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GEOGRAFIA BILANCO 
La piaj gvidantoj de hispana ríbelo bezonis ne nur pravígí sían kriman 

aventuron, kíel plenumon de sankta komísio, sed ankalí ili avidis, antau la 
grímacoj de siaj fremdaj dungantoj, montri kapablojn por moví la armeon k 
uzi la statajn armilojn kontraií la lego, la ardo k la vivo de sía propra nado. 
Plano, zorge polurita, pri vendo de pecoí el sía patrio, sajnis al ili afero 
facila, kvazaií strategía ludo aií ekzerca promenado. La rapi_da subíta po
pola respondo, ce la eksplodo de l' komploto, detruis tiajn himerojn. Nur 
la logantaro de kelkaj urboj k vilagoj, en mizeraj províncoj, falís viktime sub 
hufoj de la tíranío. La eefaj urboj, la plej rícaj regionoj, aroge piedpremis 
la araneon k transformigis vigle je apogaj punktoj, kun rnorala símbolo, en 
industriaj bazoj k ekonomiaj centroj, por la unua serioza batalo en la mon
dó, pri kiu la fasismo devis atente kalkuladi. La fanfarona intenco pri 
absoluta k tuja subpremo estis ja fiaskol La ciulanda reakcio dubis jam pri 
la kapablo de siaj híspanaj servistoj kun generala kostumo. La tero tremís 
konvulsie. Estis necese fabrikhurge fidon pri la nepra venko de 1' fasismo. 
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Ekfunkciis perfekta propaganda aparato per brua skanda1o, per cinika men
sogado, pri jam preskaií. submetigo de la tuta !ando. Tamen ... blufo ne estas 
pruvo de konvinko, per blekoj oni evitas nur parolojn. Antaií groteska pa
rado de mensogoj, pri la amplekso de fasista teritorio, decas, ke sur la 
gracia karto geografía de I:fispanio, honesta mano. el_ popo~o! ~um velka_s 
la jaro, montru al internacta observa~to la r_e~pekttva¡n poztc!~Jn _k la d1-
rekton de la zigzaga linio de la fronto¡. Sen ttrr.o al la vero, om invitas cm¡n 
observi kun serena rigardo, la situon de la provincoj kie la f¡¡§ismo regas, 
parto n'ialdense logata, kun malrica agrikulturo, preskaií sen industrio, ~en 
komerco sen gojo en la vivo sklaveca, kiu brule konstrastas kun la rica 
!ojala te;itorio, kie la popolo, mastro de sía medio, estas preta oferi cion por 
elviSi la ombron, kiu ankoraií. nun estas funebra stampo sur duono de la 1ando. 

Nova Jaro ... 
Laü 11n1ikv11 kalkulo, por 111 mezuro de 

tempo, fresa jaro jus n11skl~is. Nova koleklo_ 
da tagoj sfínkse jaluzas pri la mistero de sia 
lnlluo sur 111 sorlo de l11 homoj. 

Nent11m. en komenco de jaro, ont sentla 
tlel in1ense l11 bezonon rapidigl 111 11kcelon 
de dai\ra ;k sorca lurnado de mlnuloj k 
horoj.,. car ankan neniam, ~is nun, la v11lo• 
ro de keikaj semaJnoj, ali de kelkaf mona
loj, estis liom grava k tiom decid11 por la 
dcs1ino de nía l11ndo k, ec 1u1e certe, por 111' 
progreso de la Horn11ro. 

Espero brulas, sopiro flugas al1en, en 
celo tre nobla, kva2ai\ sago kura~a sible 
penelranta en la enigmon blankan de la nova 
periodo IIOCÍII, 

Oajnl la militon dum la nov11 farol )en 
aspiro kulminn de 11i11 popolo. Kanto de 
patrino pel' voeo malseka. pro !armo sincera. 
Balbuto de iníano naiva. Penso de knabino, 
kun tremo de dmo en la koro. Krlo dum b11-
t11l0 de juna proletc1 soldato. Hardita kon• 
vinko de ciuj fulin1uj, eri impelo sankta, 
kontraü la ldsis1110. Susuro vibrnnta en 
aero. Poc1110 na1ur11, • en l11nugo de nubof, 
verkild per fumo majesta k pompa tra la 
kamentuboj de niaj labrikoj. Murmuro 11110-
ga, kit1 lul<'ls karcsc. laií lluo de vosto el 
s11ü1110, sekvanta fideie l11 sipojn de la libe• 
reco, trairantaj la ondojn de maro perlide 
semila per rninoí italaj ali per germana¡ 
submarenoj. 

Yenki la lasismon dum la nova Jaro! Jen 
solena promeso al 111 tuta mondo. Devizo 
konscia e111uziasme signila, per rubenoi el 
sango, kun fortaj traj1oj, sur la impona 
pordo de la nova jaro. 

Nova jaro, nova espero, novo Quo, nova 
forlo por billali ~is la venko en nia kruela 
mililo, necesa ,kondico k sola rimedo por 
nova civilizo k nova kulturo ... 

Esperanto, nla lingvo de arlo k paco, en 
si11 matura jubileo, en la nova ala festojaro, 
teksos tr11 la mondo, per beta! komblnol de 
frazof k vortoj, kun eilkaj fadenoi k verdaj · 
folloj, unuecan senton inter ciuj homoj kun 
mild11 emocio, por ne mem eksplu11ti, k ee 
kun sufie11 talento aü sana muskolo por 
evlti perforton en justa kolero. 

Nova jaro, nova vivo I dlras hispana 
proverb,l, klel gaja deziro pri vivo vlvlnda, 
pri vivo serena k ~oja. Mirinda realo, post 
morfo de I' drako !asista, en la nova jaro, 
kiu portas ~cntile, kun l11üroj, simholan do
nacon de ora slosilo por la nova Epoko. 
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KOMENTARIOJ 

CINIKA 
Seneese elsprucas el kasata fundo 

de pluraj k diversaj nekonfeseblaj 
motivoj, novaj k signifaj deta loi mon
trantaj ínteresajn nuancojn de l' eko
nomiaj celoj, kiujn persekutas germa
na k ítala fasismoj. 

