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I-a Jaro - N° I2 • 	 Novembro 1942.

EL LA HISTORIO DE LA URBO BRUGGE (skribita de nia prezidanto
F.ROCSE okaze de la E°-kongreso 1938 en la urbo)

Dum la kvina jarcento la maro subakvigis grandan parton de la mar-
bordo.Gi envenis la teritorion je distanco de proksimume I2 Klm.La ak-
vosuperfluo tamen estis iom pli mallarĝa en la sudo de nin lando kaj
pli larĝa en la norda parto.Hodiaŭ restas ankoraŭ tri restaĵoj de la
tiutempa subakvigo: I) La "Moeren" sur Ia landlimo de Flandrujc kaj
Franca Flandrujo; 2) La ernariĝo de la rivero Izero; 3) La "Swin" en
het Zoute.

Dum la ,jarcentoj kiuj sekvis al la kvina,la maro pli kaj _pli reti-
riĝic ĝis la loko kie ĝi nuntempe estas.Sur tiu spaco da tereno ekse-
tis multegaj marĉoj,kotterenoj el kiuj la akvo ĉiam pli kaj pli for-
iris.Tiu regiono estis la nunaj polderoj.Gi estis tre frui todona kaj
jam baldaŭ horoj venis por tie restadi.En 1c naŭa jarcento poetrestis
nur grandaj larĝaj riveroj .Unu de tiuj riveroj estis la "Swin" aŭ -
"SinkTLfal" kiu laŭ tre larĝa enkontinentiĝejo venis de el la nordo su-
den ĝis la loko kie nun estas Damme kaj kiu tie verŝis sin en ilia
rivero la "Reie" aŭ "Roja" kiu estis la sekvaĵo de la "Swin" .Mi ri-
marku jam nun ke ankaŭ el tiuj riveroj 1s akvo isalrapide retiriĝis pl -
relele kun la retiriĝo de la maro.Estas en tiu regiono io:lete sude de
la "Swin" ke e ke st is la. urbo Brue.

Estas malmultaj mezepokaj urboj kiuj is, is tiel famaj kaj kies c 'I-
gino tamen restas tiel malklara kaj nekon,.ta. Unu de la kaŭzoj esta
ke en la komenco Brugge ne havis filion de tiuj institutoj kiuj ; sol ,
antaŭ la deka jarcento,konservis dokuniento jn_: la monade jo j . Gent hati,S,_
tiujn.Cu la komerco do Brugge estas klarigebla per r.rupo da personoj
kiuj pro fruktodoneco de la tereno elektis restadpunkton ? Ne,ĉar ti-
am Brurae estus restinta malgranda komunumo kiel la aliaj en la pol--
deroj.L-a fakto ke 3rugge iĝis mondurbo postulas alian klarigof.La nun-
tempaj historiistoj ĝenerale aceptas ke du kondiĉoj estis: nepre ne-
cesaj al mezepoka urbo por iĝi granda_. urbo: I) Fortikao aŭ defendilo;
2) Traf ikvo j o laŭ kont inent o aŭ laŭ akvo . Brugge posedis tiujn du kon-
diĉojn: a) la burgo; b) la rivero Swin al la maro.

Cirkaŭ kiu tempo aperis Brugge ? Pri tio estas preskaŭ nur supozoj
kaj ne estas nepridubebla j faktoj .De kiu tempo datumas La unua aŭ
plej frus mencio de Brugge ? De el la fino de La na iaa jarcciito.Dum
Oktobro 1858 oni trovis en Assebroek,komunumo sude de Brugge nun jam
urbeto,139 bruajn monerojn kiuj datumas el la. fino de la naŭa aŭ la
komenco de la deka jarcento.Do en tiu tempo 7.rugge jam havis reĝan
mcnfabrikejon.Tio montros ke Brugge estis jam urbo de certa graveco.A
Ankaŭ por la fino de la naŭa jarcento estas unu mencio pri Brugge en
la analoj .de 3,'nkta Vedasto (jaro 892) kiu evidentiĝas he en Brugge
Estis fortikaĵo.Cio kion ni nun skribas pri Brugge antaŭ tiu tempo
estas nur supozoj kvankam ni enlas akcepti unu de ili.

Unue pli fcrĵetu ,por ĉiam la ofte bele eltrovit ijn rakontojn de la
16 - 17 kaj 18 jarcentoj historiistoj pri la antikvega ekesto de Brug-
ge k.^j ĝiaj preĝejoj.

