .

estos morto
post le vivbatal',
Ripozado
en lu tomba
jan, mia fatal'.

Cu :stalo ?
Mor toval o
ne timigaz min
Post la marto
Dia korto
feliĉigos min.
Doornevel d )    

Fa to, de la serioza laboro: a/ Angulo de la serĉemuloj
liova korkurso - Krucvor ten_i .gmo (konkurso Iv'° 9)

(tradukis: la E°-grupo "Paco kg j Justeco")
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HORIZONTALE: 1. kruela (R)) - korelativo
de per e, - parto do konstrua5o, 2.manne
meti literojn sur papero fraridajo (ti)

2 	 3.prefikso - diino (R) - pers.pr_:n -- 	 •
4. pers.pron. - metalo (R) 5.trinkilo

3 birdo (R) 6. ekkrio - membro (R) U. persc-
no (R) iridiĝeno de Nec?.Hindujo (R) kon--

4 	 junkcio 8.manĝebla herbajo(R) -sezono (R)
9. infane•- virino- instrumento.

5 VERTIC. LE: l.sova a porko- ĉiixa ŝa_^ĝpor-
tisto^) 2. superhuma^ ago (R)- prilaborita

v'	 bestfelo(R) 3oprefik,eo- produkto de le
ŝa o(R)- prefikso 4. E ropa lando 5.kore-

7 	 lativo de loko-- ŝategi b. pers. pron. -
famil iano (R) 7. numeralo- ludkarto 8. en--

S 	 loĝanto•d.e Nordamerika lande 9.fari(R)
amfibio(R) pers.pron. 10.purigi(R) sub--

9 	 tera ĉambro(R) 11.birĉo (R)- romana im.
periestro.

3 4 5 6 7 8 9
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Rimarko: 1a vortoj kun (R) si;nifes radlkvortoj

Solvo de la konkurso N° 7: (punkten_igmo) : ŝtern' - arako - fazen' - ovale - dazip'
okupu - Niniv' - avara - Sarah' - salmo - ikter' - akant'- neces' - lerta - Arnem'
nenia - oriol' - nokte - pedik' - ojstr'.
La proverbo estas: "ŝafo donas siai lanon por ke la mastro havu pan n".

Post la konkurao n° 7 la poentranglisto estas jena: Denis Maly 59
R^ Martens 48 - B. Verleye 461 - H. De Kersgieter 25 -- F. Roose 241
M. Vanden Broele 17. - Da membroj atingis la 50 p. kaj sekve gajnis
Kiu sekvos ?
Ri^`--arko: ĉio rilate tiu rubriko oni sendu al ISERBNT1NT R. Komvest

Gr. Maertens 57
- F. Nono 221 --
libroprenion.

70 Brugge.

b/ sstudaaanguleto

DE ZIN 
De zin is altijd een zededeeling, een vraag of een gebod: vb. ik kom; hij blijft,

komt gij ? ik zal blijven. Kom ! blijft
Daaruit bloeit voort: van zoohaast man een der bovenstaanden heeft, heeft men

reeds een zin, die op zichzelf volledig is. Als we die zinnen ontleden treffen ,e
Us* steeds in aan: 1) een onderwerp, die de handeling moet stallen 't zij dit on-
derwerp duidelijk gesteld is zooal in het eerste voorbeeld, 't zij dit onderwerp
onderwerstaan is zooals in de twee laatste voorbeelden. 2) oen gezegde t.t.z. het-
geen gezegd wordt van het onderwerp. Nu zult u opmerken dat de zinnen gewoonlijk
veel langer zijn. Inderdaad. Welnu al hetgeen daarbDj komt zijn bepalingen. Vb.
ik schreef" is een mededeeling, dus een zin. "een brief" is een nadere bepaling van
wat ik schreef. Ik had immers zoowel andere dingen kunnen schrijven. *naar een
vriend" is nog een nadere bepaling van die zin. Eveneens; "den 12don maart" en "in
Nederlandsch Indie". Bemerk echter ! Moest er voor een brief bv. nog staan "een
lange, leuke" dan zou dat geen n ieuwo bepaling zijn in de zin s doch alleen maar
een bepaling; van do brief nmle hoe de brief is. Evenzoo: moest er bij "naar een.
vriend" staan: "naar een zeer goede vriend" dan is dat nog geen nieuwe bepaling in
de zin, doch wel Sen bepaling van vriend, nml. welke vriend het is. Dus moeten wij
de zin z66 indeelen; ik schreef/den twaalfden Taart/ een lange, leuke brief/uit Brugge/
naar een zeer goede vriend/ in Nederlandsch Indië/. Hier hebben wij dus een zin,
bestaande uit één onderwerp, één gezegde en vijf bepalingen.