Germana respondo al anglofranca 
propano pri projekto celanta restari
gon de paco, emfaze proklamas ke 
germanaj fasistoj arde deziras pacon 
k ordon en hispana landa. Serioze gi 
asertas ke Hitlera registaro bone ple
numis sían devon rilate al «ne inter
veno» k furioze atakas la senhontajn 
regístarojn, kiuj sendis volontulojn al 
hispanaj armeoj. Trankvi:e gi pledas 
por efika kontrolo k formale kons
tatas ke la solai persono¡ kiuj kapa
blas reprezenti hispanan popolon 
estas la generaloi perfidaj, kiuj per 
fremdaj trupoj deziras perforte sub
premi la landon. Fin fine gi atakas 
hispanan registaron k intencas kon
vinki ke pravo k justo nm estas en 
servo de l' nigraj generaloj. 

!tala respondo, kun simílaj frazoj 
ankaií esprimas pacajn dezirojn, pa
rolas pri defendo de «okcidenta civi
lizo,, ata kas diversforme hispanan 
registaron k !ine esprimas l<e gi sim
patías kun ciuj proponoj celantaj al 
paco k fina cesigo de hispana lukto. 

N eriiam oní vidas en monda histo-
, rio tiom grandan pruvon de cinika 

sinteno kiel la montrata per tiaj do
kumentoj. Faktoj valoras sed ne falsaj 
vortoj k faktoj nur montras ke frem
daj fasístoj helpas seneese hispanajn 
ribelintojn, ruze celantaj kreí fortan 
bazon en okcidenta Eiíropo por akíri 
krudajojn k apogí sían marson al 
definitiva triu111fo de fasísmo en tuta 
Europa. 
· · Novaj detaloj aperas eiutage kiuj 

plene konfirmas la fasístajn planojn 
tiucele dírektítajn. !talio preparas, kíel 
ni prískríbis en antaiía numero, hí
drargan monopolon; ítala gazeto 
tutgoje anoncas ke jam estas finita 
grava interkonsento ínter Romo k 
Berlina pri ambaiíflanka ekspluatado 
de certaj kolonioj,• kiuj ne estas no
mataj. Mussolini 'a delegito en ínsula 
Mallorca, Grafo Rossi, kiu diktatore 
gvidas milítajn preparojn de !' armeo 
fas,ísta, Jus raportís al angla jurnalo 
ke · li nur celas konkeri Katalunion; 
'eble 1i celas·al potasaj mínoj k diver
saj industrioj kiuj estas plej gravaj el 
tutíl Híspanio. 
· · Sed estas p lí vígla 1 a germana 
agado car ne nur gi temas pri sistema 
ekspluatado de hispana ]ando; ankau 
gí sin turnas al nía «kara» najbaro, 

POPO LA FRONTO 

CELO 
Portugalio, kíes diktatoro Oliveira 
Salazar estas preta cedí kolonion 
Angola al germana societo, salvo 
adoptita ear 1i ne kuragas fari publike 
formalan donacon au vendan. Li ja 
timas ke portugala popolo estas preta 
levígi k forte renversi fasistan 
regimon. 

Germanaj aferoj en hispana !ando 
senhalte prosperas rilate al feraj kru
dajoj. En Berlina staras komerca or
ganizo nomata ,,Rowak» kíu mono
polas distribuon de fera mineralo; en 
Seviljo estas starigita alía simila or
ganizo nomata « Hisma • kiu ankau 
monopolas distribuon de fera mine
rulo de mínoj kiuj estas en fasista 
zono, k ldu sendas gin al sia patrino 
au fratino Berlina. Miloj da tunoj 
estas senditaj al cefaj havenoj de ruza 
Germanio, kiu per tiu sistema facíle 
akíras tiun necesan krudajon, kiun 
certe gi ne pagas. Germanio kompen
sas per karaj armiloj la feran kruda
jon, ldes malkaran prezon certe gi 
mem taksas. 

Fasístaj autoritatuloJ de Burgos 
publikigis oficialan ordonon al Kom
panio de Minoj de l' Riffo por ke gi 
sendadu sían produktajon al 'germa
naj aeetantoj. Estas kolonelo Sanchez 
Gonzalez kiu subskribis tian ordonon, 
k gi sekvigis la starigon de !' inter
konsento supre citita, kiu bone per
mesas al Germanio konvenan aceta
don de tiu varo, nepre necesa al mi
lita industrio. 

· Krom tío, fasístaj generaloj estis 
devígataj ankaií organizi eksportadon 
al Germanio de ciuj eblaj agrikulturaj 
produktoj; sed tia! k e en la zona 
regata del' fasistoj neniu kamparano 
sernas nek plugas, m nur povis aran
gí eksporton de certa kvanto da 
oliva oleo. 

Germanoj prontas ee lastan guton 
da uti!igebla suko, kiun hazarde po
sedas perfidaj generaloj, sed tío ne 
povas farigi longedaiíra, car en ribela 
kampo neniu laboras k baldaií i1i 
forlasos tiun provizoran entreprenon 
ear gi .ne plu estos fruktodona. 

Iom post iom sendube aperos no
vaj detaloj pri ekonomiaj planoj de 
fdsistaj registaroj, kiuj avidas trovi 
en nía !ando necesan savílon por sía 
katastrofa fasista ekonomio. 

Ni detruos plene tiajn celojnl 
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~ ~ 
~ Hispana registaro respondis al Londona Komitalo pri «ne interveno», rilate al ~ 
§ ~ ~ proponila kontrolo en nia lando, jene: § 
~ «1.-En Hispanio ne balalas du samrajtaj grupoj. Ce unu flanko staras legili- ~ ; ~ 
~ ma registaro kies origino estas la balotado de 16ª de lasta· Februaro, sufiee proksi- ~ 
~ k A ~ ~ 11111 an oraií por ke neniu povu dubi pri vera opinio de la enlandanaro. 1...e kontrafü1 ~ 

