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Paralele kur tïu religia okazo, interveris balda_t pura politika

ualfacileeo nome ke la *Tad srlandaj nobeluloj ::nlendïs pri la fakto
ke reéo Filino II-a prenis pli kaj pli da Hispanaj nebeluloj en la
diversaj estraroj ankau en tiu de la vederlardoj . Krom tio, ankoraŭ
,:,lia fxf: to intervenis kiu interesis pli la. tenerala popolo d la
vederlando j : nome ke la Hispana, sistemo de regado (imposto ktp.)
estas instaurata tie-8a sekve ke la TTederlandoj fakte itis granda
kolonie tereno. Oni nun atentu bone pri tio-ĉi: la Katoliboj en la
ved - rlandoj havis rur unu plcnduotivo.n ne religian sed nur .politi-
kan. La "rot:stantoj havis du: politikan kaj .religian. Anfat tio-
Li okazis: tiufoj e kiau la P,ro tes tantoj tro agadis kon trafi Rot-
Katolikr religio, la Ya tolikoj sentis eL;on disigi de ili kaj for-
gesi politikan plenduotivcr por helpi Hispanan reéon. Oni tuj vidas
ke bonega politikesto povus akspluati tian situacion kiel r ajstre
faros pli .ua],frue 4leksandro Farrese. Sed ne tiel: Filipo. II-a tiu-
foje kian la situacio mon.tritis bona por lia politiko, .Ii faris
stultajon. :,nkai, run dun -la bilddetruado,en la pr.etejoj. La Kato-
likoj ektimis pro r'0 tenuraĵoj faritaj de la Protestantoj. Larga-
reta de Iarua, la de Filipo II-a tie.-ĉi ►aetita .regertlno, konside-
ris la afo'o tre grava kaj postulis de la nederlandaj nob 1uloj no-
van juron de fidcleco kiun Liuj. ankau faris .tuj, escepte du: Bre-
dorode kaj 7111 am de Oranjo. La bllddetruado aliflanke estis nur
pajla fajro. Post iou da tempo la trankvileco denove regis en la
lTederlardoji. :::algra') tio Filipo TI-a por premi la r*ederlandanoj, xx
sendis la kruelan dukon do. -lvo.

La dubo de :,lva-estis persono kiu kredis ke insulto al la Rom-
Katolika roligio estas la plej gr?va afero en la mondo kiu . ceritas
plej gravan punon. Krom tio. 11 ankau kredis, er sia. terira krueleco
ke li estis tro del antua. Li venis tion-ti por plenumi du taskojn
1) venki la insul ten :.:1 la Roma Kredo kaj 2) plenigi . la hiepanan
regrotrezorujon kiu ostis ree ualplena. Car kv_,nkam la Hlspanoj es-
tis ualkovrirtaj trezoregojn en Ameriko, ili ne bone uzis ilin, kre
ante per ili industrion, sed simple. forjetis ilin aĉetante tion en
la eksterla»do.

L:: unua faro de AIva tie-ĉi estas 1a starigo due eksterordinara
tribunalo, la tiel nomita sangokonsilantaro. Tre multaj, p rsonoj.es
tis ma lliberigataj . Unu de ili: „gmon t.. Tiu ?•gLLont estis boranir a
persono sed tuste ti.:.l 11 preparis sian ,.:ropran. kondaunon., Li volis
kontentigi le 'hat'olikojr irante al la sankta :eec kaj 11 volis sam-
tempe kon. tertlgi' la Protst4r. tojn gardanto la ĉapon sur la kapo' dum
l' Oi.s .rvo. La rezultato ,:stis ke 11 malkortontigis aubau partiojn;
Protst:Jntójn ear li iris al -la -sankta I.:eso kaj la Kato.L1&ojn ĉar
1i'gfidis tĜj.on unr la kapo dum la Diservo. kaj _alva deklaris lin
kulpa. Tal:en ri»iu atendis tian severan punon: la morto. Hoorn, ne-
atendite, ricevis samar punon,. 'iilh lmo de Orsnjc antauvidis tien
kaj fcrkuris el 1-. lande. :ynt. , U tio 11 havis paroladcn kun Hoorn. •
La 1._ctaj vortoj d2 Hoorn ^stis: "bonfartu, duko eer lande". yl kio
Orar.jc respondis: "Bonf. rtu, duko en kapo".•Or . nj e estis bonega•
psikologo .,.:onti.gny ;stis sondata al Hispanujo kaj tio seir te mor-
tag ta. K1j tie 4lva faris vizitojn kaj helpis plenigi listojn de
kulpuloj . L. lancyo itis tuj pro tiuego trankvilega. Sed cer toj kaj
eentc.j da familioj forkuris el la lando. 	 •

In_t „ r.t i::,. Crarje laboregis en Gyr ^.,anujo. Tie li trovas multe da
h::INc (:; la refcr timaj terltoriaj eetroj . Per persona • fortune li
kolektan arr_teor, Sed n estar..te bori armegvidanto, 11 L,alsukeesas.
Plie, la solda tó j ns eni ris pro konvinko sed nur pro deziro d e ra-
budc . l,a j persona ri'ĉeco de Oran jee n e snf i ti s por de ure maĉi l a scl
datojn.

