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N.º 29 DUONMqNATA ESPERANTO-GAZETO ·1 JANUARO 1938 

. ' LO, 

~FtMA su~,-ENO l~TERNACIA _ 

coNO os: GRUPO LABORISTA ESPERANTISTA VALfll(f" 1 

cAKCIO KAJ AC>MINISTRACIO: STRATO MAR, :..iu:M. 2s 1!11 ti {Uispaoio) 

-::;f . 

tuuel estas abrupta cefurbo 
generalan ofensivon kontrpií 

de unu el la tri provincoj de T · E R u E L J la fasistá citadelo. Tiel per-

Jaantikva regno . de Aragono, . . · · : . . - · ·. • fekte ekfunkciis la koncernaj 

bln nordokcidenta situo apud , . -aparato¡, fiel kurage batalis 

Id Valencia reeiono . ~e la ffi!?'lft;c-H-iM¾J&iUü~@Mtisue,,:,w,a-5ífti la soldatoj, malgrau negó k -' 

rtsplodú de la fasi _sta ribelo , . frosto, ke jam nur ses tagoj 

pro perfido de la pro vincestro , malgrau vigla kontraustaro poste-21. Decembro 1937.-spite al furioza rezisto; spite 

de Ja .civitanaro, la garnizono el civilgvard istoj venke al tre imponaj baroj, kun tre malmultaj vivoperdoj, eniris 

hlsis la flagon de. la abomeno k baptis la fasistan regimon · venkantaj-finfinel-en la urbo de Teruel, multaj el .tiuí, 

~ publika ek_zek~to, sur la pavimo <!e la cefa placó, al -kiuj, dum la longega da uro de dek kvin monatoj, nur 

liul iome rehefa¡ popolfrontaj personoj. - povis gin pasive rigard adi de ekstere ... 

En Valencio, tuj post abortigo de la militista ·kom- La urbo jam spiras normale, sen la premo de .jugo kun 

ploto per alsalto en la kazernojn, la popolo, ankorau :sen sagoJ-emblemo de la hispana fasismo-Niaj soldatoj 

rrgula komando, flaris la dang eron de la fasista kojno plibeligas siaj n venkojn per kontrasto kun la metodoj de 

de Teruel, kies influo etendigis tuj tra la tuta najbara pro- · fasistoj en similaj cirkonstancoj. Se la teroro esta s dio · de 

rinco. La untiaj milicoj, kun plej kuriozáj kostumoj, per la invadintoj, la kompato estas muzo de la libcrigantoj . 

pltj slrangaj armiloj, sur plej diversaj veturiloj, ekvigligis Tial, la unuaj zorgoj de niaj armeestroj, post ekokupo ·de 

la ~oseon survoje al la konkero de Teru el. Apenau ce la la .urbo, ce lis eviti suferojn al la civjla logantar0, honore 

rando d~ la provinco, jam siblis la kugloj . Vilagon póst aliginta denove en la registron de la Respublil<o. 

vilago r~ga_i~is sit?sekve, por la ~espu~liko,]a entuzi~~~aj Ankaií ekstere de Hispanio, en la intrigemáj sa1onoj, 

k.hn~aJ m1hcano1. S_e~ ... la mars~ est~~ da~ra nu!' gis la kie la rajton oni mezuras, ne laií pravo de argumento¡ sed 

pordo¡ .~e 1~ sklav1g1ta .~rb~, k1es ctrkauanta ce~o _?e nur Jau pezo de perforto, nía jusa venko kolektas poentojn. 

montt~ºl e~l!s; por. la f~s1sto¡, pot_enc~ natu:a f~rt1~aJC?• Sed la kresko de pli au malpli dika kvanto da hipokrita 

La m1licanoJ!. kun pnyat~J koman?OJ,_ la;t pa!lto a~ smd1- · simpatía? en la kajero j ~e kelkaj diplomatoj , n e multe ·gra

tato, preskau sen arl!J2r:o nek aviad1!01, d~v1s h~lt1 avare vas al ma popola p~10. Por la hispan a temperame nto;

defendante la akiritajn pozici ojn . De ttam, tIU fronto estas treege pli agrabla la placa ekkrio ' de milionoj da 

slagnis. · Du aií tri subitaj ofensivoj ne sukcesis; k Va- homaj estajoj, · en la tuta mondo, por kiuj la cefurbo 

l~cio, tria cefurbo de Hi spa nio, ciam havis en la. dorso . de Terue l estis, oportune, la plej dolca kuko en la so lena 

la minacon de la pinto de tiu kojno de Terue _l ¡e unu Kristnasko de la jus velkinta jaro ... 

proksimuma 'distanco d e. cent kilom etroj. · . · • Ni jam ekgustumas mielon, kvankam sobre ni admi-

. Lá spertoj de aliaj frontoj anka~ est is in~truaj PC?r ·· nistra~ 1~ dozon_ k rapid e aku~ulas en~rgiojn por _la 

ti~ sufice kvieta sektoro. La Registaro, 10m po_st 10m! ak~rt~ P!'.oks1ma¡ _evento!· Te_ruel, str_ategia u~bo, _¡~m .~stas mal 

autoritaton por arangi tauge la militai? s~r"'.o¡n. _La.1_zohta_J ~ta ... k _v1a, ~m1ko mt ernac1a, car m ga¡ms gm por la 1 

grupo¡ de milica noj transformigis en d1sc1plm1ta1 br1gadoJ. ltbera Htspamo . k por la demokrata mondo. Se Teruel 

• Kaj nun, 15. De::embi;o, post serioza k tr_e ~cienca ~tudo . estas_ la fu~damento _de nía k<;ilektiva i?ealo, helpu nin 

de la siluacio; post konvena apliko de ctUJ nec esa¡ el~- do, v1 a_nk.~u, en_ la uttla tas~o fmkonstrm la ~omonl 

mentoj, la Centra Stabo de la Pcpola Afmeo · ordoms Ka¡ ctu br1ko tute taugas por masom muron ... 

KR0NIKO PRI LA .'PARADOKSO DE DQLORO KUN BONA . HU MORO 

· Al ¡11 reda kcio ¡us vena s k11m11rcdo el 111 fronto de Teruel. l.ia retino ar.koraií konservas dr11st11jn scenojn pri la 11poteoz11..rekonkc:ro 

dt la aragona ur bo. Kun ball,ut oJ en 111 v ofo, Ji rakontas k rakonlas. Kvankam ne frcmdoj. al lía ardn emocio, en nla menso, faras pli 

fnlndan lm preso n ke!l<aj s¡:,eciol aj detuloj, kluJn ni penas ord igi por nnckdot~ prezentl, .111 nla vasta le(lantaro, pslkologiaJn trejtoJn d e 1 

PGpola his panismo dum 111 plej í<1vora capitro de ni11 kruel11 milito kontrnií l a f'asiemo: 

En ia Seml~orio de T eruel, 111 fdsistoj rczi :1t11s. Kontrafi la sIon11 domego 111 tankoJ muQas; ciu bleko estos. fulmo, kles subita I\Jmo 

llalkovri:s la popular on k dikan flguron de fn~11lecio Prieto, soci alist a ministro _por 111 N11cl11 D_eft ndo,, kiu persone portoprenas k rekte kon· 

lroJ11s la brovan ofonsivon. Apud kanono, ~irkaií tanko , sur tro tuar o de la unue J •slrntoj, la n11nlstro- sen la eskorto-staras k observas. 