~ flanko stélfas grupo da perfiduloj sen ia le~a origino, kiu ribeli~is precize ear ili ne ! 
~ volis akcepti la rezulton de tiu balotado; malanlaü ili konfuzi~as miloj da maüroj ~ 
~ por1itaj el Maroko k fasistoj el Germanio k ltalio. Alju~i al aüroritatuloj de Burgos, ~ 
~ ~ 
~ l1iuJ kulpas prl monstrn detruo de Madrido k estas kovrataj per koto de krimoj, in- ~ 
~ tcrnoclan personecon estus pila signo de malhonoro al internacia vivo. ! 1 2.-Hispana registaro denuncadas de antaií pli ol tri monatoj. al potencoj sub- ¡ 
~ skribintaj la interkonsenton pri «ne interveno», la senmaskan neplenumon de tiuj de- ~ 
~ cidoj, fare de Germanio, ltalio k Portugalio. Dum tiu tempo la ribelintoj ricevis el ! 1 c:tifaj nacioj aeroplanojn k gasojn por mortigi virinojn k infanojn, anstalaü permesi i 
~ tian takrikon de •faktoj plenumil~j» oni povus kontroli la faktojn denuncirajn k adop1i ~ 
~ decidojn por eviti daürigon de I' sinteno de tiuj nacioj kiuj kulpas prí plilongigo de j 
~ nuna milito k pri la sango intertempe versita. ~ 
~ ~ 
~ 3. -Hispana registaro elam opiniis k daüre opinias ke legitima registaro rajtas ¡j i senkase k eiel akiri la necesaJn armilojn por venki ribelon en sia propra !ando. 1 
~ 4.- lnternaciaj normoj ne permesas liveri armilojn al kontraüuloj de legitima 1 
§ reg 1staro, k tia liverado kreas novan specon de atako; tiun, kiu konsistas el helpo s 1 al lnternacia ribelo, kiel denuncls nia reprezentanto en lasta kunveno de Ligo de 1 ! Nacioj. Helpo al legilima regislaro por ke Qi povu plene konservi internan ordon, 1 
~ estis devlga normo de intern11ci11 leQo Qis nun. ¡¡ 1 Tial faktof estas sufiC11J por ke hispana reglstaro rlfuzus akeepton de vla pla- 1 
j no prl kontroio. Tamen, ne cedante ee milimetron de sía pozicio supre klarigata, ne 1 
~ ekzamenante ~isfunde planon, kiu en ha vas mankojn tiel grdvajn kiei nenia mencio pri § 1 kontrolo de portugalaj havenoj (tra kiuj ricevis ~is nun cion la ribelintoj), Hispana 1 ¡ registaro ciam fidela al siaj pacaj idealoj k preta helpi la Londonan Komitaton en ~ia 1 
~ tasko kontroli kiuj estas la perfiduloj de la interkonsento pri «ne interveno», akcep- · ~ 
~ tas prin.cipe vian projekron, konservante la raiton lamen diskuti ~in plendetale, ~ 
~ ~ 
~-,,,,,,~·,,~'''"''~'"''''''''''''''"'''''''''''''''''~'~''''~''''~'"''~''''''''''~'~''''''''''''''''''''''''''''~'~'~~,,,~~,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:-"-':,,~ 

Ofero de vivo en defendo de rajto ne estas ludo nek moda spektaklo 
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l(T(DO (L LA FUONTO 
Guadarrama, la 19an decembro 1936 

Kara arr:iko k samideano: 
Jus mí rice vis vían lastan, per 

kiu mí bone scíigas pri via bonfarto; 
ankaií mí bonfartas k mia fido al fina 
venko kreskas de tago al tago. 

En ci tíu sektoro ni firme staras k 
la fasistoj malsukcesas ciam, kiam i1í 
íntencas prení niajn trnnceojn; hieraií 
ni ricevis amuzigan atakon, kiun mi 
priskribos al vi: 

Je la meznókto de malvarmega, 
malhela k pluvoplena nokto, dum 
forta blovado de vento, aiídigís gran
dega bruo; kelkaj grenadoj eksplodis 
malantaií niaj tranceoj. Tui, ciuj eksal
tis k okupis siajn postenojn atendante 
la tiel anoncítan atakon, sed vane, car 
ilí ne kanonpafis por ataki kíel kutí
me; ili nur ce lis a vertí nin pri parola do 
kiun i1i tuj faris al ni per laiítigilo. 

Níaj tranceoj estas malproksimaj 
je trídek metroj el la íliaj k tía! ni tre 
bone aiídas nin reciproke; íu fasisto 

_ kíu sin nomis kiel ofíciro ínvitís nin 
«gen tile» forlasi niajn vicojn, li diris ke 
ni estas trompítaj car estas la fasistoj 
kiuj defendas laborístan ídealon. 

- •· Ni respondís kíel decas k · certígis 
al li ke ni baldaií venkos; tíuj vortoj 
furiozigis ílin tíagrade ke tuj fluadís 
minacoj k insultoj sekvataj de hora 
kantado de rega himno. Samtempe k 
plenaj je entuzíasmo ni kantis respu
blikan hímnon k la Internacion. 

La fasistoj indignigis, difinis al ni 
limtempon 15-mínutan por nía kapi
tulaco per vortoj konsístantaj el mík
sajo de minacoj k petoj, kun promesa 
premii nian obeon. Ni kantis, kantadis 
k zorge atentis pri la malamikoj, kiuj 
kolerigis pro níaj popolaj kantoj tiom 
malsatataj de íli. Raiíka pro kolero tiu 
«oficiro• bleke ordonis: «Antaiíen, 
kuraga legio ... , k ili eliris el siaj tran
ceoj elkriante insultajn vortojn per 
kiuj ílí kredís timigi nin. Ni respondís 
per mokaj frazoj, nía artilerío pafis 
ilian ariergardon, níaj fusiloj k rnitra
liloj ekfunkciís rapide, níaj ministoj 
jetís dinamitajn kartocojn k manbom
bojn k ilí disigis forkurante timigitaj 
dum ni casis ilin kiel kuníklojn ... 

Poste í1i anoncas emfaze: «En sek
toro Guadarrama hieraú ni atakis 
kurage ... » 

Salutu niajn amikojn k ricevu 
fortan k revolucian brakpremon de 
via k-do, 

-J. A. 

POR EFIKA HELPO! 
Inter la multenombraj leteroj, kiuj ciutage alvenas en nía Redaktejo el 

eksterlando, trovigas ofte kelkaj, verkitaj de sindilrntoj k de aliaj labor
organízoj. Ili enhavas varmajn salutojn k deziresprunojn pri nía venko. 
Preslrnií eiuj laboristoj en la mondo, mallaiídas la sintenon de sía registaro 
pro malpermeso líverí munícion, kanonojn, masinpafilojn k aeroplanojn al la 
legítima hispana Regístaro. Ec multaj skribi11toj promesas al la hispana 
labo1;istaro fari cion eblan síaflanke por sangigi la aferon, favore al nía 
batalo kontraií la fasísmo. 