SaLtzml e . ,tiva zorgis per enspezoj. La korfiskado de la 1.1enaj
de la kordai,r.intoj estis avar.tPtega -. Sed tio ne .kaj arlis dauri dum
1cng:.• t L.;po. Tila li startgis imposton: la tial notita ”tiende p er.-
:r::ing" (d ekor.a prezo) ti korslatis er tio-ti : d° ĉiu vendata objekto
la Jekono de Êrla valoro devis veni al. ii osto. Tiu imposto estis .
tute ne kcnforma al 1.. lande. 7gn His k;anuj o *i taugus. bonege. Sed an
lande ki'u vivis for la froL:erce ki :1 l u `Tederla dcj; . gi estis mcr-
tiga. La rezulto estis t ererala. kaj akroga krizo.
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Ir.•tcrteupe Oranje ne ripozis. Li akiris geri anan protestantan soldata.-
ron.Intcrtrakta.s kun frato kiu venos kun soldataro el 3!rancujo. • Kaj aker
digas anksu kur la tiel nociataj "7atergeuzen" (akvoralistoj). La "7ater--
^-E Uzen"- estis tre• ribclema kaj sovaga grupo de reforueuaj Liaristoj kiuj
vivis sur la „arbardc de Ar.glujo. kun la peril- so do la kontrriroma reg-
ino 1izabcth. Je iu mouento tiuj akvoralistoj devis - pro• ordono de E-
lizabeth - forlasi. , nglujon kaj tgte ne atendita ili venis al vederlan-
da r.carbordo kaj kaptis Den Brie1. L:alfeliĉe ili ne uontrigis sufi ĉ e dis-
cipleneuaj ,p or bone servi la intencojn. de Oranje. Tatien la atako kontraŭ
Alva eble sukcesintus se re okazintus en Francujo la tiel noi.ato Sta
Ba:rtolomso-nokto (23 - 24 :aŭgusto 1572).

loLu de klarigo. La Katolika rego Karlo IX-a lasis sin konvinki de la
retino-patrmr.o Rata•rina de :..edici ke la protestantajf robeluloj intencis
lin iJOrti 1. Tial li decidis kaj ordonis ucrtigi la'plej infiuhavantajn
inter ili dum 1a nokta 23-24 .iagustoi.Intor a11aj bortis tiam la tre
bonfaLla Coligny. Tiu ago kaŭzis plej grandan konsternigon kaj baldau o-
kazigis ribclor, de la Protestantoj en Francujo,noiiataj Hugonotoj (oni ne
scias de kie venas tiu nouo). •La fratc de Oranj e' devis tuj reiri al Fran
cujo kun soldataro kaj denove la plano de Oranje fiaskz s. Alva kaj lia
filo nun meti vizitos la urbojn kiuj ribeligis. Unu post la alia li reken
kcras.Y lkaj bataloj :estis tre sangaj kaj restis famaj en la historio.

la rekorkero de Haarlem kie virino gvidis pli energie la protekta-
don : Kenar. 	 3S LA R. . kz. ankaU la rekorkero de ;elanda urbo Goer. La
hispana ua rŝalc ,207DRroGO!T devis, por helpi kamaradojn en Go er, ku n tuta
bataljono foriri el. T3erg-op-Zoou kaj pi - do iri dum kvin horoj tra la
Oosterschelde kiu tre malvarma akvo ofte atingis la lipojn de•l'solda-
toj. Tbeuer_ la malsukcesc de Alva koLlwnclgis. Gi estis antaŭ Alk maar.

(daurigota - verkis por la revue Drs. Roose

& k & & & & & & & Pc & & & &
ingczonden: Hicrucde wordt een rubriek begonnen die hopelijk zal .kenren
voortgezet word en. % j v : rwachten zran nu voortaan inzend ragen, vooral van
Kio Td,a.t.•1ij. willen het den schrijver niet verhelen dat zijn gedicht
velen niet .z11 aanstaun.Ons kan het wel bekOren.Het is zeer suggestief.
Toch - Meet Kio Tedat er. voor opletten dat zijn fentazie n.e t op ,hol ,laat
De beeldspr ak 11j1 ,--t o ►s hier er daar wat gewaagd, (hartstochtelijk
vlaumen beuken) of mis, (het hart torsen) . e er ge s1 agd lijken ons d2
verzen 2, 5, 5, 7 en 8 niet.V e rd e•r staan nog veel go ,de dingen in. ,lies-
zins voortdoen. 	 (Je redactie.
Hieronder dar hot ingezond 'n stukje  van Kio Tedat.

VLAAV7J7REtr,
over je heen,
lij en bosschor als psalmen.
H--rtstochtclijk vlammen beuken

bcuquetter vol roodo liefde.
Ingetogen droomgin darren

mystieke legenden

star staan eiken

in eeuwig fa rizecAngobed.