Do en la naŭa jarcento Brugge havis tr ifikvojon,la "Swin",ala :maro
kaj plej laste en 892 ĝi havis ankaŭ f.ortikajon.La plej verŝa,jna  s^u, •
pozo estas tiu de profesoro Rudolf H"apke.Li rilati..c:as ĝin -kun la in-
vadoj de la Nordmanoj ĉirka'• - la c?uons de la naza jarcento.Jar suL la
regado de harlo la Granda (mortis en 815) 1a Nordmrnoj invrdis tiel
ke oni devis ŝir d nian 7arbor•don.Oudenburg ŝajnis esti la centro de
tjuj gardistaroj.Sed pro la daŭra foriĝode 1) akvo kaj de la maro la
stato de la tereno aliiis.Kaj estas veráajne ke la inv„dejo post ion_
da tempo ne plu estis proksima de la centro de 1a gardistaro j , sed sur
alia loko kaj la•^ alia vojo.Per la Laboro de la natura estis nun tre
larĝa rivero,kiu de la maro profunde eniris ïa kontinenton: la "Swin"
Tiun vojon sekvis la Nordmsnoj kaj elŝipiĝis je lu plej' taŭga. loko.
Tiu. plej t?-uga loko estis Brugre.Vi sciu ke la nomo de nia urbo Brugge
ne devenas de le vorto "brug` (ponto) kiel oni longternpe opiniis,
(Unu argunento kontraŭ tio estas ke' en la lstinaj dokumentoj pri nia
urbo la latina traduko estus: pons,ponte aŭ pontem kaj ne brugg-is,
ĉrucia) sed de la norde vorto "Brygja" kiu signifas ankoraŭ nun: el-
ŝipiĝejo ; (daurigota - F.ROOSE)



KU1'? Y ; ?gROI;I :> J cn  L. VC JO ( akont o j vere vera j )

1.

on trolisto A.P.  estis en e -)leco aĉeti iom do fago.j en la. ur 'et o I. "2
rt , licht en met 	 ti•:a.ar" li iras rapide al 1 st&ci do m•) . I i :. a^=-t de be^r•, ^- z

t i'o ĉ.stis bele ro_:.da.Ron ĉa 	 perfekta cir1:lo.Sed dum la lastaj ta2a i
- tis en la regiono d ln mat;;no kaj i. ostta . g it zo adjurkt-inspektoro

v .  kontroli 1 . ,t ontrol is to jn . Jen denove la f t alo de l' sorto Je turn:igo de
subite kontrolis to A.R. staris vizao al vizac de 1' insne:::;oro,

ronda paperujo Li do sincrsin., estis eble al tiuj kiuj 	 rigardas al^.^. 	 •.
"Kion fari se mi 'Abso l: .te nenion povas trovi da legomoj en mia

adj' ^ • `^spektoro kormlezeira - sed tanen. estis malurudentao^aP.^t-ïs_,^j 	k . 	 -•
.^:r- .E ne le ,mi a.nka . jam f :cr_s .. , .. kaj tr rpo !ojn anka i.. 	 .

TI .
•

Alit . iom da temno unu- loĝanto de la vilafto E. , lia nomo estas P. ,"a ragis,
•-b,^^, 	 r^1.,- 	 tri k 	 .L . tf ro igioM .^do d^. ^u 1 t . j s^.,r^ vil a..i •^ j , u^t tr ^ _on_t 1rolistojn
ri o ._ '. kajj lt_. "altaj  sinjoroj"    decidis severe sankc i i . lxener la ka  kompleta

ir, en ^ dirita v-.i^-go E. estis ef ekt iv? g =t,, de nre s.t,ai la. , asocio de

( -C:4:fi2olis oj de la Drovinco Post mu1tŝ_^  
	 fruktdo nu matcno la grca..1Clĉ.

de la kontroli_. to j 	 kafo jon :)or• ra=tnrri kaj  mendis gr -.2dan kvan--

_ : al trinkoj. Tiel kc la k:t e jestro - ris tiun tC,Jon tre belan aferon.
 sciis e intertcmpe la lu'ktamatoro P. estis tr n sloCint ., ik' j ke li

,ri ',stis nuzis' 	 ,, .. 	kiun la t,cnae ,̂ , j kontrolistoj plt:npleniji'1^:,. cstroL ro c^ u^ 1 ^:^ ^.:^r ,: j o ^:^ ^ r? 	 ^ 	 ^
1 nov ironio de ])sorto!

III.

T2 4._  kaŝkonerci. -̂-: O j renkontis tri kontroli ^ to.-jn en L. Car la tri kontrolis-
kt n 	 f 	 `^ j 	 aliaj decidis riski in rb- tadoYn . :^3d unu de la^^ ^ ^:.. ^^^ ^ .^, ^ ne tre .L o_•t , l . 	 -- 	 _ .^ 	 T _ .

tltI,21.isto j kies nomo estas C^ . redonis t_. _ multajn k? tre doiorig jn pugno-
:. tr- ji.•. u! l ke Ii: kontra tiulo 	 kajj volis 	 Sec, unu fojon

r! ' ,_v:Ir.te,kortro_ ..sto G. ne  enuiss 	 halti. Li do dnur, _,is . La alla op1-
fork:Ĵi.r • Li tion faris. Sed G. ros t :ais . La al ie ^ .^ 1 s k:JYCg1 s

-, 1r d s sed xx h• -; v i _ ĉiam jus post si ra nom. 	 __ 77. kiu sa jne absolute
:ig; c. Tin„ la kn komercisto ne plu , povi ..lt eni kaj iisis si:a fali ne

G. ,na 	
1'ran••

donis 	 ' ^t ^ jY b-tto r kr ' forlasis:^ ^ 	 ^_ t vo jo . Tiam 	 u tri.?^i. .̀..-̂  tri .t c^,- 	 ^:. 	 j^a 	 .s 	 S ....11'1.
	. .t .,i a M „ k G. vank:2a ne imponstat iAr estas  ne nilrko l „ 	. >

a rrof sia. luktisto kaj vetkuri sto ! t
88~E:58888E38

8888888
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_•2 fi^) :r  VAN DP CLSC^ IFDvNIS - (Iste vervolg)

Lo 	 €. r.is no v .r:^ b n 	 1 ].ee^- t •̀ l. 	 de 	 g 	 in' ei en iiisd nden. fde_
.