Sincere ni <levas diri al esperantistaj kamaradoj, kiuj peras tiun kores
pondadon tiel afable k bonintence, ke bedaiírinde nek ni povas akurate esti 
perantoj por la interskriba¡oj nek la koncernaj sindílrntoj k organízoj cí-tieaj 
povas nun respondí ciujn similajn koresponda¡ojn, des malplí ke tiuj esprimoj 
k rezolucioj ja meritas dankon car pruvas, ke nin akompanas la simpatio k 
la subteno de la alílandaj laboristoj, sed neniel tau.gas kiel praktika helpo. 

Sen ofendo al niaj samlingvaj kamaradoi, !des klopodojn ni cetere ag
noskas, ni <liras ke se ili volas efektive. helpi nin en nía luktego kontrau la 
internada fasismo, terura lukto postulanta elversadon de proleta sango his
pana, íli simple agu jene: ili penu agitadí sialandan laborista~on k estu niaj 
perantoj por komprenigi al siaj kamaradoi, ke LA SOLA VOJO EFIKA por 
akceli·k sekurigí la triumfon de la hispana proletaro, estas INSISTE POS
TULI, KE ONI LIVERU AL NIA REGISTARO tIAJN BATALILOJN 
LAÜRAJTE. 

Ni ne donas konsilojn al ciu ajn. Sed kiam ni vidas, ke absolute nenio 
praktíka tiucele estas gis nun farita, malgrau la fortika organizado de 
europaj laboristoj, precipe en Anglio k Francío, ni ne povas stlenti, ke per 
fratecaj leteroj ni ne povas anstataiíí la necesajn armílojn k ke ni riskas esti 
veukataj spite al tiu amaso da salutesprimoj k bondeziroj, tute platonaj. 

Ni preferus, ekzemple, <ludek-kvarhor·,111 generalan stríkon de la potencaj 
Labor-organizoj, kvazau avizo pri solidara sento al híspanaj laboristoj kiuj 
oferas sían vívon por cíes libero. 

Ekde nun, do, ni esperas, ke oni urge entreprenu vastan katnpanjon por 
devígi la koncernajn regístarojn, ne plu elteni la_ absurdan akordon pri ne
interveno, konsakranta la senmoralan principon de egalrajto de rab-murdísto 
kun la víktímo, kio estas fakte favorí la ribelintojn k bojkoti la híspanan 
popolon k gian aiítentikan Registaron. Senpacience ni atendas sciigojn pri 
plenumado de tíu vere solidareca taskol 

Ni per tíu alvoko volus geni neníun k ni profítas la okazon por redanki 
ciujn k-dojn. kíuj fervore k síndoneme monhelpas nían bultenon, kio estas 
aparta afero k dankínda laboro, kiel ankai:í. tiu pri monlwlektado por vestoj 
k nutra¡oj por la hispana popolo. Nían alvokon ni adresas al cíuj klaskons
ciaj laboristoj en la mondo, per niaj esperantistaj kamaradoi, por ke ílí agu 
konsekvence kun la kruda realo, postulanta plej decidan agadon k nepre 
materialan helpon. Ni deziras, ke oni rekonu eie, ke lq venko de la hispana 
Popolfronto nur povas esti certígata per armiloj k municio·, car la fasistaj 
statoj provízas níajn malamíkojn malavare per eiuspecaj batalrímedoj k 
kontíngentoj da «volontemaj» armeanoj. 

BONAJ VARTISTINOJ ATENTUI 
Legi l< di,wastigi la enhavon de nia gazeto 

etiléls plc11u1110 de duoblél celo: Oni helpas la 
del'rnd.idon de l<1 popolaj r.ijloj k sarntern
pe oni ,non tras. per praklika uzado, la ulilon 
de Esperanlo. Por ni estas plene interesal 
ambaü flankoj de nia afero. Tamen eble ne 
ciuj amikoj komprenis lion, car kvankam a pe
ris 1r,1duke, en rnultaj nacilin¡¡vaj jurnaloj, 
ar1ikoloj niaj, nur malmultaj ven is al la 
redakcio. NI bezonas nepre ricevi, por ko
lekti, almenan unu ekzempleron de etu eldo• 
najo aperiginta ion el nia bulleno. Tial do, 
vigle traduku, instige publlkigu k nepre ne 
forgesu scndi la lwncernan ck,.ernpleron por 
ke nia s1reca k elcerpiga laboro ne restu ano
nimíl anlall granda parto de nia popolo. 
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MAR~O O~ L' ANTIFA!ISTOJ 
dedieata al la esperantist11 
roto "ANTAÜEN». 

Suno hispana, eiela lazuro, 
Dolca kisado de venta kares' ... 
Sango, ruinoí, perforto, teruro, 
Pafoj fusilaj, kanonaj, sen ces'. 

Sonu signalo 
al la batalo, 
marsu kun ard' 
sub ruga standard'. 

Bando fasista de sangaí tíranoj 
Volas forprení la gojon de l'viv' 
Premi la gor~on al bravaj hispano¡, 
Rabi, bruligi per mano de ríff'. 

Sonu signalo 
al la batalo 
sub ruga stel' 
ke mortu ribel'. 

Flugas en alto germanaj pilotoj, 
Bombojn ¡etante al paca amas'; 
Marsas diboee fasistoj en rotoi, 
Pafas virinojn, infanojn en cas'. 

Do al batalo 
sonu signalo 
kontrau svastik' 
pro la Respublik'. 

Sed jam proletoj levigas defende, 
Forfe kunígas labora popo!' 
Fronten ekmarsas heroe senplende 
Bravaj tacmentoj kun venka ekvol'. 

Do al batalo 
sonu signalo, 
rnars' kun ra pid' 
pro ruga Madrid'. 

Tuta jam mondo kompreni komencas 
Cie ekluktas gi kontraü fasism' 
Nigro kaj bruno egale esencas, 
Mondo ja estas tutec-ori-:anism'. 

Do al batalo 
sonu signalo 
kontrau svastik' 
pro la Respublik'. 

Venís ni ankai'i ali-nacianoj 
Kune batali sur lipoj kun kant', 
Helpi defendon al fratoj-hispanoj, 
Ciujn kunigas nin ja Esperant'. 

Sonu signalo 
al la batalo . 
Mars', mars' sen lac' 
pro monda la pac'. 