De velden,
je opene handen
torsen je hart,

maagdelijk rein in zijn naaktheid.
Beenden neurien oude zangen
in mineurtoon van grachten en wilgen

Onverschillig golft het koren
walsen voor vlottende wolken
,n de zon lacht neer op u,
haar kind.

tuinen dekken je voeten
als rozen,
tegen den kus van da zee;

die u achuiuge k rus fd , golven brengt;
portretten van uw kinderen,
wijn Vlaanderen
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-;S! -3R R'TISTOJ KIUJ VI DWWS .KOVI : - Andr  CS H.

:sen Hongaarsch katoliek prioster , geboren der. 12 $cite>.:ber 195 te
; arostudau.erd in I91'1 pri e ster gewijd. las gs r crantist vanaf I91O.In
1920 te Silria w;rkte hij zijn cursusmethode uit die faam zou verwerven.
Van dar vtort werd hij n .r vela plaatsen g•sroepen om 1. s to gever vol-
gcns zijn L,othod e.In 1924 gaf zijn bisschop, graaf ::azlth, heu d ::n noo-
di{°. 	 vrijgin tijd om zich geheel .a ,n 7speranto te •7ijden. •

(Kio Teda)



^`ir :irt -7^rd hij b'last 1,7ft 	 doorhm v. _ r s ch1ii 7d 1 n-
d 'r. Hij hi - i ; d -. lrt -rna .icr 	 kforgr us — inrichter. to "or v , , Dantzig

( 	 "^ 	 ud`^^ st,. .7 - rkt z : 7r tr :1 ir 3d n, V or^ari j ; -1.7s tori 	,r Li thau-a^r
(=voordracht-r. 	 'kur suss'r ). 	 1929 k -.Mia hij zich. ir ' .d rlar,d
tig 'n .n stich,tt Let h - t chtpaar Ir.sb rt ek. 	 in Icr30 h: Int :rna tioraal
Cs -:h-Irsti tuut 	 richtt."! ir. 1932 h - t 1.1.ar.dblad "La Prak•tïl-c" op dat o r.
?]1tst - ;t -urd blad. -nas voor aller 	 -21 voor .b ^ginr ^llr.g ^r,; 	 cht 	 °.n
.^ lblad . Var d •: 	 ourg ^L st J-1 var 	 - - g hij 	 :r prach tig b-131 t.)r-
go 	 j .iiát bui t^r 	 v 	 Ssrer rt1 t :Y hu- verlof d.00r-
br rgen.r

/•

daur
 -

^Terder ,v- rc.,.ers d :
/
^Cs•oh^.ns truisto^j^ o,rgT1 ,:1d.

' 	
'ï1j h..ft

' i rk a1iij 	Li'; Ss a ' 3 voor d J ^/ ŬjJ ^r%.^ Vo-b -?rogarir 	 -.,w/ 1.In er

. ri.. S (Dr. Kazi ui rz. Be in  )
:Ter Poolsche oagar ts geboren in I '':;. Ir zi jr j '. ugd 7̂ras hij g71..uorgd in•

er ar 	 o
	 waarvoor. hij voor v :rschi.11:rd.. jareri verban-

7. 	 d .. . ' 	 j 	 ;. 	 - 	 r 	 ., 	 -i '' . 	 ti 	 vak; 	 e 	 •^?7. - J r 	 '_1 	 chr ?f. ^^ 	 r^l 	 c bo^- ,.'rr ^:^ artl. ^15 over zijr ^^^Er, ŝtichtt
t ia rs Dh' :i -r irs ti tuut voor oogzi t _ r waarvan hij nog st 7 - d s d - h

	. r is (t -:r Lin te tot voor 	 ocrlog).In 	 -b.-': erirg v^ rk r _r
h1+, f .. u.^ door_ d J. v .rtalirg van "La Fundo ., 1'Eizero" d _ Sicroszowski dat
v^:rsch. r in I904. Van af..I90r werd hij ond 'rvoar.zi ttor van d? ^.^k^' d ^^ic
Ir I9I1 v:ri . , t hij de b vicgir.g en bl ,of or sindsdien buit^rstaar..  De r<,--

21s zijn niet gek - rd•. Dit vTrw2k, te groot opzien. Omdat hij juist op het
.1.;op3_)unt van zijn r: :i, ,ti 	 s1: :-::r 	 tlst, nadat hij d?. taal met zeer
>el^:r rij?^c - Jerfr:n v .:rrijk-t had en nadat• hij buit -,ng.won veel invloed

v , rk -17..e .:r had, zich rlots uit d , b2 ....1ogirg terugtrok.
17ond .rst w rk._'r zijn 'TTortaro d 	 ,sjt rar to" va.ar:L:1 T̂ 1JJ

d . ;s l _ . ranto woorden hun b l)alir g - eft en d v?rta.lir.g var d grroote
c ^lsch'.' historische rouan "La. ;.,raoro" var Drus. ,i r ta : 1. 1 `ui 'T:?_^,

k1 ar, o ervoudig, :1 egar t o ontdaan var :lk ; natioral tr 	 of in tdr uk.-
king. 71kr wrcrd staat op d juist- plaats. I 2d re onroodige coLj4icatir
is illt zijn taal v.?r;i-jd rd. Hij. sclLr.ijft :':a ril tĵk.' een irterna ti. enr;›i1 ŝS-
,;':rantd dat z' :r g2uakfrelijk te lezer is

ndere *erker var hoL,: "La int ^r.rotap1ta k'antr" van ..-Ozeskr'; 	 327- Poo1sch
.ar tholcgi e; "-Pa tro j kaj , Filc j " var Turger j v.