^. 	 ^ 	 ^ ;, 	 r 	 r 	 vE .;r 1 Ss 	 .._y 	 ^ 	 In

'.".d al het soc _,d.,t ook gebeurd i.`- ^,•;ordt op wt:inig iïi áondc._ ine 	 na 	 e
t.. ,^, ' 	 ?, Gseree ovi . rzie .t - niet nE^ c y' - ,r~_r

not n ar o j , k• l e lyn:;n., in . en kort a
;n,"5-,t is- immers normaal,het yio rt zoo.En hetgeen nor_.:.ai1 is is niets oui_

r^ n ^ ^.ct o t,tc o}ke^ eii. ^ ^c Cic s z,o Da •
(J,Acewoons e n het is de -.^oe:ite niet v^. ,ard 1

- :( aan -_iets dC:nF t als _aen volkomenn ge7ond is. - Het   is mar nis men ziek is

da -, men 	es ^ngsty^ 11 ^; naders -lat.

X X

H:.: is reeds ta •m<e lyk erg wanneer wen in he t boek der g , schi deni s neer ;o-
scnreven vindt al die wandr.den vri zoo on •

tellonar veel koningen en keizers' e -r.
 r M. 	 - 	 kan	 zich v ni, a 	 ^^ door t gr^ loovc d .t ^i , v_r.. 	^^_ ^^ri ^1 -n. L ^a.r men 	 ^_ or z 	 ^ 	 f_•.:^ '- 	 -.r- 	 ,	 ,,, 	meer̂ was r' ^ n ĉ : G 11 uitwas  V•

	

ec -,t volkje 	 t is 	 a 	 t z t meer ^:•as- _ geweest 	 en dat het ^^ F, 	 .L.^^s^. . ._ ^ ^o^it 	 .J^ -_r^r^:c^:, van de m:...s^liet mcnschdom. ^^e,cl erger wordt het als ^.`: al d __ f . 	
c^̂  1, ^ :r osc.

Jan de vo k ,. n Hioe• zy 3lun erd n hoe zy r ooz de.^, i or z - ..;, ., , ^ ^, ;  
^hn 	 { 	 t 	 r 	 dat 	 z n 	 iets van ons .li?"Z ^ il _ e Li_ 1G
h. t ^ r. s c G^.. 	 .1 	 e r- 	 e r voeltt da V 	 n
" ^oint da:n de ~ oed_richte op: " r:, : •.rcn de m nsch n dnn zn: slecht?" s.%ar..Y: onze voor
^d ,rs maar d t 1 	 JHe ergst is het echter nn•e er voor onze oogen komen al C

'JT, al dio g^ ^1stelYf n Z y dio het t se-lovcr : stclde predikten er.
,  	 4 . 	 ^^ 	 tix^,-•:Tcr.,oretisch verkond, igdezi .A1 hun afdwalen van de goc:u` 	 der d^:ug^..Ho hoog'.

in r -,rig des te slochte vk.Ul al.Dat drukt ors zeer te neer .Omdat wy dLt van
_1or het :' 11r,r .ii.st vF.:rw`ich -t haddo Om&^.t zy "in ..or-.1 ibusr' onze leiders^ zyn ^
hoo den 	

ste,_...,^ n op hen 	 d..^s,^_ls
:^:_: 	 r 	 fi ^; Z y n •^^mda^ĉ -+,`T in oen z,ek^1 er. z •.:^n ^, ^.. ^_... 	 op	 ^en dat
T.-allen, cnze steun we valt .MGn wĈekl. agt onwillekeurig: als d^ t metet

 1'w t gr^^ _,̂ {

r,out gcschiedt,t►^rc►t dan met het dorre? Dat is het meest ouv^' k_wik^. l y
	 ir "e

boek der 	 scïciiedc is.
8SRSS ,3SR .Sr,S.C,S8 S~3
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GEEF Ar', H1 ESFERANTO BESTUUR.
(wyze: "Lily Marleen")

I. Asn de groene tafel 	 l seiel z^_t Nena :oo^ 
bekleed;:, de middenplaats en ge _,iE:t van alle eer.

Refrein: Maar als de klok van 't oproer slaat
zal gan1, .;:1 't bestuur n. ar lt pie:?land gaan
geef acht Lily Marl D:1 ..