O0ciroj k soldatoj senccremonie prelerpas as survoje al ur~aj taskoj . Kiel ~rora_goni_sroj -~e sama epopeo, nek la mini st ro nek la popolo , 1 

lnta!l ¡11 devo, Dientas pri kalegorioj. Nia tragedio esras supe~a ~ur_so de outenuka hbe~ah~mo _k amuz? fontano de 11prira humoro , kiun la 

blap¡in11 P.Jpolo ecins terpl, dum la plej malfi!cilal ail plej decida¡ s1tuacloj. H11_zarda ko1nc1do hveras tIp11n ek~emplon, kiun ni elektos, kiam 

r11tontas RI. k d . •. k mpara na soldato, kiu aroge k so l ene, en ser1oz11 mle no, promenas ant11ü 111 dik11 ministro, kun novo tubo-

a am11r11 o pri u•~ 11 r . . k k J • . . . 1 

bpelo sur 111 kapo ... Lu bildo estos karokterlza : Peza tonko vom_as a¡ro n, !e el a pasoJ meditas la ~1n1stro de la Armeo k, kicl eera rolulo 

dt la lmp 1 .1 
fil 1 1 

. b "-ministro k tanko - npuas ttu bruna v1l11Q11 solda to, 111111 k bo n11n1m11, kun tro nalva heroeco, kiu por 

rov 2:1 11 .mo, n e1 am au . k k d k ¡· • · ' 

ltrce pr·, k ' 1 1 1 
. d 1 

.• . si·nJoro¡· prezentas s111n opon un pura o SIi ce ll a¡o el 111gr11 tubo~ apelo de kapitalista diplomiltO 

mo 1 11 rng oJn e II m .. a¡ • . . . . . - ·•· 

E ~i .
1
. k k . • 111. eplzodo j sed , lall 11111 sc10, 11nkoral1 nen1u 1e lle! demokrate verkis kcne gravan pa"oa de la mode r nn 

n ~ U ml 110 O IIZIIS urI0M .. k , f • · • IS 

ltiator'ro 1 
, k d kelk aJ kvcdr11t11J metro¡ . tan o, k1u Pil as, mm1stro , klu star11s k soldato, kiu montras sur krlspaj haroj 

, sur II s11m11 11mp,e so e I k • · k · · 

:ta brll b I 
e 10 t.a!I 1¡11 11I¡¡-no n e paaas entuz 11111me plcnespere sub 111 porIiko de ¡11 nova Jaro! • 

• . an tu on de ceremon.11 ape • · • 
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SIND©NÓ. DE·. LÁBORISTINOt\ :1A UNUA D(~LADH o~ ((_~1~1_5rno PQn. ,~t! 
. · "Iéri ~~¡~;, kaptita en ~a:iesfa kvarfal~ d/y¡fi~~~¡{_. ~-f }:'.' ·.: o~n~oo_.)NJ(U~t, ~(--~t_nu~;~'-·-~_5JJ~ .. { < 
.. i~i -pruvas ~' Iákone · ied' elok\r~te / la ··spirüt>n'. d~ ~popoló , :.' --·' -~-.: • Ca. plej pr~*md1?, í~ p.re~o, k~ttn ~11

. ~P~l'!ts,J~~l~ng 

~ ~u vóias vinki .'--Eri :oÍ~pm_agazeno; dum~-plena -:láboro / . :, ~ ~i tíu kruelegá m~lífo, "_e_slt~ · pr_o tmt _mtlOJ-da .•~jro~ 

\·(n_iras-pppolanino· rnodésta, maljuna, kiu nemandas":<,, -.::--:~:-:-vh·inot k infanoj, elirantaJ _el la ~rb9 t~-~ J.a' soseo : .t¡ 

- . \·'.: ~:KiaJ ·Joiii '. ne ·· disve'nd'as·-~oléon? '<.~_-_... :: .. ; / : ;¡-{-. • homa' fluego str~eis 1~. korón, sufokánte la gojon , i>~.la 
, . ,. _-Nu jes· oni ricevis en .la-. urbo kvanton da tro t :: venko. La tragllca s1lento .de -la amasa karavano 1 en 

n~id~_. óii;~ ol~o, ~e!aüga) ~; ~ui:!~ ºk ~~~:~_g(: ~~~--pt :'. ·t ".!!~J ·de ·1~ no_k!a ~a l lu~?.• es~!_s _ r~~J?~!ª _d~ _l~ 
1 

~ii_go~;¡ 

· rafinas ~in k tre baldaü oni _gin_ vendo~,- e~ se_ ~• ~ingult?i de vmno¡ k de mfa_na_J Y?ee~~J, ktl]J v~~1s~faJn 
ne estas tre bona. . -::. ··. · . · · patrinojn. Tiu spektaklo · elv,ok1s ce __ m1 ~a. dolorQÍ!, kiú 

..:..::Kaj kiám iti'havos · boIJkvalitán oleon7 .. " ,,, , . postsekvas eiun militon k mi~ . ~?hsc_ie!1~~ sehtts sfn 
-=-Tío ja tre mti1te· nialfruós : - -' ; . '. - : ' . ·-. - : . · . trankvila, car ini estas fremda al aína responde co·:Pri fa 

•1,. .. -Cu tia . oleo ne plú ekzistas7 . . . : . . ·. . . · . -.'katastrofo, kiun el portas Hispanio. Se mi estus iu et ta 

~Jes, ~~ ~_bundas, sed'la r'e-gistar~ beiónas gin_. •· .. · provokintoj de la milito, mi"estas certa pri tío, ke kiam 

·: . . . - H? ve, ·mi neniam aiídjs, ke, :oteo . utilas por ~ . nii ekgustumus la mielon de · la Jinvenko, mía spírito 

· frabríki ~unicio~. , · . ; .- .. : ·: ,, ..<--. . · , : .•. _ . • _ • • -~ . · , estus premata de terura konscienca riproco pri okazigo 

. , _ ~Jen, kamaiadino: ~vankam · strange, oleo trans- , · de _tia ktimo, kiu postlasos ~11 nía lan~o longan voston 

· · ·_formigas en armiloj k municio ,"car pere de ,. gi la regís- . · .de doloroj k ruinoj. Al tiuj, 1duj ribeligis . en Julio ,1936. 
:taro akiras e_ksterájn · va:lutojn, · per : kíuj · óni acetas . . tiénlám la Histor io donos sían pardononl · . . -. 

· ·militm_aferialon _: ,-. _ · . ·'. _:_:: · .' · • ... . . . . : ·· . . ·-~ ',<< _: '. Dum la unuaj tagoj d_e la _ atako .n~gis • in'trnst¡ ·Ía 

.. ·Kaj la ·bona virino, ·place s~rpftzita,"kun ··1nterná :-; •:· ven1o·b1ovis malvarmege . -La vetero ja esfis terura. Mi 

.. 4oJ<;>, :el parolas · :~imple: ·.·· · . ,, ~ · · . . · , . : _: k_redas, ke iu ajn· alía trupo e1 la mondo ne estus povinta 

_ · . :"· ~ Tiuok<l_ie, n! :~evas . ~iuj . konsenti . konteritt. ,,Ni ·._,,,-_: ·b~tali sub samaj kondieoj . En la observejo, kie mirigar

· .. ~iuj -devas elporti -oferojn por gui poste ripozQn. -· ·· .-,cladis. la atifaiíenmarsqn, ne eblis resti pli ol du minu• 

"'+·+f+ .. .-..-.. ..';.;á.:. ................. &Aü.U....:.u......~~. ,,.•toJn lib'er.aere, ~ar la .v~·ntego rnalhélpis tion. . 
__ · ·-. ,. La · sukceso de nía Armeo sendube pruvos ilian 

l.aZIITO: ¿rd~naa, demokráta civÍt~n~. . '_,..- .. . · ·; . eraron ~.r. tiuj kiuj, ei tie ~ e,ksterlande, konsidtriS-.Ía 

liun Indiana llllnll'O, k digna Prezld imto :. ·.- -~ · .. •,' Hispanan ReJ publikon tuj fuorfonta, · car i1i kredis, kt 
de Mekaikio, 111 11merlk11 hi11p11nid11 la'ndo · · - ·· · · . : -:..la J:iespublikana Armeo · ne kapablis ataki 'sukcése . ..Tion 

::t1u públike kelpls ni11n popolon, kíam· 111 · · ·, ! ' . . . ' 
, • · .. -- -.. ~ . , ·_ ·. · · proklamis ·la fasista ·propagando, · al kiu fidis · certal 

· · J11ls11J dérnokratoJ ekkovla 111 reron· 'dé ' Ja · · · · :. ~~ 
, • · Ne~lntérveno .'Tiel vera demokraro .eát~a . ' · ·. ·¡;;.-.-•, · .:. · · .,_simpluloj, kiuj ne tute forestas en largaj zonÓj dt la 

- C11rcÍen1111, 11:e .li 
0

Jus •rifúiis leQon, .klu .' • • .. ' .. : · 1 " . . · • . ~eüropa politiko . Ni ha vas taiígajn soldatojn, · kits :forto 

- \ donra .kroma_n ~~von ai-111 _prez:(d11ntac~: . ; . ~ ; ." ·· ·:;' :·multobligas dqnk' ál ilia fido · al -nobla idealo. ·LA 
. · -: • . Hhipanlo ve_rve _11!1_.~11lur~s-~ ... •· .. , : ~ -_- _. '' : ~/ RESPUBLIKANA ARMEO BATALADAS NUN KIRL 

- ,: · · ' · · · . · · ... · · . . · · · ·.· · . ··· . ~:,-•STORMTRUPO DEL,; ÉÜROPA DEMOKATIO KIU 
_ . ·*"*" !"*_"~•-·~·"";'~-'~"'""""~•:•~·""~""-'~'tt""' t::· ~ -~::. NEPR~ DEV As AGNOSKI TIUN CI FAKroN. · 
.-' - ,1{,lJ ~ -D ENS[GIT .A ·-;'.§Á &'·oc-,-:..-, .. · Tion ·diris k-do Pr feto, ministro de _Hi_spanio , 

,.· 

-~ . ·:_:ia~cfci~l~e~()kratojest?~ -tre~atsá~ .ªj,Ú \ u ·aspí-: )_,.-, ,. ·, .-> ' ,. ~- " ~ _.:-, V - . · .. -- . . 