(vollgens 
[r
 ,Kalocs:..y in de nclk^1opodio )

. .M. 1.^a C2Kr,.)= t X7 w :. -X J.X .

^xLTLI^ DL LI 3M-a 	 Li-BORO : - 3t1ad i 2ho 	 (Di v rsa ĵ o j
I) 3 cr-_ati e var e,r rieuw voorzetsel :

o	t	 s 	 " 	 '	 " 	 s ^, 	 Nw.. ,t dat ^^^	 voorzetsel 	 2 b t k^ ^ii5,^ 21 heeft: va :n - door
(dit c•te echter 	 3t 	 r 	 n 	" , "	 zon !.- nr .±ndi „ l^a.^^t-,, 	 e^.:^lt^ ^ ni 	 ir d 	 ^1 	 v^n tra 	 dat ^:z^^n 	 ot, 	 u 	 v 	 t

	

door er door). Dit is teR:en 	 logisch princl•er van Tgsp.erart2 dat
.iocht dat i der irioord uaar 	 .mis zon 1-1:-.3 .b -den, Prof. Dr. Kol°Lano
Kaiocsay 	 3,-n ni :•_:w voorz.2tsel gevonden voor "door"' dat ycht,::r 'iog
geer geuecngoed van h t .4sr.ers . r to geword en is. Hij 	 d larto _ lang.s d
volgendce 'i g. 7r bestaat in het Fsreranto een voorzetsel oLi "door i:,id 1.
van" te vert:.ilen: 11 er. Dit vindt iden evenvel dikwijls a.ls volgt:, :r: de
(dus een adverbium + een :..nder voorzetsel) Het tg,.at zeer tuos.ili jk 	 d zo.
zegs7.rijze juist in het Ved-erlardsch over t,:, zett ĵn,. senzelfd e vorm bestaat
die afgeleid is var eer 7T.erkwoorci nul. d e zogswi j ze "da ,.'k zij" dat ver-
t:.:ald wordt "danfre, rkl" or nog tL e er "dar►k-  al" . D eze twee f i ter toond cn
den weg. "Door" is eigenlijk "door het doen van": "per la faro de" of "fa-
r : de" • (van het werkwoord fari) . Laat Ln "d ,e! en de uitgangs e vaji he t
::dverbauLi weg J zooals ILen dan t.. -.:rugkout 	 hot voorzots ,el "k)cr" kout 12-3r
hier tot 22n ni env voorzets.l: "far" = door. Fi jr gevonden.

) Het afzonderlijk 	 k var so,.►uig: bij vo :gs els :
Tot nog to" zeer weinig gebrui - t. Kar echter wel g d zijn .:11 iets 1e-

v e nd ig af t. --! 	 • cld er of ot:l J e aard ,. ht er or te trekken off 	 va ria ti e in
de stijl. 1b.: ili 	 al nia douo re = juist zooals in 't 'Ted :rlandsch
"ttirng" afzond:-rli jk gebezigd  wordt. And. r vb.: Ifa i oro sur la
rlank-o dis. 3oc' ls ii 't - ted -rla'-7dsch "•ai t •;n" ook afzonderlijk staat.
3) cl uobLij konsonan toj :

	

dubbele L edck•:link ers werden in 't s era.nto niet J.an•enot,L•:n. 	 tter-
dro" is ir. het V" atendi. Len kar. er echter sous niet v: -I^ uit als 1; o1"1 te
door heeft . 	 t :lde woord -.r waarvan var , het eerste lid d . 1:^=atste
stu.t,letter dezelfde 	 ie - 1 ste 1e- `ter van h•:t volgen.i e woori . vb.
vapparto, disseul, ekkrii, enz....



'rechters blij .t h : rr.:l ruttig SOLS af te wi j k er var het princiep van
ui tsluztlr.•g d-r •dubb lc medeklinkers. Dit is vocral waar ou de •naŭn of
lar,dr var nationaliteiten te vertal n. V .: innL.n: finoj gaat nat1J^^:rlijk
riet.. "Firlandanoj" is 	 lang woord. 3 "?inroj'` zou uitstekend zijn.
ŝchter het is rog riet ang ;rouen . He tzelfd = voor regatta o'2.1 he: tee .or-
J .i sche1de - v<=-+•n regato. Zoo zijn er nog 	 woorden . ua.ar nie t veel.

(bezorgd door; Drs. ?. Roose) 	.
8885388d322/3 	•

r %i1 SCI VOLTJLOJ	U vi sciis ? - V ŬLKA 7TAJ I1STJLO J. 	.