II. Steeds heeft hy den mond vol von kunst en van moraal
van logisch redeneerei_ en onz' Esperantotaal.

III. Onze secretaris leest in zyn ver-,la{
steeds maar nieuwe namen van de verdachten af.

IV. Ook de.kasistino, een imposant persoon
perst onze centen af en spreekt als eer. gramofoon

V. De bibliotekist =no houdt zich keest zeer stil
z'is bang dat je wat vragen gaat, dat je wat weten wil.

VI. De Iste konsilanto is ' nooit naar den zin
:houdt een eeuwige glimlach maar nooit een vurige min.

VII. De feestdirektoro speelt den Dan Juan
wil de meisjes vryen, doch is van huwelyk bang.

Refrein: Maar als ook eens zyn uur zal slaan
is 't met zyn vryheid ras gedaan.
Geef acht Lily Marleen.

VIII. De 2de honsilanto is vlug doch klein
droomt steeds van idealen en lydt aan minnepyn .

IX. Zoo is 't gansch bestuur een misbakken allegaar
dat ons kwelde gedurende gansch 't werkjaar.

X. Laat ons da: -. veranderen. kiest een nieuw bestuur
d' oude gooien we bu J e,i ., laat iay maar aan het stuur.

(tekst door makker Fons NORRO)

8&8&8&8&28&3&2,&S



Veel geloovigen hebben op die manier hun kloof verloren. Ze konden tegen
Teel slechte boeken,tegen dat echter niet.Zy zyn er toe gekomen bvb. ir. Ie
9oomsch Katholieke Kerk niets anders meer te zien,niets anders meer te kunne:
zien dan een macht.Nu is het enget yfeld zeker dat de Kerk inderc?ead ook een
rtacht is,voorkomt en handelt als een wereldsche macht,en met haar eracht soms
onrechtvaardig geweld pleegt.Maar voor ieder geloovige is het klaar,moet het
-laar zyn dat de Roomech Katholieke Kerk ook iets anders is dan een macht.De
acht is een der menschelyke eigenschappen,een der menschelyke aspekten van
erk.Er is ook een i bovernatuurly-k iets in de kerk: een Goddelyke zending.

PREGO FOR NIA TEMPO.
Iru mi tra la vivo nekonate kaj nerimarkite, sed vastigante ĉirkaŭ mi odoron
1e sankteco.
sstu mi en ĉio sin_retirema,tute kaj sen ke iu scias ĝin; sinretirema kiu tre-
migas la plej noblan delikatsenton en tiuj kiuj proksimigas je mi.

estu mi silenta en la sosieto,nur tiel ofte parolante kiel necesas por plezu-
rigi la aliajn kvazaŭ ili estus al mi tre agrablaj.

Kian iu d.em3ndas servon al mi,mi plenumu ĝin vere olezure.
Kiam iu donas al mi sian fidon,nitransprenu sur mi liajn doloron_ kaj ĝojon;
kaj Via Dato venu super li sen ke li scias de kie ti venas.
Inter ĉiuj kiuj kun mi laboras,mi,la plej kaŝita,konservu fervoron kaj unuec-
emon: la nenion ti 	 artan fervoron per kiu oni fotgesas ĉion_ alian.
Mia preĝo estu por ĉiuj kiuj bezonas ĝin: ilia sekreta helpo.
a estu 'mi samtempe la glavo kiun Krist• alportis sur la mondo; la tono de
_a1pusigo por kiuj konda nas sin me;.n; la kriblilo kiu kriblas la grenon.
La lumo,la vero kaj la vivo,kiujn la malluno ne volas akcepti; sed al tiuj
kiuj akceptas ĝin ĝi alportas liberecon kaj eternecon.
La forgesito kiu oensigas al Vi; la venkito kiu triu: figas Vin; la mortinto
oer kiu Vi reviviĝas.
7ezuo,traboru min per Via spiritc kaj Via amo, igu mian preĝon sinleviĝi al
i kaj mian laboron Ĝaŭrigata preĝc .
'lenigu mian menson,mia j:;: dezirojn,nian celadon...Estas nultege necese!

(El "De Bode v.h.Heilig Hart" revue de la saudenta junularr
de la Patroj 3. J. - Januaro 193o -

Tradukis: F. ROOSE)
x x x x x x x x x x x x

INT'ERESJOJ

•.iel la homo' salutas unu la alian: - Por ĉiuj homoj tiu ne estas tiel facila
-iel por ni.Tie-ĉi ni premas reciproke la iranon kaj ni estas salutitaj.Kiam
ndiĝeno de Faejrolando volas saluti sian Nroksimulon,tiam li ĉirkaŭbrakas lir
:atas dolĉe sur lia dorso dum ambaŭ uloj saltas kaj resaltas.

Se vi iras al Cim_ujo ne forgesu ke vi ne devas premi la manon de via amike
'cd vian propran.

Kelkaj indianaj gentoj el l a golfo de Meksikujo kredas saluti ilian amikon
,re ĝentile per blovi en lia orelo.

Sur la Filipino j oni agas ankoraŭ alie; tiu.; simple Trenas vian venon aŭ
)iedon kaj fretes ĝin kontraŭ ilia propra vizaĝo.

Io,kiun vi ne ŝatus verŝajne estas la saluto de la Dahomanoj (Afriko);tiuj
iremeS vlam manon kaj premas viajn fi 7ro rtikolojn ĝis ili kreskas.

La enloĝanto j de le Andainanoj poetfaras la kolombo jn_.Ili blovas reciproke
n iliaj manoj rukulaate.