Originale de E. MIHALSKI 

POPOLA FRONTO 

SPIONADO EN HISPANIO 
f us a peris, germanlingve verkita, 

interesa libro sub titolo «Spionoj k 
konspirantoj en Hispanio» el kiu ni 
eltiras signifajn k sensaciajn kon
kludojn. 

Germana fasismo ne nur parto
prene kul pas pri la monstra atako a 1 
hispana ordo¡ gi plenzorge preparis 
k poste gvidis la militistan ribelon. 
Kiam popola fronte, en kuraga entu
ziasmo k unueco, sukcesis venki en 
politika baloto, funkciis en nía lando 
plí ol kvindek eeloj por nacisocialista 
propagando, kiuj glate laboris per 
abunda provizo de mona lubriko. 

Tuj de la komenco, m k1opodis 
korupti gazetojn k eldonejojn. Nur 
en la jaro 1934. aperis 164 artikoloj 
de fasista propagando, cefe en influaj 
centraj jurnaloj de katolika tendenco. 

Estas dika ·kontraueco ínter tiu 
propagando en katolikaj organoí k la 
rigora persekutado al tiuj semreligia
noj en Germanio mem. Nacisocialismo 
celas detrui ankai1 la katolikismon 
kiam tiu estas demokrata k defend.:is 
la popolrrn. La germana¡ katolikaj 
pastroj, kíuj pledas por la lconscienca 
libero, estas severe persekutataj, per 
identaj metodoí, kiel la socialistoj, 
komunistoj ai1 pacifistoj ... 

Ciaí, plej varia i, propagandiloj 
estis sub la kontrolo k in!luo de 1a 
germana faSisrno kun fortika radikaro 
en nía ]ando: S pecialaí agitistoi, tai1-
gaj filmoi, !rafa literatura, radiodis
sendado k. t. p. La fasista teoriulo 
Rosemberg ec direktis al Hispanio 
siajn frenezajojn pri rasismol Sen
dube, dank' al tiu stranga doktrino, 
okazis la kruela murdado al judoí, 

fare de l' ribelintoj {::tl Zaragozo, dum 
la Rasa Festotago de lasta Oktobro. 

Dum en Germanio vegetas proleta 
klaso k etburgaro, k terure malsatas 
milionkvanta amaso pro svelanta 
senlaboreco, tíulanda fasismo sendas 
gaje la monon por subteno de ribelo 
k malpaco en nía !ando. Nur durn 
jaro 1935. oni faris jenan distribuon 
laií nudaj ciferoj: 
Por organizado en eks-

terlando . . . . . 132.000 ptoj 
Por la germana fronto 

de laboro. . . . . 
Por fremdlanda servo , 
Poda Propagar.da Fako 
Por specialc1 propagan-

180.000 • 
85.000 » 

360.000 • 

do el «Vintra Helpo». 60.000 » 

Por la oficejo •Fitche- · 
Bund• .. 

Por policaj agentoj k 
350.000 » 

spíonado. . . . . 576.000 • 
Por helpo al komercaj 

aferoj . . . . . . 1.200.000 • 

Entute. . . 2.943.000 • 

La detaloj koncernantaj la unuan 
duonjaron de 1936. Ankoraií ne atin~ 
gis nin, sed certe ilí. estas plí gravaj 
car en tiuj mon-atoj la propaganda 
tasko certe estis kase k intense akce
!íla pro tuja proksimeco de zorge pre
parita k bone nutrita ribelaeo. 

M~Monu RON~TANTt ke niaj 

amikoj el Germanio, ltalio k Portu
g-alio, soiias pri la vero de la his
pana situacio, Al ili ni ne povas 
rekte Iiveri la bultenon, zorgu do 
vi mem iel ajn havigi gin al ilil 

Demokra ta Homo! 

• 

Objektive, sen aparta tendenco, nía bulteno POP O LA 
F R O N TO , voko de libero tra la mondo, plenumas sían taskon 
kun obstino esperantista. La subteno k vivo de nía organo depen
das nur de eiu amiko, kiu, komprenante la rolon de rekta infor~. 
mado, dedicas kelkajn monerojn por ci Hu bultena entrepreno. 

Tia!, anstatai1 honto, estas honoro por ni la insista peto: 
Kolektu monon en grupoj k rondoj, instigu ciujn pagi almenau la 
koston de papero k afrankol Sendu tuj la monon al la internada 
adreso k skribu postkarton aií leteron al la redakcio. 

lNTF:RNACIA ADRESO REDAKCIA ADRES◊ 
nur por mono por cio alia 

FARENC GUSTAVE POPOLA FRONTO 
56, Rue du Pare 

ORLEANS (Loiret) FRANClO 
Mar, n.° 25 

VALENCIA (Hi11p11nio) ''\ ~---·----------------------------
\·anto, en sia kvindel<a jaro, krias: Vivu la hispana Respubliko! 
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• En Internada Brigado kunbatalas 
arde k amike germana komandanto 
Hans k franca komandanto Dumont. 
I1i partoprenis samtempe la heroan 
batalon de Verdun, ciu en sía kon
cerna zono, k tuj post.la milito ambaií 
forla~is la armeon k farigis civiluloj. 

I1i memoras pri .tagoj malproksi
maj, pri tempo kiam i1i batalis unu la 
alían, ne konante sin reciproke; nun 
ili luktas kune kontraií komuna mal
amiko, la fasismo, k ne dubas pri 
.certa k baldaiía venko. 
• Post aresto de fasistoj en domo 
sub protekto de finnlanda flago, oni 
suspektis pri alía domo protektata de 
samF flago en strato Velazquez, 55. 

Gi estis trasercata de la poJico k 
ankaií oni trovis interne 610 fasistojn, 
bone provizatajn je armiloj, k estis tuj 
arestataj. . . 
. Vere tío montras interesan ?Spek
ton de la novebakita teorio pri •ne 
interveno», sensacia elpenso de diplo
ma taro kiu konstante zorgas pri la 
paco. . . 
• José· Juarez kiu jus sukcesis eliri 
el fasista ínfero, konfirmis ke en pro
vinco Navarra estas fusilmortigitaj 
dudek kvar parencojn de katólika mi
nistro lrujo. 

Tiuj viktimoj nur kulpis pri tio ke 
ili estas familianoj de ministro de 
nid regís taro: -·-·- · -- - · ··· - · 

Ankaií estas fusilmotigita filo de 
ministro Largo Caballero. La fosistoj 
kaptis lin la unuajn tagojn kiam li, 
laulege, soldatservis. Li ne plenumis · 
ian politikan postenon, sed ... Ji estis 
filo de Largo Caballero! 