. f:ter~a1~gk;:~~fs -t~Í:o~en~aJ __ ·:por · ~e est~ '_enk~l-~_ul~~~j __ :_/_'·,SlJ.~·P9~MO, . STUL 'fE~-0-.AU _'TIMO? 
, ' . · . - · ·; DE ~ROUCKÉRE · ·_ .. · ; ~ ·, - _·Kontraubatali la tiranion -est~~ devo Je-:-e¡~ Íibtrt ;j 

. , Pre~.ld_a~to de la Socl11lls1a Labotl~_ta __ l~-~et"~d _o , ~ / a,na _spi_~ito. Por dis_haki la tir~?iOÚ, m~lmulte gr~v~.s la 

· Socialism9 ne estas io alía ol konscia v-olo de homo, ..• ,; 1an_~ltmo1: T~111en, hel multe parola das la Demokrata! 

-~-1du· akcept~s . Pº: si · la_ d~v~n. ne · deturni · sían ·. ~igard~n ,; . · Re~ts~aro_J pri_ •respekto al la int!!ri:iaj regimoj,, ke 001 

• el !a meta~1z1~a1 utoptoJ, k11;11 ·neglektas 1~ pleJ ~_ur~aJn . .' _ekp~tJsas cu_ hu respekto estas iu ·el la dogmoj , k,iujn la 
postulojn de la materia . vivo . . Vera soc1ahsto staras · · demokratoj konser .vas tab · k k ¡ t ans· 

, kuñe kun fiuj ~Iiaj bomoj, kiuj votas doni, 'aJ.-la surtera - . · fo;mis ir . ~~• _van am . a tempo r 
koltli,tiva k socia· vivo, humanan senconl .. . . . ,._ ,:. k . m je Sfono¡, pend1~taJ ce la kolo de la Deme: 

. THmiAS MANN . . · .. , . r~tto. · Ekzempl~'. dum la vojágo ' de S-ro Detbos;_b 
• m~~te l~onvers_acus diplomate ·kun siaj · kolegoj ~t la 

. . . . .vi.~tt~ta¡ latJdoJ. ~_aj refoj e oní aiídis yiglajn deklároJn, 

POR "EVITI 'MISKOMPRENON '· prt ho,· -ke «_om celas amike ·con kun -kíu ajn ·tando, 

·Ce-ta akcepto al .nova franca ambasadoro la Pre- · · . senatente ~l h~, kia e.s!as ~ia interná re~imo•. : fJ 
iidanto Azaña diris: «Tu1· post kiam 'ta pafiloj' ·.·,·1enfos ·.·· La fa!t st ªI !tafoj, intertempe ne tiam observas ta 

" saman principon L k d . ' . · · · fí., 
· la hispana popolo, en plena guo de siaj rajfoj, estos · · • . . · ª ".'tO · e H1spanio estas S)l ~• 

· lrunvokata por esprimi sian volon. Tío, kion "i decidas, kmSh ua. Permesi al Germanio k Italia militistigi la inal· 
~ ontenton de mil · t 1 · · d' 

· nepre efektivi~os•. Meditu prr tio tiuj, kiuj kredas la . . P..0 encu OJ, en_. Francio, k ne arma 1 

ln~idojn pri truda st~rigo de ia aií alía r egimo, en niá · :?~nte . f ª ~nd1g~on de milionÓJ da prolttoj, en Gtl" 

~a~do. Hispanio nun batatas en la frontoj k Iabor~s en . ~ C falto, kto tstas? · -. ·, ' ·• . • 

ariergardo por likvidi la rabistojn. Poste, . la kolektlvaf c·· KI u dog~~• Slulteco au timo?. Prbbabt, · nenio tl eto 
.,airoJ fa• ,.clektoa ,la .re¡ulof o.de .alzi paca kunvi,i.do. · l~bor~~:t tri to, de ka pita lista kla3o, al kf ~s _tento Jl(¡ 

· · amar .adeJ ne pons al~t acn ptrfii, , -

. ·¡ . 
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;\POSTOLo ·· · DE ·. LA SOCIA11Sl'f O 
f!n Madrldo, 11nt11i\ 12 ]aroj, mil de mor'lis Palilo· l"'I: 1 r d:· r ~ ' 

P I k ,.1 . " .. s 11a, on into de la H spano , 
~ocl~llsto arl o " 11 aola depullto, dum lon¡a periodo en I k I p · 1 · -~1 k·o Mod I k • a rea e II ar amento-
de In ,. o~ar 1 • ea 11 :ioriema tipo¡:rafla lnborlato · 11 éatls k o · ti kd 
1
111 Juneco, nelaci¡rebla ploniro por IÍI marks-· ' - r m · 0

, e e ~ 
tsmo, !des dokrrino akiria grandnn preatiQon, 
en kelkaJ induatrloj urboj k en Ma<lrldo, pro 
la nckoruptebla og¡ido de tiu ti apostolo, kiea . 
maljun11 1140 esrls orn11mi111, en l11 lntimeco de 
I• soclalistaj vicoj, per la k11resa lllolo de · 
,Avo>. Bedai1rinde, li m ortls en decembro 
t.92~. 11ntal1 ol 111 proklamo de 111 Respubliko, 
por kies reQimo II mulle klopodis, kiel 11114., 
rt111edo por postal nv1rnt11Qol. NunJ11re, en. la 
popola zono de Hispnnlo, tiuj r,11r1ioJ 
k slndikntol senescepte ju~ honorla 
la mémoron de tiu fervora b11111l11nlo 
por la paco k felifo. Ciuj gazetoJ 
lalide prezentls dlvcreajn aspcktoJn 
de Jia vivo, nobla k senm11kul11. Ni 
mcm, klcl esp¡;rantisroj k popolfron-. 
tanoJ, montras omaee I a delikatnJn 
llniojn, ki11f desegnas la blldon de 
P4111o -Iglesia a , kiu prok.,lme Je 111 . 
morlo 11nkornl1 ckprovls lernf nlnn 
lln¡rvon, e11r ne vnne 11 forQis la devi• 
10n, klun ni tre_!!!té 11kcei,t11s, kiel norrnon de_ publlkn konduto en l11 19.• dntreveno. 
delia materia k bcdotlrindn m11l11pero, por nla entil11slst11 k esper11nti11111 movodo: -
. . . PERSISTO . ESTAS . VENKOI 

PABLO: DE~ LA: TORRIHNTE 
Pablo de la Torriente estis juma

listo·. Li apartenis al tiu kubana junu• 
· _Jaro, kiu renversis la diktaturQn de 

genera lo Machado . Pablo de la To· · 
· rriente partoprenis aktive fll ta· lastaJ . 

politikaj bataloj de Kubo, pro kio 11 
·:: konis ei11jn ·karcerojn de' la maea• 
' dista diktaturo . 