Vermits een onderwerp en een gezegde reeds een' zin uitmaken, zullen we telkens
met een nieuwe zin te doen hebben, ieder keer dat een nieuw onderwerp en gezegde op-
treden. vb.: toen ik binnen kwam was mijn vader op het punt te vertrekken. Hier
staan twee zinnen aan één gebonden. U heeft reeds bemerkt dat in de voorgaande zin-
nen telkens een werkwoord is. iochtans kunnen niet alle werkwoorden dienen voor
gezelgde nml. het werkwoord "zijn" en de met "zijn" gelijkgestelde werkwoorden, zoo-
als "worden" en de werkwoorden die beteekenen "verkeeren in een toestand" vb. "wij wor-
den" en "hij is" worden niet beschouwd als meded :el i#gen, zijn dus geen zinnen. Er
moet nog een gezegde bijkomen.vb. "hij is groot" "wij worden sterk" "hij blijft
lui" (het werkwoord "blijven" heeft twee beteekenissen)

Let nu goed op 1 We hebben laatst uiteengezet wat een voorzetsel is. Welnu: ie-
dere keer dat een bepaling in een zin optreed, zonder voorzets©l,ataat het zelfstan-
dig naamwoord en het bijvoeglijk naamwoord in den accusatief. Anders niet.

Dus: Mi skribis/la dudekan larton/logan, ga jan, le tero^l 1 Bru$o/ al tre bona
amik en Nederlanda-Hinduj^

 

A ota: het is niet noodzakelijk dat onderwerp en gezegde vooraan staan in de zin

OEW. INGEN: vertaal, scheid de zinnen en de bcpalingen, noteer de onderwerpen :

Op het laatst van verleden jaar, vierden wij in de stedelijke schouwburg het tien-
jarig bestaan van de plaatselijke tooneelkring met eenspeciale opvoering van het
drama "Het bloedig halffrankske" en de klucht "liet geheim der bakkerskar of zeven
jaar later". De jubilserende hoofdvertolker was zoo bedreven dat hij meerdere dames
uit het publiek opvolgentlijk deed huilen tijdens het drama en dan ziek worden van
't lachen tijdens de klucht. Zelfs de statige dame van onzen burgervader, die het
altijd beneden haar waardigheid acht in het openbaar haar gevoelens te uiten, kon
zich niet weerhouden. Zij voelde zich daarna diep gekrenkt. Ond:r invloed van die
gekompliceerde emoties kreeg zij ettelijke zenuwtoevallen en - buien die allemaal
op het hoogd van haar arme echtgenoot neerkwamen, van wie we overigens bezwaarlijk
kunnen zeggen dat hij burgemeester is, vermits zij veeleer burgemeesteresse is.
Bemerking: ik verwacht inzendingen van alle leden voor het verschijnen van volgend
nummer. 	

(verzorgd door Drs. F. Roose)



G liPA V CV1nO: a/ de la nonato Majo

r?kekureo de la  4/j 42: ckaze de la Sta Sangctago en Bruo multaj de niaj gemem-
aro j havis 1 ibe rtempon kaj la estraro decidis organizi pi omenadcn al kaj ludadon
sur tereno de 'Ryckevelde" . Kvankam vetero io.z estis venta kaj ne tro varma ta-
men grandnombre la gesami.deanoj partoprenis, kaj bonege amuziĝis. Pli da detaloj
mankas ĉar le estraro ne ricevis raporton,

kznveno de la 7/51 2 ; ĉar estis kvazaŭ somera vetero ni kunvenis sur la korto
de nia e jo anszataŭ en la salono. Ni estis tre mal.multnnombre pro kaU.zo nekonata.
Sekve la prezidanto decidis ne daŭrigi la tradukadon de "Simforosa" dum tiu kun-
veno. Por ekzerci en la parolado•de la lingvo Esperanto ni faris la konaton
"portre tludo"-n.