Per tiaj agoj la fasistoj intencas 
slarigi novan ordon k civilizon, k 
defendí la moralajn principojn de 
katolika religio. 
• La •glorinda• tasko, kiun fasismo 
plenumas, ricevas gr·avan helpon de 
italaj k germanaj aviadiloj; ju.s i1i 
atingis novajn sukcesojn. 
• La 8an. Decembro estis bombar
data urbo Guadalajara. El fremdaj 
aeroplanoj falis kruele bomboj kiuj 
mortigis dudekon da virinoj k infanoj, 
k vundis alían dudekon. 

Sekvantan tagon tiuj plenkuragaj 
birdoj atakis francan civilan aeropla
non kiu vojagis en la servo de franca 
ambasadoro; gi falis k kelkaj oku
pantoj estis vunditaj per •civilizaj• 
kugloj. Franca jurnalisto Louis Dela
pree, redaktoro de konservativa jur
nalo «Paris-Soir» mortis en hospitalo. 
• Kelkaj bomboj jetitaj el fremdaj 
aeroplano¡ k multaj obusoj venintaj 
~I fasistaj kanonoj, ne eksplodis. Ec 

# 

kelkaj el ili entenis skribajon kun 
flamaj vortoj de solidaro al hispana 
popolo. 

Ni tutkore dankas la autorojn de 
tiu sabotado kiu tiel efike montras 
verajn sentojn de ciulandaj laboristoj. 
• Generalo Miaja, kiu gvidas de
fendon de Madrido, diris al gazetisto: 

«Madrido estas nealirebla por la 
fasismo. Pro tío, kiam normala vivo 
revenos en madridajn stratojn, ni sta
rigos en Pordo de Alcalá monumenton 
al N ekonata Milicano, ear milicanoj 
estas kiuj savis Madridon. . 

Se tiuj grupoj de nepreparitaj k 
neorganizitaj viroj sukcesis deteni k 
repusi la fasistojn, kiel dubi nun pri 
nía venko se ni jam havas veran 
armeon, kun plena milita efiko k pro
vizita de la modernaj armiloj, kiujn 
postulas nía lukto?» 
• Angla grafo Churchill tuj post sía 
reveno el ¡usa vojago tra Hispanio, 
deklaris en Londono: 

«Mi vidis en la batalfronto mili
canojn de grizaj haroj; oficistoj, mi
nistoj, advokatoj, jurnalistoj k scien
culoj estas kune envil'igitaj kun kam# 
paranoj ... 

Kiam oni vidas tiajn eiuspecajn k 
diversprofesiajn soldatojn, oni tuj 
komprenas ke ili estas la plimulto de 
la ]ando; tuta popolo kiu luktas por 
defendí sían rajton al memrego.» 
• En la okcidenta provinco Huelva, 
regata de 1' fasistoj, ankorau restas 
fortaj k bravegaj grupoj da laboristoj 
kiuj bone batalas en la montoj. Estas 
la ministoj de Riotinto k Valverde, 
tie ili lerte sin defendos gis la alveno 
de niaj trupoj. La tiea fasísta provin
cestro De Haro malgraiívole konfir
mis tion al jurnalistoj. 
• La 12an. Decembro, posttagmeze, 
je dek mejloj de Malaga, nía submar
sipo C-3 estis torpedata de fremda 
submarsipo. 39 rnaristoj pereis. His
panaj fasistoj ne havis tiam ee unu 
sipon submaran. · 

Dume, la farso de •ne interveno» 
dauras k demokratiaj landoj restas 
surdaj k blindaj. Ankorau sukcesas 
fasista taktiko, jeti stonon k kasi la 
brakon. 
• Latí fidindaj sciigoj, la fasistoj jam 
komencis ordigi la vivon en la arier
gardo. En Seviljo, burguloj, militistoj 
k diversldasaj fa§istoj, ciutage dibo
cas pogrande. Generalo Kejpo kune 
kun fripono bone konata, ekspluatas 
kabaredon -Los Resales» k ludeam
bron similan al tiuj de Montecarlo. Ili 
sin preparas serioze al nova fasista 
sociordo. 
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• Nía blendita vagonaro «K• intense 
laboras en Madrida fronto. Ói estas 
noma ta •la termo de 1' fasistoj•, gi 
estas ekipíta per kanono k mitraliloj. 
Apud Parla, per ti11 kanono gí difektis 
tri tankojn k rekaptís alían blenditan 
vagonaron, la , H•, kiu antaií kelkaj 
tagoj estis devigatc: resti en malamika 
zono. En Pinto la vagonaro ,K, libe
rigis la fervojistajn kamaradojn, kiuj 
rezistis en sta~idomo, k frakasis du 
fasistajn kanonojn. En Getafe gi de
tenis fasistan kolonon konsistantan el 
dekunu tankoi, infanterio k maura 
kavalerio; per gia kanono restís de
truitaj kvar tankoj, la aliaj estis devi
gataj nwlantaueniri k perla mitraliloj 
la bravegaj okupantoj de la vagonaro 
mortigis pli ol kvin cent ipt1urojn: 

• Angla gazetaro ironie raportas pri 
fakto jus okazinta en Gibraltaro, kien 
alvenis kelkaj hispanaj fasistaj ofici
roj por dungi interpretistojn, gisfunde 
konantajn germanan k italan lingvojn. 
Malgrau ke ili promesis monatan sa
lajron de 600 pesetojn krom allogan 
uniformon, ili nur povis konvinki du 
anglojn. 

En Gibraltaro oni mokas senkase 
pt·i la intelekta kapablo de I' hispana¡ 
fasístoj kiuj sin kredas «superuloj». 

• Germana k portugala registaroj 
anoncis al Komitato por la ,ne inter
veno» ke ili ne akceptas la sendon de 
neutralaj observantoj al siaj aerodro• 
moj por neebligi la liveradon de aero
planoj al hispanaj fasístoj. Konsek
vence, la projekto pri kontrolo estas 
resen<lita el telmikistoj por ke i1i ella
boru novan planon, kiu povos plací 
al eiuj registaroj. 

Ni ne bone komprenas la kom# 
plikajojn de tiu tasko, car la solvo 
estas tre sim pla. Oni pavas proponi 
al tiuj registaroj ke i1i mem sendu la 
necesajn observantojn; tiamaniere la 
tasko de la observantoj estos facile 
plenumata. 