Sur multaj insuloj 	 a uizstr)11 	 r ontirerto vu/karaj -3r"?  ; Cioj est
st`'s oftaj. Dk&zi 3 	 plur.^ 	 .oj ^, -r 	 insnln ^^ 1^:.,;eris .sub l:^ L_.zraj ondo.
 j^. , ;i!w!^, ke i?TS13Lo, :i . _V1 `1 S ^l 	 .. b1St oj ^ 	 t1=: 1- hipot .Zo d 	 Irel

. g zologoj- p ri la 1tu ;lrz1 star ta kon tine n to : c::;4n•10 '`Tefio rnva , k
+.1 kentir 3pto ef ,f 	 Sed 'c';±, sur la - rov . l ev1gart j insu-
loj Ia zoologï.a - vivo ral)ide rena kias, oni supoz.1 S, k 	 e,vivo iam ja -Li	 zis^'
ti:3 sur la sama tero. T . lastaj observojervoj de -zeologiij eluertris la La1pra-
veCGn de tiu Li t °zo.

•ed :rl-^.r.d:a iird :^jc^ ekzistas tri vulkan j insuloj : jrak t :o, Vor1- ter.
Se:)esy. .L=: i^~culo j si tu .s Inter Iw ^li l'or ta j J'=-v : kaj S!a tr ' . En

1883 tie ok: zls la gl s rur kon ta plej interca erupcio. Du u'onto•j de 5^0-
u.c tr	 kaj . 1: vulkano Kr`' ka tao h:.vortC. = ltecon de 1000 Li.
estis detruta. La vullJnaj cindroj kovris lc. insulojn zn alteco de 75 u.
Post tri jaroj oni *onst atis 1a .solvon de la Krkat ^.^o-toroj en la ei.lrop ^.
,t,sosfere. J'n kiel longe'ŝvebr..s en 1` , uero uir. - rrrl'aŭ 	 (Unu arF'

Lento plia per rn ci •bruligo d e he jtLaterio j ) . L. insulo Sebesy . estis tran-
^;^ ta er du parto jr. n 1883 la tri insuloj reprezc,ntis la sinbolon Je Lor-
tlVt^ 	.tj 4-rboluta ia n1To 3e biologi . 	 zoologi vivo estis kor-
st 

Post 4C j rcj ri trcvs sur tiuj insuloj fefundr'n vivon Je la tropikej .
Je Lirs kio de le, nature, triuLfo Je la vivo kaj evo1uado 	 .
soaenculoj 	 .tiujn insulljnr kaj l..' rezuitato d=e iliaj esploroj

1^. viv 	t• , 	a	 al l t bo•t;.n1k.).:+^lt^ s nian ^ tert^n^o 80--.4 d^ 	 ^.rZ,,.,:^o•j ^^.^ rtŬns.s a 	 ^ 	 L`-
se tLoj de 1J. kresk..- oj estis alportitaj de la ra t?id j ventoj (la dist:.ncc
inter insuloj 	 ne 2sts granda). Unue =pris vegotalaj birdoj, •kaj

1 i:^ l l3 LIultnoiLbri is, ek=peris i i karrivoraj (viandu=•n :Irt ,j) birdc.^.
be toj :rkaà .„,eris post la jaro 1908. Verŝajne 1 , 31k _j rtoj al-

venis per 	 ŝipoj preterpasartj, ''"j en I921 oni trovis rtilojn da iii .

Sen -fltgil_^j insektoj 3.ver1s sur nae=:nt=:.j ŝipruinoj,. :raneoj kaj' eĉ telmi..

r. ' i1puloj - kio estas 	 tiuj bcstcj havas grrrdeg an ualsiLp' tien

al D-ro ^ ^ .: L'..,^ ru•= n, kona ta hol inda zoologo, skribas:: "Individnoj LI111tigas
tiur Kr` katao, ear la forresto de ualaLikcj favora intluns' ili ln  plzlio.al

e 	r j kaj t4' kredas, ke oii trovosn

	

Sed .^^ specoj ne estas ^.altrot^cay 	 .
n-r, v:: jn s.,ecOjn" 4

T"uer l z 'kurioza insulo prezentas interesan kaLipor de eksneritaentadn
.^ la f: kuln j . TT . j botani l•i ste j kaj zoclogoj a tent :. s., •u ne evoluos novaj
o ecoj sub 1:7; influo d`. srec1 l j kondiĉoj s kzern^?le oni pOv•as aterdi ke
11 ratoj trarsforuieos j scvs a kaj k==rnivo•ra karaktero. IaL oni trovis
kelk::;.jrr sub-s ecc jn de insektoj, kiuj • es tas 1'- kuriola joj Je . hollndaj .mu-

zeej .

•
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Slechts two : inzendingen kjti:'1lerJ Lij toe v(Ir. het " iedilkkrucvortenzg:-
.o . " -i".ar^-ar, eer s eci` le premie v_-^bord,n 

-c,s. De beide inzer.Jingen - aten 
list doch daar Roger3P.MS de eerste i'1zerder 'rk--s won hij de bijzon-

dere pretaie . De _1ndere inze ?din kreeg ik v•=n de gefrato j Callewaert. Ot.
her te beloonen voor hun zoeken en '1•an . te sporen voort t? doen op •d eze
g.'): de : eg (het is de eerste  - na l dat zij  i e e ts inz erd en va,n , he: "anguic

s v 	,;	 fr • c e r ik ,.^ 	 heide 	r tr 	st y 'e c e, 	 ee 1 -Tsp-;^c 	 .^ r, cLt^^.^._c^ j 	 ^ l^..ri• i^ 	 xn r.,id^, ce:. ^yooa ^oz .^.i 	 n>tii. 	
^ 	 ,^s

•(_ }' t '1wo r •T j e .