ekskurso de la 14/5/42: Jaŭdo la 14/5/42 estis ĉielirtago kaj ni evidente ne tenis
laborkunveno. Posttagmeze ni faris piedeksku.rson kaj ankaŭ iomete ludis kun pil-
ko sur libera tereno en la ĉirkaŭajo de Bruĝo. Nur je la depa verspere ni decidis
hejmeniri. Senscepte ĉiaj gepartoprenintoj estis kontentaj de la pasigita post-
tegmezo.

kyanveno de la  21/_5/42 tiu kluiveno estis rezervita al samideano F. Norro kiu
paroladis pri "Tot een dieper inzicht in het muzikaal genot". Tre interesa pa -
rolado. Ni tutspeciale menciu ke nia honora membro S-ro D-ro Ren:ouchamps honoris
tiunparoladon per lia Soesto.

kanveno de la 28/5/42:,ankal dediĉita aI parolado. Amiko G. Maertens pritraktis
le temon "De huidige staat van Esperanto". Cu necesas diri ke li rikol -::is justan
aplaŭdon ? 	 #R

Dimanĉo le  1 42: tiu tago kompreneble okazis nis kutima monata festeto. Ni
na bezonas multe skribi pri tiu okazinta5o ĉar kiel ĉiam ĝi plensukcesis kaj
estis plenŝat ita de le genembrv j.

b/ por le monato Junio

Jaŭdo la II/6/42 : estas ĝis nun nur ia unua programpunkto fiksita. Je tiu dato
okazos paroladvesperon de nia prezidanto. Li pritraktos Ia temon: "La protes-
tantismo" laŭ nura historia vidpunkto. Ni i.nstigasla geanaron multnombre ĉeosti
ĉar parolado de amilo F. Roose ĉiam estas interesa.

Pliaprogramo por monato Junio: rilate la aliaj datoj de kunvenoj kaj ekskrusoj•
oni ontempe avertos le gemembrarone Kompreneblo la semajnaj kunvenoj dalzrigas
kiel kutime.

ZEER BELANGRIJK
Esperantisten ? Wanneer U aankoopen hoeft te doen denkt dan in de eerste

plaats aan de leden der groep of aan diegenen die met ons ideaal sympathisesren,
zoo het gewenschte bij een van hen is te verkrijgen.

Esreran_tisten ! Steunt vooral dezen_ die ook ons voordeelen verschaffen.
Noteer goed - voor eventueele gelegenheid - de volgende adressen:

A. DENYS - Gieterijstraat 2:;, te Bruggei bij aankoop van foromateriaal of werk
van ontwikkelen, afdrukken e.d. genieten onze leden een korting van 8 %

Boekhandel "UNICUM" - Langerij te Brugge: staat een korting toe aan onze leden
van 10 % bij elke boekenaankoop.

G. MAi TENS - Nieuwstraat 54, te as ebroek: de leden worden verzocht persoonlijk
eens bij onzen ijverigen propagandaleider aan te kloppen om van hem zelf alle
gewenschte uitleg nopens het zich aanschaffen ven nuttig en goedkoop propogan-
damateriaal te ontvangen.

KIEL ONI GIN ESPRIMAS EN ESPF.RAN TO ?

- Matena horo estas plena de oro -(de morgenstond heeft goud in de mond)
- Post alkutimiĝo doloras disiĝo -(scheiden doet lijden)
- Akvo kuna, akvo pure (of ook) - Laboro fortigas, ripozo putrigas (of ook)
eĉ ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne nioviĝas - (rust roest)
- Oni metis makulon en mian kalkulon - <.dat is een streep door mijn tekening)
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