• En Bataliono de Konstruado estas 
akceptíta kiel milicano lé1 pastro de 
vílago Valdemorillo, Rafael (abaleas. 
Kiam li sin prezentis al komandanto, 
diris: 

« Mi estas kristano, k pro tío mi 
eiam staris apud la libero k la malri
culoj. Vi pravas, k mi promesas helpi 
vian lukton se oni ne <levigas min 
rezigni mían religian kredon. Mi ne 
aprobas politikan sintenon de Ekle
zio, kiu eiam agas la malon ol gi 
estas devigata farí lau puraj religiaj 
principoj. Mi k eiuj junaj pastroj de 
nía !ando opinias tutsame.» 

Li prenis fusilon k kurage alba
talas fasismon kun siaj kamaradoj, 
la laboristoj. 

. AtiSKULTU RADIODISSENDOJN DB VALBNCIO PHI HISPANA SITUACIO BN ESPERANTO 1 
Stiicio de Komunisla Partio-ondlongo 41,87 metroj- o Stacio de C. N. T.-F. 1\. 1.-ondlongo 42,40 metro! -

marde k vendrede je la 17• horo (hispana lempo) lunde k vendrede je !11 19' horo (hispana tempo) 
La socialista Stacio provizore ne funkcias 
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Kiel plurfoje dirile, ni eldonas nian bultenon per niaj propraj 
modestaj mondmedoi k dank' ni la helpo de niaj legantoi, kiuj laupove 
respondas al nia peto pri monsubteno. 

Cio el permesas gis nun kovri la elspezojn, sed estas ncsufica 
por pliígi la eldonkvanton, kiel postulas la krcskunta petado de 
POPOLA PRONTO el ciuj unguloj de la Terglobo, 

Por reguligl la aieron k solvl la problemon ni decidill: N B PLU 
SBNDI la gazeton al tiuj kamaradoj, gis nun ricevintaj, g·io sed lduj 
ne skribia al ni prl gia akcepto k pri sin deziro dniirc ricevi gin. 
Tiamaniere ni povos atenti aliujn petintojn, kiuj varme intcresigas 
'pri ricevo de la Bulteno. 

Ni sciaa, ke pro malperiekta funkchdo de nia sliparo, ekzistas 
certa nombro da kamaradoj, kiuj ricevas « P. P.» duope (unu ekzem
pleron rekte k alian pere de sía organizo). Se tiuj k-doj honvolus 
informi nin, ni plej rapide sparus ekzemplerojn, klujn ni destinus 
al novaj intere1itoj. 

NIA MUNICIO 
Valencia esperanllstaro. 86 ploj. 
K. O. l. - Amsterdam. 10 guld. 
J. 5. P.-Rotterdam 1 dol. 
B. O.-Harnosand 6 l!IVkl' 
R. A.-Cocentalna 3 ckr. 
W. L.-Warnsdorf. 50 ptoJ. 
Fratoj S. -Vlllel- Fronto. 40 ptoj. 
Grupo •Hulzen>,-Huizen. 150 sil. 
J. W. S.-Manchester to dol. 
J. H.-OIIISiOW 2'6 sil. 
Samídeanoj el Washlnton. 9. dol. 
A. O. - Madrid. 11 ptoj. 
J. W.-Johnstone. 4 · sil. 
A. R.-Manisel!I 12'50 ptoj, 
F. V. -La Ribera • 12'50 ploj, 
W. H • .,-Rotterdam 5::J rrr. 
Jouis.-Ronen. 50 ffr, 
D. L. pere de J. B.-Liverpooi 3'6 si 1. 
W, J.-Eersdem11n .30 bfr. 
A. J.-Wisby IO svkr. 
R. A. V .--Kolono C.N.T. n." 11'> ó ptoj. 
K, D. k C. L.-Meenen. 50 ptoj. 
Edwvars.-Bishop 10 s11. 
J. C.-Barcelona . z ptoj. 
A. P.-Barcelona, 2'60 ptoi. 
E. F. - Barcelona. 2'fi0 ptoj. 
J. H.-Barcelona . 0'50 ploj. 
A. O.-Tab. Valldlgn11 . 5 ptoj. 
V. P.-Tab. Valldigna 2'M ptoj, 
S. P.-Tab. V11lldigna 6 ploj. 
J. J.-Nord1naling. !í svkr. 
F. L. E.-Brusela 5ekclo . 20 t,fr. 
L11b. Esp. Orupo.-Enschede c,o bfr. 
Keable.-Londono 2'6 sil. 
J. R.-Londono 5 sil· 
S. J. 5.-London . 2'6 sil. 
J. M. R.-Madrid. 50 ptoj. 

Lasthora Impreso 
La fronto de Madrido estas sekura 

k en hona ordo. En ceteraj frontoj nía 
armeo preparas atakojn por doni 
trafajn batojn al la senmorala rezisto 
de la malamiko. 

Nia lukto gajnas prestigon en la 
internada medio, ne nur en popolaj 
amasoj, sed en tre altaj respondecaj 
instancoj. 

La nova jaro estas jaro de la 
venkol 

KDMPRENIBIGD 
Kelkaj scivolemaj korespondantoj, 

prídemandas la sígnífon de diversat 
mallongigajoj (skríbitaj per grandaj 
literoj) kíujn íli trovas tralegante lete
rojn au jurnalojn hispanajn. Jen kel
kaj klarígoj: 

C. N. T.-Nac!a Konfederacio de 
Laboro (anarkistema sindikataro). 

A. I. T.-Jnternacia Asocio de La
boristoj (kiun aligas C. N. T.). 

U. G. T.-Generala Unío de Labo
rístoj (sindikatoj sub marksísma 
ínflno k tendenco). 

P. S. 0.-Socialísta Partio .. 
P. S. U.-Unuigínta Socialista 

Partía (Kompartio k soda1istoj kune; 
gis nun, nur en Katalunio, sed krede
ble baldaií en la tuta !ando). 

P. C.-Komunista Partio. 
F. A. I. - Federa cío Anarkista 

Ibera. 
J. S. U.-Unuiginta Socialista Ju

nularo (Tío estas, ankaií la Kompar
tia Junularo). · 

S. R. 1.-Internacía Ruga Helpo. 
P. O. U. M.-Laborísta Partio de 

Marksisma Unuigo (Trockístoj). 