Li venís al Hispanlo, kiel militko
. ·respondai:ito. Lt verkadis siajn rapor
., ·tojn en la trané"eoj mem, trakurante 

tiamaniere ciujn batalfrontojn de His· 
panio. Kiam la fafütoj alproksimigis · 
al Madrido, Pablo de la Torriente 
forlasis la plumon k farigis milita 

1 komisaro por la unua vico. 
.i lu -leiítenanto de lía kolono, kiu 
" estis kun Pablo dum tiuj tagoJ, ra
. kontas kiel· Pablo de la Torriente 

mortis: Sur supro de monto k interne 
· de kabano, la atakantaj germanoj 
~ lokigis masinpafilon, kies sencesa · 
1 pafado malebligadis la antaiíenfradon 
·;-de niaJ soldatoj . Pablo kun la · leiíte:. 
_ nanto k dek soldatoj sin jetis al la ~----'!-------------••-----------s-· konkerb de tiu kabano. Kiam i1i su
.-preni radis la monton, fa§ista kuglo A -L _V ,Q .. K o ~·- . · trafis la koron de Pablo. La leiíte• 

· AL LA LABORISTAf ESPE!RANTISTOJ ·TRANS LA Hl~PANA " LIMO . nanto kasis !in malantaü stono •![ • 

. Gekamaradojl • · . Cu vi volas , ke fasistoj fúriózu ,'--daiírigis la atakon ; kiu ·, da_iíris · du 
Terure furiozas en ·Hispanio la ankaií en vía !ando? Cu vi volas, ke ta·gojn, gis kiam niaj trüp9j · sukcesis ·" 

!isfoj. Senkompate i1i jetas ·morti· · . viaj infanoj, gepatroj k edzinoj estu · repusi · la malamikon. 
ntain bombojn en urbojn k vilagojn ; same dissira~aj k mo:tigataj ' pet1· fa- , Pablo mortis ·heroe kiel · mortas 

er tío pruvas la fasistoj, ke ili ne §istaj bombo¡? Cu vi yola~,· ke_, via ~ eiui komisaro j En la Divizfo eiuJ-liaf " 
avas alían solvon ol cion detrui. La domo·. estu detruata k1el . ce m en . · . 
lo de tiuj kruelaj k barbaraj bom- Hispanio ? Cu vi volas !a~igi_ v~ktim~ ~unbatalantoi memoras pr1 _Pablo· k ~ 

tladoj estas detrui ciajn proprajojn, de tiu · barbar e~o, sufen hon! k1on m ha bildo pendas · sur la muroJ de-mul
mortigi kiom eble plej multe da viroj suferas? Cu v1 v<:>las, ke_ v1a _land? tal · Brigadoj , · kiel omago . al tiu, . kiu -
k terurigi eiujn ·aliajn. .estu nova konvulsianta Hispamo? sciis okupi sían postenon kontraií la 
• Kiui_ ne mem travívis tiajn · _bom: Ne, gekamaradojl Nel Ne!· Tute ne! germanaj invadintoj, kiuj pretendis 
barda?oJn, tute ne kapablas 1magi . · EKSTARU -KAJ AGU ENERGIE _ fanfarone . konkeri Madridon. : 
lles ehk~n. Dum le_ post bo!11b~rdadoj, Kiun .. •mision d eva s plenumi la • · 
~elpema¡ soldatoJ, -kura~1sto¡! !abo- klaskonscia esperantistaro? Ne perdu ., . Rikardo KILES 
i:, toj k. !· ~-kure~as, ~e~10~ ttmante, senutile vian tempon, n~ dormu, . ne ·. Centra rron10,, 20 .... 12 .. 911. 

tu
a det~1ta1_ d_omoJ el ktuJ ~hgas kor- revu; laborista esperantista ciam ~s~u . 
. §a~taJ k:10¡_ k belp~vokoJ .. M~lespe- ankaií Jaboranta espera~tisto. Ciuj 

nn~a¡ patrmo¡ ~ercas mfano¡n ! m_fan~J . Grupoj kunve~igu siajn membrojn. · 
terca~ gepat~oJ~, fratojn ... i:repr1skr1- · Ellaborn prakhkan laborplan~:m por 
k ebla¡ s_ce~~J ~m montras; sur ·tero . temo: • La da~g~:º de I' Fas,s"?º ' k 
u~as d1ssmta1 korpoj ... . . · he 1 po al anhfas1staj batalantoJ : en 

Gekamaradoj trans nía land! 1~ 0! Hispanio•. Tuj realigu la diddojn, •-' 
Cu vi legis pri infanoi m~rh~tt~J partoprenu ciujn kunsidojn, aran~ 

~~- Barcelona lernejo? ~u · v1 a~dis vi mem disvastigojn de la vero. Ce'sigu ~ . , · l l 50 mortigilaj infanoJ en ··Ler1da? fratbatalon interne de laboristarol . · ~ · . ~ . 
~ ~i scias, ke per fasistaj ~omb01 En üermanio,.Ja Fasismo venkis , d . . • - ~ · 

1101 da infan~j, virinoj k maliunu! 0 J · dank' ar la laborista ·malunueco... - . . "'. : · ·.6,../ 
ere,s ~n Mad~·1?0, Al~acet~, ~lmer•~• Vivu Esperanto en. la. ser.vo de . ,,..,- S:":f ;,:-' ~ • -r: · 
al~nc_10 k alto¡ urb oJ7 Cu y1 s~

1
1ª:' liberiiO por la internac1a labor1starol 1· , ., ~fi:~ · · · · ..,. 

e e1 · he la fagismo mortpahs 1m o¡n · · . .~ · - ·· • 
a klaskonsciaj laboristoj, kiuj dCefen: Ei B: · La . seruro de .la Ne-Interve -no 
Is la demokratan Hispanion? U VI Ocrman• 11p1r1nll1to batetenla .• • 
cias ei ' cion? Kion do vi fara_s7 . en lnlnn• ~ e ar1111do ' (Orlglna le deu11nll• ele l•r•nto el Svedlo) 

rekonkero . de: Teruel· estas a9raplá simptomo por la nova j~uo ... 

-· 
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· · Xsturio. Vi esfis splenaf rigardantoj de la 1bornen . . 

_POST_ ~A. REKO~KeRé> oe TeRUEL ---- helpis la krimon f~a la hipokrita prozo d! la abs~;r~; IIJO_N·. '\TI. ··u· ID l r 11uir.... "AVA' LIBO)'). _ Komitafo pri la Ne-Intervenol li , l\.) ll ll li 1 · Kíu asertis fiel stufü, ke esti _s fabelo nía diro . 
la · geografía rata lo? . H~, ~e 1~ . Nordo_ e~tus· havi!t; Vi hava~ okulojn k vi ne volas vidi· vi ha vas léoron aviadilojn-nur la av1ad1l0Jn, k1u¡n send1s hen ln R, . k_ ví ~e a~skultas ties batójn ;. vi h·av;s ·sa~on- k, por · farol-en Bilbao , ctrfe ne_ ekzisfus nun la ítala¡ flagis:. kto g1 taugas? car, . en la eefurbo de Baski?, ankoraif flirtus la ~~1 · Y~ konsideris nin tuj mortontaJ; vi jam· pretigís la _ kolora standardo de Hispanio. . 1'1· nigr~jn V es toj n por ceesfi nian entombigon, kiu... Sed, auskultu; jesl alískultu vCmem: ankaií estus la vial · · Hodiau estas goja tago por ni. Teruel, la valora Dum du monatol, vi studis la movojn de la perfi- strategia urbo el Aragono estas bravege k lerte r,kon-duloj. Dum du monatoj, .vi · flaris minacajn planojn. ' _kerital · Tamen nía gojo ne p~tolcls n~r pro tío; multe Dum du monatoJ, vi atendis nian agonion sub la abo- . pli grava estas la fakto, pruv ~ta antau la_ mondo, ke ni mena hakilo de la fasista ekzekutisto. · · jam posedas taiígan instruinenton, kun disciplino k ~Kion · vi faros, se Asturio pereas7• vi deinandiih · · heroeco, kun trafa komando k konscia ob~o: al nía cefministro en Óenevo. Kaj la doktoro Negrin, · La Popola Armeol . 

forta per prºopra forto, kun forto de la reprezentata po~ Sed, en mezo dt nía 2uo, doloras ankoraü fro polo, respondis serene: •Kion ni faros? Jukti ankorau . 'multe la .vundoj, kiujn vi faris -,n nía korpo k tn niá gis la venkol~ Tío -nur estis nía vero, k tamen tío saJnis . animo . Ankorau suferas, pro vía kulpo, sklaví2ita¡ al vffanfaronajo. Kaj nun, kío sajnas? provincoj en la Nardo k en la Súdo ... . Vi .ebeni2is la vojon al ta ríbeluloj. Vi re2aHs ilín . Ni ,stas pretaj ankau liber tgí Hin_. 'Vi_deblt apms, per komércaj agentoj. Egoísme, vi rajdigis vetlud, víajn kun nía kurago, nía kapablo tion efektív.ígi. Teruel estas 
1 • interesojn sur la dorso de fiera aristokrata cevalo. La heraldo de postaj sukce.soj. Ni ekmarsas, sur pli elata : cevalkurado estas vía plej satata sporto. Vi multe · scias vojo, kun la penso al ciuj fratoj ~e- · ! do pri cevaloj, sed vi tute ne scias pri homoj; vi scias mantaj sub teroro de tr~díciaj mal-¡- nenion pri autentika popolol · _ amantoj. Ciuj ricevos finfine la kare-\ La perdo de-la Nardo ne estis nía fiasko; ·utis la son de la libtreco, dank' al nía vial Tie, ne restís venkita la Respublíko; tie nur ku!is ,. kolektíva penado, malgrau la pirata kelkaj turmentitaj grupoj da respublíkanoj. Martiroj ili rondo de tiranoj k ec malgraií in-\ estis pro via erara, pro vía flegma, pro via «neutraleco•. trigo en . la fusa melodrama pri la 1- . Nftion t:ípetis sencese, k vi tíon ne kredis: Bilbao, · · intervenanta Ne-Intervenol 
\ Santander k Gijon ne estas konkeritaj de la italoj, sed Kontraste a 1 1 a - glaciaj diplo 7 l . renversitaj de la militaparatoj de Germanio. En duelo, mato/, ni estas la varma · suko de 1 