Pluraj afrikaj gentoj havas ankoraŭ pli nalfaciligajn salutojn.Kelkaj ge-
ufleksas kaj kisas trifoje la teron; aliaj frapas la : iano jn,falas teren kaj
uroata s la teron per iliaj manoj.
La Eskiŭoj kiuj volas montri unu l a alian ilian amon frotas reciproke ilia

azon dum amikoj en la racifiko kon_tentiĝas premi reciproke la nazon.
(trad.por la revuo sangrupano E. De Baets)

X_ XXX XXXX 	 X•xXXXI_xmXXXX
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T Tr ..RT►PA s: IW LO: - Pri grandaj figuroj de nia Espera to--Grupo: Pri la pia.her wp

:randa,ma ,resta kaj lumdona vivo de nia san ktulino: "La
Maria-lher esi&'

7i tutkore dĉ nm s ,ï in, Dio, ke ^^ Ti donis al nia grupo l a fa on, la plej pi ai,
viaj sari ktul in .o j .

-a a~ itr4: la naskir,.m kaj -.)rofe ta. ` o
'is dum la jaro IT)4.La mondo estis 'L.lordigita.Cio estis ra ihela. +,a
,r t<a j lampoj esti__ i ...^_r .Estis kvaza 1 ? a fino d e la Y . :ondo 	 e u 	 .f.

	

_ 	 .^e 	 io pr.. . .
lumon kaj . venis la lu=_o .

0:::, =•us to: Nia san_ Va. 	 n i 	 ,^ 1` A 	 7 ^7 ^ 	 tata—: t 	 s 5 . .^, 	 ^,.^ ^• ^ EdT ._ . t; -? ..^ c,iel.^eti^__s ánsvc^ _ ^ ^:e .,eren..,e_ ..ŝis "baby"
r:;.,1 la baby e1 vokis: s'ole, oie, ci 	 - kaj  tiu e T s vort° el 1'-. iatir_ ,_ lingvo

	5' gni f ^s:"Mi a- --.egas vin' 	 gi kriis tion al t.11_ bab :y- kiu estis depost
te=o sur la. tero - kaj tiu akceptis ŝian amon - kaj respondis ner kri-

adr, .1 r►1iientu,aàskultu honcj de ĉiŭ j nacioj' - ' erenvenis fama Esperant; stni
:' c+s 	 kara edzo.Kaj ŝi estos iu 	 kiu br l egos ei Ia antikva Esrug^ a^.

ĉiuj anguloj  de la -_ondo kaf ĉiuj kiun ŝi rigardos pace ,i .os kaj sa:iktiĝos .
r:.'q.'_?ta edzo alte levos ŝin • j ŝi svingos la pacajn radiojn el "Paco kaj

-'i.::teco" ĉien.

II-a ĉapitro: la p1enu .z.,Ĝc de la ,aroieŭaĵo.
Grand .i cs nia kara sed _etro,kaj di^^igas ni fama kaj tio tre.Sian harojr
aĉetis ĉe la Eski oj .Estri tial ke eĉ en la ple j gr Jndn f_róto ŝi iras

'enk_cvTile.Siajn okulojn oni mend.is ĉe la Indinnoj.Estas tial ke iu Gr.Maer-
ens ne sukcesis maski   in.Li havis la. malfeliĉon vidi en Siaj okulij kc.

el1 la cerboj de M.Th. T'rrèse D'Roore eetiss fcr. ian graridecon oni aĉetis ĉe
La hote_ztoto j .Kaj a_ i . tiu kvalito havas ŝian uzon.P iDensu ko ŝi vid .as ĉia
dum ti estas ,er' neviaebla.Per tiu nalalteco ?i ekr~er: s la a :dolorojn de lE
iro j . n eĉ serĉas la kr ,:zo L a j iiuraAigas konsila s laf' la kauz o;j la 'J --

doicranton.Jen do bolla kon .='espatri _o.~iaL voĉon ŝi ricevis de ĉiuj popoloj -
l.a operetvoĉc de la Prancoj,la Y:iarŝorĉin.a.rvcĉa ĉe la Termr.oj,la gajfreŝa vo-
o de la Angloj k j la :.iat:vwĉo en la katludo de la k^tinetoj.La cerbojn ŝi
_ icevis de la filozof . j BraTa ioj ka j I g t jeco Ĉe la italoj du ŝi defendas
-jian honoron kiel kur a hispano.! o ver aLs erantistino,vera internaciuline.

tor ke la grupo povu elsendi ĉien ŝia jn rndiojn necesis bonegaj grupa no j.
"a j 'Ih. ricevis te ŝia frato la ordor_on propa5w_di.Sed ŝi .ne '.viS 'oor.Lan pro-
?^ ndejen.Tiel ŝi ne restis er l- %•ilve: ^ straat' _►p ; venis al la `zl.T eu1.stras1
. 1 lkiu Ŝi entrepre iis grandega jn atako jn sur la. studento j de la frat o j "K_ a-
-eria .nor.T'io sukcesis ka j post kel1 .j ja . roj la Sankta Frar.cisko Ksaverio--
_nstituto i'is prese jo oor nia "Ko :uniko j • , borso de la ven ado de ni& kra je-
.oj kaj fine nIagazeno: :. e_ kiu on povis tiri bor jn k-ursistojn,kaj estontece
rarda lcrne jcentr:-.10 cl kie ĉiuj 1_ernejo j estos korvinr'.taj.Kaj ian la for-t ^