Door pï2:.a tsge1 r,; : [---.r. in dit tu .Indnull .er geen rubriek v-.3.11 kruiswoord-
rasels verschi jv er. 	 ar er eer 

t' . !:cli j k i.?g . 7ik k -:ld• kruiswoordraadsel
et  	 Vur 	 T eden er nu eens speci: al eens. r , en Je 	 : 	 •.

vy' r 5 Cl:t'3 ^;^1 1 T ., het vorige  ?? u .t::._ ^ 	 ^ - ., . 	 .-
d o v ie -- =dacht en werkuurtjes 2..',.r  i jd<.m. . r verwachtacht 1 veel oplossingen

deze rubriek t ^ zend ,:n a:tn d .e sekre tarie.
1,^.i..%. 	 (%U ?'I" e irrt d er tI £' nopens?Ti .̀3 d ., u,,. .,. U^ ra 	 .. 	 Z 	 • 

(Jozafo 	 - el --jul tekolor`- L1:brc
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OJ,In ...i:JMOJ : - Kun kvar geesperan tis to.j duta 3 '.uajro en kaj tra la
belgaj arderoj. 	 .

Post parolado duu grupkurv' no, pri bicilrla vo jago tra la Jrde ro,j, 1
oratoro.instigis la geLenbrojr foj . ' p ripensi 	 faru sausp ecan voja-
gan grupe sub gvidado•d - la klubsekretario. Unuvoĉa aprobo ĉe la geaMir-
taro kaj proucsoj kaj ĵuroj esti certe partoprenonto. J jet la -ofel'.tivl-
t,o de tia plano arlrora■? i - nAis en la nebuloj de ualprolrsiva kaj..r:Itravi ,
debla -:stonteco. Sed teupo fcrflngas kiel kirlovento Faj jen bora t go  la
I^=Li1a ti ol rou ta "estorf.tecplarr »' aktuLllieis kaj aterdad1s rur 1:i 1atiajn .
gc:ent'1zia.sulojr por la r : ali o 	 -pri far:to de grr 	 foriro 	r
ctstis `uu certe ke la sekr 4 irio kaj -sia edz.rro •forvojatns).

Jc tiu 71_i va uouer-tà ĉio siiertigis VUj. jam- la sekretario ryzic:ris la
efcf tivi on de la "bela revo" kia,, du 	 j ro j an tai. la til: si ta fori da-

sataidean'iro H. 7)a YcrsFtioter kaj. tuj poste ankaŭ sauld cano Fors 'Tor.rc
del iarls partorreni. 	 antaà ol 1a zdas tiujn d u knrar731ojn kitzj spito

es-ar ilia noua1 don. ni.-
	de 1'hodia .7aaj ficirforstarcoj tuilen r̂ ren1s firua-i deci-

	i. - estas konvinki t;: ke imi^o vas sur 	 ri i ke auba:^
ta.s kvazaŭ *er la ĉielo pri la farita vo ja0o kaj 3n plen1b5 la geklubano jn
kiuj hejeirestis pro kialoj diversspe'caj sed nf te fant&ziaj

V1 do kvarGl..e, 2 viriroj kaj dn viroj, ko►.1encis 
la.

 t:.itsotaajr ,3.n bicikïan
voja or al, tra kaj 'de la .krdenoj. kiu fakte estis rond ;r•et-urado tra rla
lardo ank& 1 ĉar dul:v'. ri trabiciklis 	 provircojn de Belgujo.

Je 1'= I4-a, Vendr od c 13. 2.I 943 ;., 1 fbr la si s nian karan urbor 3ru c2'g .
?T1a j bacï.'lo1 estis "ŝ4rĉ1. 	.azen.

	

orj. 1 _ :1 azenoj `} 1 , flandr^-. .opola^ l:i 	 lr `^ar1 ' 	 -` 	 A • N
priuo, ĉar r.ecesis Irurporti krcu vestaĵoj, 	 tu-
aleta5oj, fotoal:arafo, ktp.,ani'aa taar.gaĵoi por tuta selia no.