ínter giaj viroj k la níaj, la rezultato estus ja tute , mal- - pasia popolo.- Ni estas ... Hispanío ,-· sama . En lukto, ínter heroa persono k pot,nca masino, la unua lando, kiu, anstatau sub- , 

¡· 

1 

'. • ' 1 

1 
1 

\ 

la persono falis venkite. Germanio Jiveris síajn · stalajn m·etigi, rezistis, repusis k ec jam oeNe11>.to·pozA9 
vulturojn. Francio ne permesis flugi, tra sía tielo, al niaj _.. nun atakas ofensive la akumulitajn !;;~~~•~:.~;!•,:•,:: defendaj ,birdoj. Tial okazis la murdo al Baskio k _,;.'. armilojn de l'fasísmo internacial arm,o ,n ,.,., ••• 

·□IRU SENHEZITE ... 
Andreo Morizet, franca sen11l11no, tus farls viziton 111 Hi1p11nlo . . Post 111 
volato li verkls interesajn 11rlikol0Jn. Uriu el 111 lastaj kronlkoJ 11peri1 en 
grava furn~lo de Parlzo . Ni traduke represas valoran fragmenten: 

cPrieto la armea ministro de la Respubliko, !paras konfidencoJn prl 111 mllllo k ·pri 111 ma1e(i1110·: -Ni mobi\lz _is .sep_ kontingenlojn ~. tia! ~I dispon111 Je duonmiliono d11 aoldatoJ. perfekte ek1p1ta¡. N1 ec povas mob1hzi 11h11n ·eaman kvanton. Ne estas necese. Per tío ni jam posed1111 rezervojnl · . 
. NI 11tendu · la malamikan ofensivon ; jes, liun v11st4n ofenslvon, kiun onl bombasle 11noncis. Ni scias pri koncensri~ol en diversa) lokoj . Pranko e~p~ovos fendl nhrn fronton, 1r11 kelkaj punkto), por 111nkl for~e te 11 piel malforta . Se h !UI~ fiaakas, li perdos cionl Li sci~s sion; ni ankaü. Se~ m estas certaj ne nur laf!l pn ma rezistokapablo .. . Nía brava infanterio estns for~l!a sur la b~talkampoj . N1_a a_viado est111 supera 111 tiu de la ribeluloj. Nía faka per11on_aro kons1st11s nur el _hsspanol dum la aviadlstoj de franko, ciuj senescepte, estas ualol aú g~rmanoj . N1 _mem konat ruas 
1 aviadilojn k la malpezajn kanonojn. Nur m11nk11s !11 m peza 11rliler10 k tankoj. Por 
1fu branfo, ni bez:ona s la servojn ~e la franc.:ij fabnkoj. Se ni akiras )iberecon pri 

LA CEF MINISTRO 
RESPONDAS .AL INfANARO 

Grupo da hi1p11n11J geinranol, lo· 
· QanlaJ en Parizo, akribis al kam;rª:,~ 
· Negrin petan te bibliotekon k an ,. 
lln post Qia ricevo. D-do Neirln rt 
pondia per tiu ti letero: 

·. · 1 pro vie •K11r11J 11mike10J: Mi s11lut11s v n ro 
akribaJo, per klu vi dankis .al la Rei lat!n, 
pri la tus ricevlra biblioteko . La piel b ¡ 1, rekompenco, por liuJ, kiuJ okup11s sin :~

08, 
estonio de nia popolo, oferante 11lan rofl· 
11110n k sian vlvon , eatoa ke vi labor_u P 
lante vian tempon. , 

11
ndan 

Ki11m onl nli1klQ111, onl pren111 ir uldon 
' !uldorr al tluj, kiuf antall.vivls . Tiun ~asma 

oni pagas nur per konst11nt11 k entuz~ nial 
klopodo por plibellgi la estonton d vlaO 
posteuloj . 5 .e vi ag111 tiel! vi plen11m~:n1crt 

1 . 

alelado, la venko venus tre r11p1de... . . . · . Tiuj ti vortoj estas, P?r m_1. kv11z11ll. ~1sorlo: -tu mi povas hon rakoñti? . -Kial ne? ee mulle pli. D1ru !Ion senheZlle,sknbu tion sur la fasado}n, ae vi vol11sl 
Mi plenumas prbmeson k aldonas deklaron de la tdmlnislro doktoro Negrin : -Kun aes monatoj de libereco por aeeri armilojn, la prokslma somero estus 111. fino de In milito kun Ja fino de la perfido. Se ne , la rezultnlo_ etilos la a11ma aukceso, d os! unu Jaro, aú unu jaro k duono, aü eble du JaroJ •. T111l· prudente ni pretiQaa :~r ~atali ankoraií du jarojn ae neceseh La popola ener¡po estas elasta ._ .. 

. devon k estos bona! civ1tanof. d aed , 1 
vi faro11 serven, ne nur 111 vla Ion ° ¡vo vi la 1u111 mondo k, te 111 fino de vla v 

1
; 10. 

estos konlental pro vla helpo al 111 profe viol 
• La kruel11}oj ele la milito ne naaku, nobl• 

koroj, m■lamon sed amon. Horno arcm' 
devas csll torta en 111 lukto, sed ko1P r,11ec 
en la venko. Kal la llnvenko estos JI 11• 

\ . 
. por Hlspanie k por vi. 

Kun elmpatlo, J•ham> N•tr 1"·' 
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ECO su~. T~AN"itOJ. 
unuafoie, éi jaron negis sur · fran
·n de Madri<lo. La mitralilaj ·nestoj 

t11 stonaJ parapeto) kovrigis per 
~ De niaj tranceoj, oni vidas 

tf a~ kiel !ª!ª~ la negeroj sur la 
tJmikain hmo¡n, dum sur la mm/es 
ª 0 

etendigas brila k blanka man
¡~ kie la .tutan tagon alrigardas, 
tu) Ja ali.ajn,. 1~ kavaj okuloj de 
siloi k mttrahlo¡ ... 
. La nebulo k la nego fermas la 
ojojn k malebligas vidi la pinarba- , 
·n forta negovento kasas pli an

k¿r;il la montc1ron ~ la foseojn per-
ditajn sub la negomantelo... _ 

La soldatoi marsas malvi_.gle, kun 
botoj ennegigintaj Je ciu paso. La 

aero pusas malan~aiíen, .k ·ta neg~roj 
blindigas la o~ulo¡n k ~1kas 1~ v1za- . 
4on. Tamen, c1u faras _ sian ordmaran 

vívon. U~uj ha~as~grandajn trunkoj~; 
aliaj bruhgas fa¡ra¡on. La fumo, densa 
ankaií, konfuzigas ínter la nebulo . ~a 
fajrokl'aketado allogas la soldato¡n, 
kiui sin varmigas cirkaií la fajrajo ... 