,; rm sororilo k j la ti o':orilarl udo ekkr ios la gr•^ ^^degan do jon de la. bruĝa. c.-colo (tute sp erantis ta) je 1.a okazo de l a edzigo d.e nia Sani:.tulino kiu ku:
1.a ed zo ka j la kunlaboro de 1,3. tuta Prutĝar_aro konv inkos la tutan nondon per
• Esperantideo.Sed kiu esto: tiu ed:zo.`'??:'?

(/ 	 7 	 * 	 r T n

^r 	 X 	 x 	 :i 	 x
_Tc...nn la serioza laboro: - pt -aa dar_zuleto:

Li -'^ - r e '" gaI er.1Dr oj trovoE' eraran •te'kston. La e sti aro nirn de'landĉ s por kF
-`-i 'ic- eI.tu 1. .^ .:a l justa ĵ o j ka j ens er_d u t: s o al l a cedakcio . T a e str aro a-
enĉ:.as respordon de ĉ .uj : e:e':_b- roj .Jen do la tekstc por k orekti:
E_B8 a E8388b . fk E' PRO KE LI NEE ESTA.S ArJPL Ŝ.'E .
Komercisto,kio estis precizo e__ ĉiu,donis io tago -Ien on rl lignaĵisto.Sc ;

'.nta, `.. ]_a vi.rO e:'ti tre :);1l2:0?^:='er:a, j. j ofte nro= 'is scd ne far'_s s 11 diris
1 sl -- "E'ï.ia: .. la labora ĵon estosfirite?" - re?ondis la
]g:na. iston -- "se "!1. estas• "vivar?te,vi 	 ve .is kaj prsis se:'? 1-omeJ?ta 1:..boron.7es. era ln. ko --c1cis to 	 vonint al la ĵL, :_aloficejo ka:^
1'.'.,a dis de :e" i ĉe 1':t r__or -ba onc o j in norlo de la ligna3 iston. Tia , k1 am prenar . +
• la Svr.- - - lo proksir_a t^ go est? s tre 	 i 	 j. a 	^	 ..^urpr_ zit•^j aE tro ri ryit_al rallcn i?zter
 ka. j iris de'' rdi ek spl ikg do ^_1 l preA_sto .Li estis i"ri ita  L
• ko. ;erci tc , kiun espr i ' :i s 1.i.3i1 surprizon pf r : ' Sed,vi prome s .is firr?a :?i a la-
1ra j o e e vi v1 . vis`:.i1^ ora i ka 1 cer vi re ven. i mi oe nsis ke vi e stis uorte ."

; E'n^ endis por la stu adangule to: E . De naet s )
	+ + + + + +	 + + + + .+
	+ + + 

1- + 	 + + -f

+ + + + -i- + 4- +



'olvodo de la tasko el la oktobra  numero: (traduke ze 'cado—.^.. 	 er .-spera t o . ,
1. Anka . Iwan trovibis (estis) inter la revoluciularo. 2. La pilko rilis

sub la ŝrankon. 3. Kaj nu: trinku ni je la sano de n prezidanto! 4, :ie--ĉ;
c'ni faras modelon la? mezuro. 5. Li logas le-''2.1onge de l;. ŝoseo al Tor-lout  n°
I?. 6. Estas pro via diro ke mi in f " is • 7. Miaopinie li pli bone unue sin
enordigus ..un sia superulo. 8. Profesoro en la universitato; ins truisto en 1
_Zoral lerne j o . . Li pretendis bri ni ke mi ' :i.1 ara_ge agis. IO. Mi pensas pr:
vi. II. Mi certiEas vin per honorparolo ke ĉi uj viaj ordonoj precize estis
plenumFtaj. I2. Je okazo (okaze) vi venu foje al ni hejme. 13. Per vidado ĉ .
tiaspeca iu, la laboro raide7as (rapide progresas) .

(solvoj ensendis: Sa:r1 rupanoj E. De Eaets kaj Iserentart P.)

B% Angulo de la serĉenulo j .

Ekde la venonta monato  -- la longaj vintraj vespero, rekoniencas ka ĉiuj
escepte tiarl_ em.2 s sin okupi pri serioza, interes kaj utiln tempf orpaso - la
estraro monate reaper;i e-o  la iam tre ŝatatan rutrikon de la krucvortenig oj

t i r r 	n_	 -, 	 r -, 	 Ns 	 n disdonitajj aliaj diversspecajj serĉaĵo j .Kiel kutime veno ^.r _)rer io j estos Ĝisd  

al la geb^. jnonto j .La pr izorganto de le, rubriko ja+.:: nun promesas tutspeciia
! ,7,niprion por la ve:...onta? - t . e . do la decembra - numero kaj tio okaze de la
aperigo de ni_7, unua nulaero de 	dur, jarkolekto.