Yvar'rat:l re pluvis je nia foriro tizuen la a izgusta vetero ne tro ertuzi-
asL1gis prr;cipe la viriroj kluj baldaŭ plerdis px1 la fnriozega verto '.f1'1
rckte blovis er la vizato. La edzino de la sekretario preska eis dekl:?--
r i ke nur si- edzo i :t1 H1 1;1 s pïri tiu - fakto lrvaza°.i 11 :s tus pos tenlo de
la greka dio de la vertoj Tolus. Duuvoj•a, apena'z kelkaj Klu. er .ter Bruto

l verdstelar.oj je ilia Lairogo ( u11 guste nur 3 i..iris) hŭzar-
.3e la przidanton de la klubo . La afabla a, iko venis . por ad iaui la gel,leu-

. -.roj,. par .ill deziri bor3ga voja0o kaj 'dito vetero ka j ,or alia afero ar
kin r? ''ecésas uenciï en ĉi-tiuj vo'iaeret:Leuoroj. ::ezvoje ) 	e 1-

resscluere ofico devigis nia ?i prezidarto or rir forl si kaj j er 1; 4
(j.aéavtc j sole sur la vojoj d nie. la ri :5±:to por agrabl : p .asigi la feriojn.

	". te esti: do sub, d ;vizo " :'s )0rarto Gruo de Brutro 1") co iaj J'1 t-;c0" I: 	 -
ri . faris la vo jiaeor. 3 :? ĉu cblas al 	 homoj rlLiarfi tion 	 .j-.-s, sed
b eda rird er re s..11'iĉa gr&do. 71P-flageto flirtis al la biciklo d? 1 s
':•r .t.ir lc kaj la 	 leoro-flageto al alia .bi•cikl to. Y rou tio  1:;. v l ri
roj kon± _ ntigis jau kur stcle.to sur v -:.stajo. aïi al ĉeno ĉirka:1 1=& kolo. La
i'vr ra Parto . renan tc 	 nn ni diru ke li4. j er Li est1 3 duuvo j e 	 11 ,jat4
fel-"1uj reneblO- kaj bedarind perdis lu r°-irsirron ka j I'va,r l'am au --
:.ís dum la tuta voja Po li 	 plu sukcesis reakiri l:vinpintn novar verdan
steleton. 	 gr•1vas se• efst'ere la g.klubnoj ne estis tre v rdkoleraj  ĉ^ r
:n 1;4 plej profunda in t rno de la koro la trifolio de 'L - var estis kaj res-
tis "fidel'.•loj eis uorto u1 _ - "- ` •f ro j'.

ĉ1u st cidolao 	 v` gon&ro a ` .1 eĉ ra j lo j havis kvaza . uagian povor sur'
iu de ni. ',Te tro ĉerbuua pri l - ;.f .ro strang:. ĉ- r 1,etio-uisfori:l: do est:is
uclikofl:J_a -r : reble I•r zo de tin uis t ero . Tn álter dolĉaj p runo j llogi s nin.
^= r tii frukto hod1 i :	 ro r est :_. s nĉeteb1P en 	 fruktverde,j.oj
oni j;a koul„r :no j f'•ci, : ke -ni tuj enst t:11 s 	 rard'-=r kv rtor. - k j 	 d'.tŝ .

tut: vojo i. r is I:ilogr t:ojn 	 ĉ ir je 	 prezo tiuj bon•,jy , -
fruktoj abundie er 1 .1on'Uj':j vil* -.eoj - ':..j• urbcj. 	 •

#stis sufiĉ rapide 	 a i n_.a ni estis '; horoj dumvoj
t ^. r1 , 1 	 _ nrie tt rifuziss i' r t . ; -sk0n. Tre poscd : nt r ed7:s•an Li tO?"1'-1on
or ..^^st' tazi ï dlf :IFti t` ilo 1' viroj i •is kvze. t ĉevaloj 	 .-j 	 de

longaj ri..lrynoj trenis kaj. biciklon 	 Henriette. eis blcik1•-1 ri 	 r:. jo. .
rost kelK- j iuinuto j 1'- afero enordigis 	 plu havis L1: 1;-:.gr:-blaĵ-
ojn kun tiu biciklo dun 1: ; tuta se1.1:-jro. C se ni povos 	 sau n pri
 foraj covloj.

Dc rnze duorhoro ni ripozis k..^ ,j „Joste kontr'i.U. — tc, !'iel ur'1g .no ni
d 24rigis al Karkhove kie- ni nur je la c'k vespere 	 „ur •2 tnrietcj
estis er 1: ĉ'art.;- - jurul ~ s'tejo por aslgi tie la roktor. -1 bonL etit
ta neis :•_ j csp ris ja _:1i bona vetero  Jor 1 s ekvónta tcrgo. Hnzarde ri
vidis 	 l-rjero l'un roilisto de 	 turistoj kiuj ' ntaaàe vizitis l^
t :^jon, 1' rouojn de 2 	 gegr73p noj kiuj estis ĉi-tie  tit ,^t`^ t se1^ j„c.