Multaj estas kamaradoj, kiuj ne 
konis ci tiun travivadon •inter nego- · _ 
kovritaj montaroj; aliaj . naskigis en 
cí tiuj malvarmaj re¡.?ionoj k estas 
alkutimigintaj al la frosto k nego; sed, · 
pmipe ni, valenciano¡, neniam an• · -

taiíe estis vidintaj proprao!f.ule tiajq 
mirindajn negokovritajn pejzagojn ... · 

Anlaií ci tiu carma spektaklo, mi 
mtmoras tre ofte al miaj tamaj eks
lerlandaj korespondantoj, kiuj sendiS" 
al mi tiajn bildkartojn kun negoko
vritaj dometoj k arbaroj, vidajoj frem
daj por mi, en tiu kvazaií fabela tem- · 

po, kiam mi ne sciis ankpraií kio 
estas la monstro de la milito... · 

La densa nebulo k la f~rta neg- -

vento auguras tre malvarman vintron. _ 

Nun ne ankorai:í estas tute negoko
vritaj la montoj. Elvidigas duonnudaj 

an~oraií kelkaj stipoj k kelkaj roke~ 
go¡ ... Alia forta negofalo elkovros la , 

montojn k vojojn : Tiam estos necese 
ekuzi la skiojn por marsi sur la nego ... 
k la milito farigos pli peníga ... Sed la 
mondo, laiísajne, nenion volas scffpri _ 
Ja hi6panaj abltse{Joj, cu ne? . . 

k Malproksime siluetigas la figuroj ' 
urbigintaj de la kamaradoj, .deme

lantaj la negon de sur la vojoj ... La . -

nebulo, la forta negovento, la obstin<!, · 

Pluvetado k la Jastaj lumeroí de la 
' Vesperigo, translckigas senvole ·1a 

. Pens.o~ al niaj malproksimaj hejmoj, · 
al n1a¡ amataj patrino, edzino ... car 

~ontrau la kredo de multaJ personoj, 

a •ruguloJ• ankaií havas-luktante 
Preciz, por ili-hejmon, patri~on k 

ge½a.ru I o j n í kiuín . ni ja dez1regus 
.rev1d1... Ni ne batalas prQ emo ~1 

~atalo ... Cu necesos klari2i ankorau -
oJe, ~ial ni batalas7 ... . 

. Rikardo KILES 

Ct~tro l'ttnto, 24•1Mf7, ' . 

; ~ ~ ; 

LA MURDADO, l(IÉ(-BELARTO_.: 
. Klera brita verkisto, Tomaso d~ Quíncey, verkís ~ntáií. mulfaj 

Jaroj spritan studon kun tre alloga titolo: •La murdado, ~ons1der~ta 

kíel belarto•. Tie, tra aiídacaj analizoj , aperís konvena¡ regulo)' k 

sagaj , konsiloj por murdi elegante. La aiítoro donis. nomon de 

•Homero je murdado• al iu Williams, zorgema k rafímta lond,9na 

murdisto, kiu ciam· uzís frakon por efektivigi si1m arfan _k sanga~ 

laboron. Kiam Ji penetris en ian hejmon, kun tiel esl ~!tkaj celo¡, 

neniu restis vívanla. Sen<lube, Ji estis heroldo de la fas1sta tu!eca ; 

teorio . Oni devas sincere bedaiíri, ke Ji jam ne plu vivas por pov1 en Éi 
nía tempo diligentl' . gin aplíki, car la teruraj krimoj de la nuna epoko 

estus pli belaj, per kelkaj diskrelaj nuancoj de la tiut empa eleganteco, 

kiu tiom multe mankas en la aklualaj murdoj de lertaj disciploj. La 

mefodo de Williams, k ec liaj sagaj reguloj, devus nun sufe_ri sangojn 

_ antaií la spertoj k plibonigoj, kiujn enlcondukis, en .la ut1l_an arton 

, perfekte mortigi, tiuj , kiuj post la paso de !a jaroj polur1s la sc1en_con de 

·tiu speciala Homero je murdado: Mussolini, Hitler k la nava M1kado. 

. · La kondicoj de la moderna evoluado, pli dece ol alía~, of~rtas · 

konvenajn sancojn por murdi pli ampleks! k ec ... k~~ ~al pita. r1sko] 

Kompreneble, hodíaií ankoraií estas dangere senv1v1g1 homo¡n lau 

malgranda skalo . La solena Justeco de la Civilizo ríkoltas kelkan _ · 

snkceson kiam temas puní krimojn faritajn de izolila índividu~ aií de 

·malfortaj nacietoj, kiuj ne povas kalkuli pri la prolekto de al!a for 

tika potenco . Sed la pedanta Justeco kun peruko fiaskas brueg, ldam _ 

la murdistoj estas aiídacaj k ties sajno de forto suficas por difekti la 

tradician oesilon. Williams, ·en nía sezono, fatale estus falinta en la 

abismon de la malsukceso car, krom tiu detalo dt la fraka riverwco, 

Ji rugigis la ponardon nur por sía privata guo, sen la emfaza sirmo · 

de kolektiva sablono de rabema stafo. Certe, al li ne permesus laborí, 

tiel ceremonie, la demokrataj lego¡ nek la fasistaj · dekretoj . Kun pli 

··. fusa esteliko, sed kun pli efika armilaro , anka ·u fiaskís Al Ca pone, 

"pro sama cirkonstanco dum sensaciaj krimoj. · 

_ · . La tekniko de Williams estis tro paiizema: un u e, frapo de 

martelo sur la nukon; post e, tratranco de la gorga per tre malrapida 

ritmo. Vero estas, ke Al Capone enkondukis la raciigadon, en la

nabla tasko kadavrigi homojn, per pafoj de mitralilo . Sed tiu ci ins-

. trumento, kvankam pli konvena ol martelo k ponardó, ne pavas 

absolute fanfaroni post oportuna komparo kun la mirinda detrua 

masinaro, kíun uzas la diverskoloraj fasistaj cemizuloj. Tamen, oni 

rajtas agnoski, ke por labori sub normoj, kiujn devis aten ti" Willimns 

k Al Capone por satigi la emon nuligi la ekziston de siaj proksimuloj 

oni bezonas plí da kurago ol por fari saman servan Jau man iera d~ 

Mussolini, Hitler k 1~ flava ~ikado¡ car tiut ~urdis mem persone , per • 1 
propra mano, sub r1sko fah kapte ce maso¡ de la polico-kien ili · _· 

· finfine falis-dum la histrionaj asoj de la fasista krimarto vete ludas 

· nenían personan zorgon¡ i1i ha vas · milionojn da agentoj kiuj fidele 

obeas ordonojni i~tertexupe la .in!ema k ektera Justeto blindigis 

. volante, ankorau ph, poi: ne perd1 h1poteke la rustigintan glavon. 1 
Se \Yilliam s ~ _Al Capone es tus elektintaj gajan _ flagon k bom-

. bastan dev1zon. Se 1h de1~~g~ge k~lektus, cirkaií si , naivan homa

Jrtas.on ~avang~ ~~lp~~te th~¡n b_uc.1stajn doktrinojn; ili _certe estus 

povmta¡ senbr1d1g1 sia¡n dehkata¡n mstinktojn kall<ulante ne nur kun 

la apogo de la fasismo, sed ankaií kun la resp~kto de la demokrat io 

lli 1;1e faris .tion.1 i_li pref~r.i~ ofendí malsage, tro medeste, la reduk~ 

tita¡n zono¡n, lu~J~ la CIVlhzo gardas_pl ej e.mfaze por _prezenti sajnojn 

d.e prog ~e~o. W11hams- elegant~ arhsto g1s;Ias ta mom ento-m ajstre 

sm mort~g1s. !°'l ~ªPº?~ anko_rau ~unv mela1:1K~olie medit as en karcero. 

~a ~lo!aJn la:ir~¡n ga¡ms 1~ nvalo¡ a~ la d1sciploj, kiuj, sen bezono . 

r1sk1 v1v~n au h~e_ron, hav1s la sµ~1can talenton elekti viktímojn k 

pro~edo¡n . . Bedaurmd _e, n~ estas fac11! ekscii; kiu el la tri cemizestroj 

m~1;tos ple¡ gr~ndan brancon d~ la lauro, kiam iu faka añtoro decidos 

pr1.iust~ ~lk!oco de _la honora htolo de •~omero je murdado•. Povas 

estt, ke 111 tri kune_ r1~evu la n~~on de_ aso¡ de la krimo ; restante la su

pera º. rde~o por hu ¡ap a~a 0~1~1ro, km, post µiortigo de cent eínoj J 
. nur plend1s ke, pro ho, d1fekhg1s·1a klingo de lia sabro de 

6
a ¡ ' . 

_ _ mura ... 

wwww.,.., •+w, •·Íii41liiidina«-._ L1lJliJJidil · - · 
• • , • .. 111<!• - :í&iMl!!ilnaraa _. .. 
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P~N80J · Dr'POPOLA '"fi~OlDATO. t: 
·· -Ñur , et; · baJoneto,·.ealáa . nün;, en . 
Hispanlo, garantlo de justeco ·k libe- · 
reco tai- la Juro, ankaü ·tr~-klinaJle;·
perffdea favore ál la despotismo ... 

: ·~ .. - . - '\ !• . 

. . 