#0, 

RIPROCETO 
En la recenza angulo de la decembra 

numero de «La .Socialisto», oficiala organo 
de l. S. E. aperal!I mencio pri nia gazeto. 
Tro supraje k facilanime oni donds al ni 
famon pri komunista tendenco. 

Ce la ülego de tiu malsa~a diro, ni ri
gardis unu la alion kun miro. Ni ne sciil!I 
cu ridi aü lamenti pro tiu rnanko de pruden
to k stran¡ra intereso ankoraü, dividi ansta
loil l<tinigi, en \aborista gazelo de najbarn 
lanrio, kiam komuna malamiko lllekas liel 
proksime. 

Nia reclakcio konsistas el esperanlisra¡ 
popolfrontanoi. 1. e. el ciuJ tendencoj. Ni 
rigMdas la hispanan siluacion Ira klarai 
vitroi. en tlispanlo mem, kie la esprimo 
Popolfrnnlo ne es1<1s vorto vana sed mikso 
de sango k muro de korpoj. 

Nia titolo estas pura spegulo de la celo 
sub kies signifo ni iras nian voion sen 
aten10 al m1nacoj de fasistoj nek ankau al 
la partia seklemo de kelkaj amikoj. 

Preselo de J. Olmos, ;\\icante, ¡,~, Valencia 

POPOLfRONTA LETERUJO 
J. V. -Sadrinsk.-Malf11cile estas nun ple

numí tiujn viajn indikoJn, l!led ni faros 
la eblon. · 

O. L. ·· Ljusne.-Poslmandato, kompre
neble, ne alvenis. Sendu al nia Peranto en 
Francio. 

T. F. - Kíev.-K-don. pri kiu vi deman
das, jam de antaillonge ni ne vidal!I, sed ní 
l!lcias, tamen, ke II bonfartal!I. 

F.:. M. O.-Hoting. -Vi11n satatan leteron 
ni dankas k anka{! viajn k\opodojn, 

Al iu finlandano. --Bone ni notie 111 enha
von de via estimata letero k plenumis la 
mendojn. Dankon! 

F. E. O. - Monlreuil. - Ní kvitancas 104 
frankojn /en 70 responJ.) pere de k-do Glo• 
deau, el k-doj Marquet (ó) Natnaff (8J Moltz 
(10) Morquel (81) krom p\uajn 11'5 frankojn 
(en 90 respondk.) ankoú pere de Glodeau, el 
k-doj Esp istoi el Stral!lbourg (100) kolekto 
de k~do. Chiland {10) kolekto de k-do Pod-
1sorski (15) L. Rodo (10) . 

. D. O. E.-Gasle. - Ni kordankas vlan 
saluton. 

5, R. M.-Blggln Hlll, Kent.-Reapond• 
kup. bone alvenas. Ankail 111 víaj k sekve, 
ví pavas sendi pluajn. 

K-doj. en Katalunlo. - Por kontentigi scl
volemon de korespondanto lia, penu informl 
nin pri k-do. Emilio Torrel:I, ano de Grupo 
«Amikeco», kie k kíel li l!ll~las. 

A.. J. - Stalino, Dombas.-Vian dezlron ni 
dlskonitsil!I k ni ~ojos 5e ~i trafal!I sukcel!lon. 

K. H.-F5mmerup.-Vin k eiujn, kiuj ape
rigos eltranca/ojn de «P. F.» en la naciaj 
gazetoj, ni elkore dan kas.· . . . . . 

J. B. k filino. ~ Ro11erdam.-Viaj varm11j 
leteroj kortusís n'in:Ni partorpena5 vian de
ziron pri kunligo de 5amcelai esp-istoj. Pli 
poste ni, laúpove, klopodos en tiu direkto, 
Sinceran l!lalutonl 

S. E.-Santander. -Ni bedafiras la sor
Ion de liuJ k-doi. k csperal!I, ke baldoü eio 
rstos 11ran~lta laudezire. Nepre ni l!lendos la 
gazeton al Cartagena. 

B. J. O. - Deventer.-Bonorde 11lvenis via 
es1imata letero. 

Londona Taksiil!lta Grupo-K·do. Wat
. l!IOn, dankegon k baldai1n resani~on! 

v. G.-Nikolaev. - Ni antaudankas even
tualan represigon de enhavo de «P. F.» en 
aliaj gazetoj. Pri kunlaborado. mallongajn 
interes.ijn raportetojn en rilato kun nia 
afero, ni laueble publikigos. 

5AT-ano 19.119.-Paris.-Via sindono, 
karaj kamaradoj, estas al ni kortusa. 

Jav11.-Naaluis,- Ne nece511s rekomen• 
dita letero l!lamokaze k vi tial pov11s sparl 
afrankon. 

A. O.-Stockholm. - Svedan jurnalon ni 
slatempe ricevls. NI notas vian proponon. 

B. P.-Moskvo.-Vlaj ideoj estas trafaj, 
sed pli malpli estas fam efektlvlgltai kun 
relativa sukceao. 

K-doj de Zlin.-NI profitol!I vian leteron 
por publikigi ~in híl!lpanlingve en niaj n<1cíaj 
jurnaloj. Ni frate dankas vin! 

J. Z.-Sralin, Donbass.·- Pro manko de 
!!!paco, ni ne povas destini lokon por anon
coj en «P. F.• 

E. H.-Hradec, Králové.-Ni kvitancas 
kvin re5pondk. Rila te al via dezlro ni farol!! 
la eblon. 

L. P.-Paris. -Vila~eto •Dos Hermanas> 
es1as e¡ tie tute nekonata. Cu ne eslal!I eraro? 
Eble utas alia provinco. Nia enketo havil!I 
negativan rezultaton. 

Callosa de Segura.-Tieaj k-doj. eslal!I 
petataj informi nin pri aktuala restadejo k 
fario de k-do. Justo Estan Canalel!I, kiu lo~is 
en Alta del Pozo, 2o. lu sveda kamarado 
pridernandas !in. 

G. H. R.-Rochel!lter, Kent.-Ni zorge 
atentis viajn rimarkojn k tute kornprenis la 
anglalingvan gazeteltranca1on. Kordn dan
kon! Cetere, korespondajoj el via !ando 
traías nin rekte, sen ia baro. 

E. O,-Harnosand.-Vian tradukajon ni 
profitas por enpresi¡¡-o en hispana i,azetaro. 