K1au uĜtene ri vekitis kurato as_is sub frostbpunkto. Grizaj kaj pe-
zaj ruboj iialaltŝvebis super la pejzaĵo kaj pluvo konstante falis.Post
unu horo de aterdado je ganto de vetero ni decidis tanen foriri ĉar ho-
diau n1 devis atángi junulgastejo de Fzrciennes apul,.C?a rleroi. Koicnco
baza estas malfacila. Arkau t1 -tie ĉar sub pluvego ni devas supr.eniri
- ni relr p1ede Iaoablis grimpi la tontetor, puŝante nia biciklo,- la fari
konata Quareuón truon to er la Flandra j ,rd , r o j . Sed unufo j e je la pinto
la vojo konstante nlalsupreniris tis en Ronse. Fe11Ce ni korstatis signojn
Ie baldaua plibonigo de la vetero kaj efektive kiam oni je tagliezo hal-
tiE, ĉe trinl'ejo apudvoja por uanti, la pluvo jam tute ĉesis kaj suno

brilis je nia reforiro. Sur vojo al Soignies aortubo de la biciklo
d e 31anche ribelitis. La riparado (la tubo estis difektita sur  du lokoj
k? c1 ni nur lconst.atis kl am ni jam ree estis forirpreta j) .pro tro da ual
atendado niaflanke postulis dcUnhoron. Cao bonege iris t1s kelkaj Elni.
antau ,tiveno al La Louvière. Tiaj, tia efst.era'bicikla tubo tt te difekti
gis. :.:i ja 6+urportas rescrvtubojn sed ĉar t1t j tuboj ankau re - estis en
tro perfekta stato Henriette proponis tuj preni sian reservtubor klu an
korau estis tute en ordo. Jen vera pruvo de aulkeco kiu ju pli la voja-
to dtioris des pli kreskis I'aj farigis de ni kvar geaulkoj por tiam, ja
eĉ na i l s kvo2aŭ gcfaui 1aa.no j . Tiu riparado .bezonis multe  da t upo ĉar
rccesis elpreni 1a radon por ŝarti 'la ckc3tera tubo. Pro tio jara sufit e
i elfrtae ni atingas Gosse3i es. ?stis jam ,ost '/ la naŭa vespere klau na
finfine alvcris en ju ulgastejo. Iontprereble rnortlacaj ni estis ĉar la
lastaj . 30 I\lu. estis ege ualfacllaj pro 14 terure paviultaj strattátoroj
de la •industricentro de La Louvière-Charlerol.

v1 estis la 'solaj turistoj en la junulgastejb, kaj 1a 'gepatroj nar
akceptis kvazaŭ iliaj infaroj. ?Ti vere nin sertis hejrio kaj tiu atuosfe
ro baldaŭ forigis 1a lacecon. La. -kau,aradeco kiu tiatti pil kaj pli gran-
diÊis Inter ni nun perfektagis: r.1 decidis fari unu solan, faullion kaj
ekde run prepari uangaTon kune por ĉiuj. Pro tiu decido ni unue uzis la
terpomojn kiuj la viriroj kunportis tial ke ili nc estus tro ŝargitaj
por suprenb ici l' 11 ' la montoj. ,rit'a alia, pil ualgaja sekvo de tiu des ci -
do estis ke la sekretario bezonis trabieakli La -rderoj kie gasto de
proksinume .I 5_ I•.gr..0a terpomoj kaj et hejtalvenis post la voja4o kun an
koran certa kvanto de ti.

Sekvorta Lateno estis dimanĉo. *T1 do uruc devas ĉeosti 14 sankta :peso
antaa. 01 forbicikli de Farcierres. 	 ioucte uirogls pri la akraj kaj
ualaulkaj frazoj kontraŭ la okupantoj uzitaj de ia pastro due, la predlko
Certc en I+'landrujo neniu I'uraPus elparoli tiuspeca,jn sentojn publlke.
or1asante ĉari_a vilatct•o ni sekvis la rivorbordoj d e la Sauber tis Ch--
.:;ilneau. ?kdc tiam tas la lasta tago de nia vojao ni havas b legajr
aefaltajn vojojn por bicikli. r'o bezon nte tro singardado dum biciklado
t:.r la vojoj estis perfektaj ni despli bone povis atentlgi pri la rava
ra ,urbelcco. ?TUn ni jaij plene estas en la_ ironta regiono de Sclgujo, la
celo de. nia vojaĝo. 21 an l oran forgesis menci i ke suno bril :g is ekde la
frue mateno, ke tielo,estas helblua kaj sennube kaj ke tio v re souicr-
ve tera daŭris dum la tuta sema jro de nia bicil.la rordvuturado. Cu la ve-
t(,rfari sto eble auas la geesperantistoj ?

(daorigota - skribis por nia xevuo R. Iserenta.nt)

&&&&&&cC.&a&óCjL. &
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- Kiu bojas ne l,ordas - (Blaffende honden bijten niet).
- Ju houo pli fiera, des pure pli severa - (Hoogti booreen vanger. veel

(wind )
- por tiu agĉ venas la tempo do sago - (Boontje komt out zijn loontje)
- 1:a s pare vi ~tas, tics gloren vi ar--argas 	 Wiens brood iaen eet
- Vies panen oni manas,  ties l:;:idor oni diras 	 diens woord
- Vaas gasto sla eestay, ties feston ol festas 	 ( 	 men spreekt.
- 111 bona amiko intimi ol p e rencc ualproksiva - ('?en goed: buurman is

beter dan i(9t, verre vriend).
- Servo ne petita ne estas u,crita - (Mangeboden di cysten zijn zelden

aang enaaut) .
- Iri kun 1u tra tojo kaj ploro.- (Daar dik en dun toet leirand meegaan).
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