LA~ HONORO DE'_ HISPANA~ NOBELULMio 
T~j post eksplodo de la his~~na milito, tnuJ. 

nobeluloj rifugis cien. K~lkdeko ~, th, en la nederlan~ 
ambasadorejo de Madrtdo. La ne~erlanda regist 
decidís, ke iJi devas e_s!i transportataj al Nederlandir 
resti tie 2is post la m1hto . Kompreneble, car kóncern 
nobelularon, oni ne nur . gastigeme akceptis tiujn ri,a 
gantojn, sed ankaií lasis ílin _preskaií tute libera¡. Un L 

foje semajne ·m devis anonci sin en poli:~io. Ciuj, po: 
alveno, donis la honorp~rolon por ne fug1 . 
_ Post }celkaj monatoj montrigis ke malgraií ci cío 
dek kvín nobeluloj fugis al Hispanio por aktive part; 
preni la militan ce la flanko de rranko. La nederland 
regno embarasigis car kutime, oni tie revoluciulc 
nenederlandaj ne akcept..is, aií nur por enkarcerigi ilir 
tiom Jonge kiom estas bezonate · por konvinki ilin, k 
estas pli_ bone ne resti en tiu )ando . . _ · 

-.: Venís la dua vintra etapa de nía milito. Ni scias , • 
tre bone, la nombran k la kvaliton 'de la . trupoJ, kiujn 
Franko pavas preni el la Nardo por pliigi siajn fortojn 
en la Orienta, Centra, Okcidenta . k Suda frontoj. lli ja · 
estas konsiderindaj . Sed ne e_stas same batali en Baskio; · 

1
, S~ntander k Asturio, kun kontraiíuloj izolitaj, sen ebla 
1, ,, helpo, kondamnitaj per la .geografía faktoro al fatala 

. Plej' ofte tiuj viktimoj estas simplaj laboristoj, kit 
eé ne havas sufican vivrimedon aií la garantion, kiu: 
sampartianoj donis por liberigi · ilin, certigante al J 

registaro, ke · tiuj helpatoj ne bezonas almozpeti, fa 
okaze ·1a · garantioj ne estás a~ceptataj. · 1 · subigo, pro la rnalfavoregaj kondicoj, kiel organizi 

\ · -: ·. gr .andskalajn ofensivojn en Aragono, Madrido au Anda-
lu_zio : La lojala Hispanio, de la Pirineoj al la marbordo 

- de . Granado , formas kompaktan blokon, sub unu ·sola . 
komando, kun rirnedoj konvene lokigitaj, kun siaj komu
ni~iloj funkciantaj regule k norma le. Ni povas, · same : 
kiel niaj rnalamikoj, manovri tra interna¡ linioj. Nf 
povas, kontraiístari íliajn batojn-ec la plej . fortajnl-k . . 
rebatí ílin niavice kun rapid_o k energio . · . 

': ~I 

. ::.; Dum la Komitato de Londono, baraktas en . gro- . 
teskaj diskutadoj pri la «simbolaj • retirigoj k pri la . 
kontroloj en la landlimoj, Mussolini rapidigas la alsen~ . 
doñ en Hispanion de novaj konting entoj. Tiucele li uzas 
pr_ocedon, kiun Lloyd George, plej sagaca el la britaj .· 
politikistoj, denuncis dum parolado k per sensacia arti

·kolo en The Manche6!er Guar.Jiian: La sipoj eliras, sar~ 
gite per trupoj k armiloj, el Genova k Napoli; la Pres
agentejo St efani distrum_petas, ke ili veturas al Libio. Sed 
pii ol duono da tiuj sipo¡, apenaií preterpasas la mar- . 
kolon de Si cilio, deturnigas k anstataií iri al Afriko íli · · · 
revenas al Eiíropo, sin direktante al Hispanio. · . . . 

Kia dilerencol La frankistoj povis - tute libere cío: 
fari,- pro tío íli, per helpo de simpatiantoJ, fugis'; rom 

. pante la juron de 1' honoro :.. - . 
La ned~rlanda registaro petis al generala Frank1 

rese -ndi tiujn jurrorñ pantojn, sed ne · ki'edu, ke. tío baldai 
okazos. Intertem pe _la pli honorinda parto · el la ~ilu 
gantaro, kiuj ne jurrompis estas · !Iosita _-en neuÚt; 
kazerno, en Gorkumo, k tie i1i · pavas . pensi gvardit, 
pri la valoro de la juro k mediti pri la malbono kauzit; 
d~ la trompintaj · kamarad oj. , · 

. P. ,de · 1' BRETO 
. , - . · Amaterdamo · 

lllll!~ .-. aa . ••- =• v ·_, 
Emmm~mllll!l 1mq11r~1@1m&M:®tmmmst • ffli ewa, 

NOVA ARGÜMENTA BATALIUfEN ORIENTC 
En .Cinio, por lal1tig\ la ve~on prl la ba;b11raJoj de 111 j11pana 
· .· · lmperlalism?, aperas frd _a Bsperanto-gnzeto · 

~L .. LA . No:v~ ETAPO. 
:: Estas .nun en •nia la.ndo pli ol cent mil italoj, cirk'aií . 

dudek mil . germanoj, proksimume dek mil . portugaloj, . 
fráncoJ, rumanoj, blankrusoj , k. t. p. kun pli ol t_ridek mil 
marokanoj. lnter la italoj, estas grupoj da libianoj, 
.etítreanoj, abisenoj k somalianoj . 

. · ~· Jen ·do, la stormtrupoj, kiujn ni devos alfronti en ci INPORMA BUL-TENO·INTERNACIA· PRI 1 

tiu dua milita vintro, se. ne sveligas-kjel estas supo- LIBERIOA BATALO DE CINIO · 
zinde-pli da eksterlanda¡· soldato¡ ·, la vico¡·n de Franko. · · Petu · · · d · . senpage provekzemplerojn al la red11kci11 a reso. . Oni aldonu kelkaj~ regimentojn da legianoj. La . cetero . · ] 

, 1 estas civilgvardistoj, hispamfj soldatój el dekunu jarkon- MR. JOH_AN H~ P~ 0. -BOX 116 •· CANTO.N (Cinlo 
!\ ·1·- tingentoj, rekeJ_i6foj k . falangis

1
toj, ,kiujn ni kalkulu je ~liiilii&wmmi-W..ma»rn~~ 

, duonmiliono . d tiuj estas bata antoj de malsupera kva- . • - -
i . lit~, kompare kun la bone ekípitaj k preparitaj invadistoj. . . 'EH""'o. o· E:" NIA·.,·, LAS. r' A···· TRIUMFO 

"' Sed la unua vintro ne . plu estas la pasinta vintro . · 
Unu jaro forpasis. Ni jam posedas Armeonl Jes¡-Armeo . · La Brltn Lnbo.rista Partio okaze de la rekonkerO de 

, 1 kiu scias .rezisti k .atakí. Armeo, kiu kuracis sin 1· e sía¡!. T . · tele· cruel, send1s al la hispano Registaro jentin gratulan 
infanecaj mal sanetoj k estas jam plenaga k • veterana. gramon, kun subskribo de "ia Plenumonta ,Koinirato: 
Armeo, kiu posedas kemandantojn k rezervojn. Armeo 15 ]a 

, bone armita, kun stala-k konscial-disciplino . ' _•Ricevu 'niajn plej ·varmajn gratulojn · pro 

l ·· Franko k liaj mastroj ordenas farí st recan klopo- . granda venko de Teruel. Ciuj amikoj de la IibereCO~ 
don . Ili koncentrigos sía.in elementojn en, eble du, multe- _ en 1~ tuta mondo, gojos pri . tiu éi nova pruvo ~ 

1 , l · noinbrajn grupojn; okazos teruraj k sangaj bataloj. la . hispana demok . . di la fa· l ¡ Sed la Hispana Respubliko superes ciujn eventojnl sist . . ratio 1am komencas prema 
' 

1 
! i . . . aJn provoko¡n . • Sckvas la nomoJ de ~iul komllata~ 

\ . l \ . Esperanto estas., ozat11,0~ ltalio-Por Ia-ttraoio, Je~ .... oia Jioévo ne: u tilas por, blaslemadol 
1 ! 1 · . -1 1 \ - f' . . . 
¡ ' · . 
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e· Nor _d_amerik _a gojo~ pro la' helpo · de armeanoí al 

jurnalis~o _tute pra- _ ka~p~~·fmoj en ties laboro, apud la 

ve_ aserhs: ,,La ·de- · bruo k fajro de la frontoj. · ' · '" 

misa!o: ·«'.I]_µ ,e$.tas vi~ ·p_lej bon~ par9-

lado el vía tuta vivo!,.. 