Ciuj aferoj Ipri tiu rubriko oni sendu kiel antaŭe al la sekretario de la
Irupo- ISER=Arz R., St e Klaradreef n° 9 bis, Brugge

8e888888 	 888::388j2
. L .LERLT±T / 	 GUL  : A/ prozo - (daur•igo de ni.- tr . .duk do de"Symforosa")

.....La sonoriloj de Romo 	 kantils kal 7(o jkrias super la urbo kaj
tintilas en go j o super la hela begine j  o .

La I or tega vento -f irmprenas la sono jn z Ĵetas ilin supr en, disskua s  1iin,fa-
ligas, relevprenas kaj rompblo vas kontrau la rapidantaj nubo j , la kamentuboj
kaj 1^ branĉoj 	 grumbl ~t`' l . arboj.^_ j 	 oraz c o ^, . e la 	 a ^^ ^..

^ ^orga u estos Pasko: tiam la cielo estos re alfer i ca k-i j nia bona Dio Je-
zuo Kristo ree estos en la rregejoj kr.j inter la ho. oj.Tia .: oni muzi taros
per granda orgeniudado k?. j miksi ta j beginvoĉo j .

Tio ests.s bela- tago por kristana koro.Gi purigas vin de pekoj,faras vin
sen kuip() kiel suĉgafi.do:. j kiel spegulo tiel brilanta.Oni relegie juz2is,
kun freĉa sango; la  animo lavis sin, novve stigas kj denove trnkvile p omen- .
en odoro de pieco ka . j Dif .avoro kvaza u neniarl iu =lbono revenos .

Kc' j mor ga la tei cro j -, s o s ŝ  ..^ i tn_ j de vir-Lado kaj di kr,, j ovos ."^.ico j c ca.r la
stomakoj estas 	 lp len- j pro ii longa ŝ' . s'to.

Kr,,j Pasko -}.alfei as. ka ordon por la bei: ,j t _;oj kaj oni derove pov s pre
neni tr ,:: le k -Po kaj tranci kuniklo-nutriĵo —j;; cikorio 1 -"t1).) .onge de la Ne-
tkerivorbordo .

a grundo l evita s pro la sub ti kov- .rte vivo . La print; erapo ŝ ;reb s en la
1 a:ero, ligno hnvas rovan ororo -n,burgonoj surŝpruĉis la arbaraĵo jn per purpuraj
__olornuanco j . (darigot a

BI ioez c.

Pro manko da loko en la hodia' a numero ni bod..- rinde ne k1.;abias kiel ku
^ir e perigi p oe'a on originaln aŭ traduki t= de kota a toro .1Ti t,'.i. t?'l f, rt,_
)romesas d a àrigi la bor_ n k;ti - on ekde 1.: . venort.:. nvaero .

WW;r2 v /'^ Í4 .. i) j,V 1;' ,rV̂^V^V/^i^^:j^ ,^^^)

L 0T I GIT'} ESP;MA S E; ESPEP n NT0 ?
? 3nge ĉerpas la kruĉo, tis fine gi ro: pigas (De kruik gaat zee lang te v.'ate

tot ze bre*:t).
-- Dfte de kkázo senen.Ykrv`^ venas efiko lr, grr va (Kleine oorzaken  :h.. ben sor .1 	 ^. 	 efiko 	 1. 	 1:. V 	 L	 .^ 	 LV

groot' ,:; _ „v c en ,.
Pi i bom3 est. s enviigi ol kompatigi (Beter L nydi aan be -laagd) .

- Ankora - la ezoko ne estas sur I^  hoko (Het hangt nog in de lucht) .
-- Siriis la fadeno sur la bobeno (7 -,- is een kink in de ,:lbcl gekomen) .

1 - Fadeno ir s kien kudrilo 	 (Me_l moet genoorzat̂ en of men wil of nie
- 1r-:fi el la fajro sub 	 den regen in don drop korren).
-• Inter diro k j faro c st-1 s maro (eloven en doen is t'-5e51 .
- Bona vino al la fino (Lest i e st )
- For de l?ok-uloj,for de 1Qkoro (uit het oog,uit het hart).
-- Gra.nda fr^.' a so en ::algranda :,laso (Een storn in eer: :l. s :?.ter).
- Por ^^alfrua gasto restas nur osto (Hy vindt den rond in de pot).

a 7§~§ c^Jíy^
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Ob

1) Een lid dat binnenkomt als de vergadering .reeds bezif is l gat recht- 	 -
streel:E pl,-3ats nemen zonder eerst om de beurt de leden te groeten.Dat kan 	 -
7;edaan worden gedurende de rust.Het ieder arzonderlyk ca'ceten stoort de 	 -
vergadering. 	 -

2) Terwyl iemand het woord voert,een uiteenzetting geeft,een punt belicht -
enz.,is het de anderen niet toegelaten l omlit dit hoogst oncerbijlig is en 	 -
men deardoor schynt te verst.an te '::even dat men 7.ich niet interesseert aan -
'eetgeen de woordvoerder 7e ,--2rt. 	 -

3) Nota op 2": dit punt moet men n,ar den geest opvntten en niet naar den :
letrer.Het kan wel eens c -ebeuren d't men direi:Çt iets te zegen heeft aan 	 -
--en naastzittende.Zelfs een komisce opmerkin7; ir- - niet laakbear.Wat moet 	 -
rermeden warden is 1 -.et.blyven spreken en nog r:eer dat verschillenen aan 	 _
't spreken gaan (zoodat de eigenlyl-e woordvoerder soms zyn stem moet ver- 	 -
'ieffen om aan het andere eind van het nocht: , ns niet groot zaaltje te kun- 	 -
len verstaan worden).Die tct heeft voelt zoo iets aan. 	 -

4 by de behandeling van een of ander punt van het degorder,is het ver- 	 -
bcde -1 Cut een of meerdere leden zich met iets end rs bezig houden. 	 -

5) Llle punten -71-1 het dagorder 7:oe -ten ordelyk en geheel nfgehandeld 	 -
e ,orden voor dat met een ander punt beP-onnen wordt. 	 -

5) Personen mogen uitgenoodigd worden om met de groep-in-werking kennis_ 	 .
be Dal,:eie .Eenzelfde persoon 7.al nochtnns niet te dikwyls kunnen -boegen-771'i 	 -..........,,.•.....___ 	 -
olkeen -uotdet deze persoon door de kennis v-n de teal nal deelnemen als lid •

aan de werkzaamheden. 	 _
7) Het is aan te re.den dat de voorzieter op de hoogte gehouden worde van :

de uitneodiEing en dat de uitgenoodigde aan 12.em en aan den secretris voor- :
7esteld wordo. 	 -...

8) Tot aan de pauze is het de leden r, -eboden uitsluitend 7sperralto te 	 :
e,preken. 	 -

B) De gezellige avond en de uitstap. 	 -
I) Vermyd de kliekjeseest l f ,ivoritise,afzonderlykheid,ene... -Dat ieder 	7_

.1(-t le- er even vriendelyk omga en evenveel. 	
_

2) Not , op I': Ook dit is mar den geest op te vntten en _iet naar den 	 -
letter.Le voorzitter o -P een nder lid van --let Bestuur zal nil i_et beginnen 	 -
2pionneeren. Door omsterdigbeden ken men er toe ,,edx -ongen worden eens veel 	 -
re.eer ;:Jet een bepaald persoon dan met de anderen bezig geweest te z7n. 	 -

3) nok hier mogen personen uitgenoodigd worden en er is geen beerking. 	 -
.k.ene die uitnoncligt 7.al er nochtans op letten -,:aie hy nitnoodigt en zal de :
-rsero)igde eerst nttent maken op de ged :ragingsregels die hier in voege zyn. :

4) 07o uite,te.p is er iemand die leiding uitoefent,evenals op alle andre 	 -
')Yeen'comsten.Hem ef h Ter komt 7ezr.r.- toe.Eenige inbreuk dr - arop zal de voor- 	 -
:]tter beschouwen nls aar hem :angedaain en als tegen de c:roep gericht. 	 _

5) Op uitstep x blyve men in roep.Voerstellen kunnen gedaan worden,de
leid .r beslist.ijitzonderingsgevnllen worden den leider voorelegd en t-t0'j- 	 ..

12,tingen leem of h-3.ar gevraagd. 	 1	 -
6) Ge -eeurt er iets 1 -lat sommigen tegen den geest en de goede orde v.. -1. 	 -

2roep schynt,dan is het best de voorzitter te verwittigen en alle ver -Int- 	 -
woordelykheid enn hem over te l'en. 	 -

7) De leden moeten -eet voorzcliticheid het m -,terieal behn.ndeinu.Ule 	 -
buitene,porign,, ,Ien moeten verneden worden. 	 'g:

_ 	 Brugge, Owstme:rnd 1941 	 -
Het Bestuur. 	 -

XXXX -XXX.MMX 	 -
.1.1. 	 -

Jien heeft wel eells gezegd dat wetten een bewys zyn oor de ver:10:-e.yi
•an de maatschappy voor dewelke die wetten bestean.U:3n zou -eelt (le
.ende quasi wetspunten kunnen een besluit trekken omtrent dé
7an onze groep.De zaak zit echter zoo ineen: alle e:roepen hebben roc't ? , or ,
lie kwesties 7.-•n overeenkomst.In alle g,roenen word -6 daarentegen wel 	 )L
eermaals gezondigd.By zeer velen nochtans wordtdaartegen niet gcreac - eesi
,n de groep gJat er aan ten onder*, ('t zy in ruzie l krakeel,'t zy C.03J een
,Jlechte geest).Wy verkiezen de schrammen te verzorgen en ze niet tct yee.5.en
Le laten vereteren.In dit stadium kan het nog gcdaan worden riet elle 75.2 11J-

id,zonder pyn; en er zullen geen lidteekens nablyven.Het blyft nocb:u -ns
J.aar dat vele van die punten niet zouden moeten gezegd worden als iede -e
eich in acht nam; als ieder z'ich wilde opwerken tot een tactvol persoon„
-at moet gedaan worden volgens de "Interna Ideou van Esperanto.

GRCP.PSAVONDEN: A) Werkavonden.
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