9 .MaÍgra ií la terurá · ~ítuácio; J<i4n:_ 
. kreas lá milito, la registaraj .fostancoj ._ 

helpe de multaj sidíkataj Ié politÍka C 

organizo¡ , arangas por la komenco ' 

de la nova jílro feston pot ··la •infa- ·1 

naro ·. La p~polo oferas malavar~ sían 

rnonon en la Jistoj, kiuj malfel'migis 

por ace ii Jibrojn ·k ludilojn por . .Jn.• 

senpatraj infanoj. Oni atentas prefe- · 

re la ínfanójn devenantafn el fásista 

zon~ k kiujrt oni vartas en _adekvat~j · 

mokr~ti~jmfrest~~ - · !.--A_ntau la ··nigraeemizuloj ko~ekti

forte hg1taJporkre _1 _ gmta¡ •spontanee• en Venezia Placo 

interkons énton pr·i · Mussolini paroladis jene: · «_La kasaj 

· .konstantaj cedoj•. '. fortoj manovras en Úenevo kontraií . 

··• Monarkia eks- nia · revolué:io. /En tiuj kondicoj · ·ne 

ministro Goicoe- estas tolerebla la restado de Italío 

chea en San Sebas - - tie. Nía sti!o, .nía soldata temp~ra·-

1.wmNBZ BARRIO tian, la 22. Novem- mento, nía doktrino; suferas . La mi-

modera rospub]Íkano b d kl 
Pmrd anloda la ro, e aris, ke nacoj, kiuj eligas de tempo al tempo 

~•rlamen10· · post Marto 1934. el la GREGOJ .de la grandaj demo-
k" komfortaj rífugejoj. • 

e La 20. Decembro estis kapta .taj.'" 

en Gvadalajara provi.nco; kv.ar -avia,-
. · éertaj dekstraj par- kratíoj, lasas nin t4te indiferentaj, _-

tioj en , Hispanio, ínter ili tiu, kiun Ji 

gvidas, planis statrenverson, kiu eble 

lransformigus. én civiln,tilito, se tion _. Rlfieipróno -~ª Jilspana marolm-. 
postulus la tirkonstancoj. Krome li 

diris, ke ali k aliaj rojalistoj viziti~ 

Italion poi· _certigi la subtenon de ítala 

rtgistaro le fásista partio, okaze de 

tventua1a eksplodo de aludita civilmi

lito•. Tío bon e pruvas, ke jam du jaroj 

antaií la ribelo, la fasistoj celis seku

rigi al si helpon de ítala fasismo. 

• Oni komunikas el Gibraltar, ke · 

dum lastaj sem .ajnoj e~tis tre aktiva 

la transportado de trupoj k militmate- . 

~ialo al frankista .iono; éirkau kvin 

cent maiíroj po tago estis transporta-

1aj el Ceuta al Algeciras : Tinj laste 

alveníntaj estis preskau knaboj. La

~: Decembro alvenis al Cadiz tri sfpoj 

sargit.ij per italaj ·miliiilof, eskortataj · 

de tri itálaj detrusip _oj k du germanaj 

subrnarenoj. · 

El Tangéro, oni komunikas 

detalojn prí indígena ribelo kon

trau la f_?lsistaj autoritatoj. La 

okaz"ajoj dum las ta; tagoj de No

vembro en pluraj lokoj de la 

Protektorato, elpruvas la gra: 

vecon de la latenta protesto, kiu 

. montrigas ciutage ínt er la ma

rokanoj k aliaj inqígenoj. 
En multaj tieaj urboj la inter

pusigoj de la indigenoj, kun la 
trupoj de Franko, rezultigis te

rurajn masakro jn. La polico faras 

,sínsekvajn a resto j n . En éiuj 

gravaj lokoj de tíu zono, dejoras 

senéesé patroloj, pretaj antau la 

~angero de novaj rib elprovoj . 

En imu sola nokto, okazis nau 

viglaj manifestacioj el gepatroj 

de arabaj soldatoj, envicigitaj ée 

la frankístaj trupoj por batali en 

la metropoio . La protestantoj 

trakuris tumulte... la internacian 

urbon, kriegante: •For Frankol 

Fr anko estas perfidulol Franko 

· estas murdistol Franko trompis 

njajn fratojn, filojn k patrojnl• 

S.ekve de tiuj okazintajoj, 

granda ekstito regas ce la indi

~ena k cetera popolanaro. 

• Okaze de la" eliro de !talio el la -

Ligo de 1' Nacioj, k9men .tis nía minis

tro prí Nacía - Deferido: · «Estas tre 

signífoplena fakto ke la anonco de 

tiu eliro estas farita guste la antailta

gon de granda ofensivo, kiun Franko 

preparas k en ldu oni aljugas gravan · 

partoprenon al italaj trupoj, kies 

mobilizon, al elektitaj batalfroqt_oj, ni 

registras en la nunaj tagoj. Jam de 

longe Mussolin"i montris sían malsa

~~n al la Ligo; tamen nun li rompas 

·c1an ligi!on kun gi por havi p!enan 

· liberen por elektivigo de síaj celo; • E:n datreveno de la morto de Paulo 

rilate al Hispanío, kiel paso por novaj . Iglesias, grupoj de soldatoj festis lían 

k pli vastaj militaj entreprenoj, l<iujn •. memoron per ·paroladoj éirkau lamo

diktas al Ji lía imperiisína soifo. Tíu, numénto staranta ,n gardeno de Ma

kiu ne vidas Üon, estas ·b!indigita p~r drido. Malamikaj kugloj zumis ínter

sía dan~era ·stulteco•. ~ ·tempe. Tamen lfl soldatoj daurigis; iu 

é La Ministerio pri Agrikulturo · ·komisaro hezitís momenton, sed fine . 

anoncas; ke oni preparas la rikolton. lí ·gr!mpis s~r stonon ~ d.iris: -~a iílo _ 

d, olivo¡, kiu ei fare estas abundega . . Jglesl1~s ~kerttas, .dk, tm1.k1~m lrilskku•: 

~, konctma · :mlnlstro, tsprimls sían -::Jata iena .. •m~n an • rus• • ~-

dístoj, kiuj okupis aeroplañoh, kiu 

falis '.apud vilago . Ciuj kvar estas ger

manoj k deklaris, ke ili v.enís .batali ., 

en I-Ii~panio obeante ordÓnojn de sfa . · 

registaro ;. 

o Fragmente ni kopias noton ·de M'.1-' . 
nisterio por Nacía b;fen90 ~ rilate a~:" 

·pseiída blokado de nía marbordo: 

•La : navi gacio ne estas malhelpata, 

. eé niinimume, en tío, kio koncernas _-

·- la interv~non de ribelaj mílitsipoj .. Pri · 

la m_ináco de blokado, pere .de subma ~ 

raj"minoj , gi estas simpla ideo ·ae bo

lanta imagkap abl o. Nía, jam de longe • 

starigita, servo por kaptado de ·rnínoj • 

funkci as tióm regule k .pe;-f~kte_ke gi . 

tute ~aran tías la forigan ·al tia dange-

ro. Estas sage k prudente ne dískonígi 

la organizformon de tiu efika servo, 

sed _ni prav e pova.s aserti k~, pro · 

longaj rnonatoj ele fJ.mkciado, gi ase- · 

~ kuras absolutan Hberon por sipvetu- -. 

rado en-nía marbordo . · 

e La Prezidanto de ia So da!is"ta 

Partio k de la U. G. T., k-dó . . Gon·za

lez Peña, heroa gvidinto de.la popola 

ribelo en Asturio dum Oktobro 1934, 

kiu istis fían! mortkondamnita de la' 

reakcia registaro, diris en rnitin~o 

jus okazinta en Barceiono: · 

«Eks terlande oni faras kalumnia ·n 

.kampan jon kontrau niajn dinámitis

tojn k mi devas diri: Ili alproksimigas 
• 1 ' Je {Vareen! rnetroj de la fasistaj fúsi-. 

loj, por j_eti, per propra mano, sían 

kartocon · kontraií la tiatalantojn en 

tranceo. Kion vi opinías, pri ,tiuj, kiuj . 

disjetas tri!iton de el senpuna alteco 

je 4.500 metroj, sur sen·9ef~ndajn kor-·. 

pojn de rnalfelicaj virinoj k infa.noj7». 

9 Oni dev.as méínori, ke tuj kiam 

alvenis en Lqndono, __ angla d·eputito . 

Attle diris al jurnalistoj: «Cío, kion · 

mi .vídis ,n Barcelono, : Valen cío k 

Madri••• ,for.te .mhiiís ·•in •. 
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Valencia esperantist~ro . 
P. LI.-Catarroja · • 
K-doj. d BugMrli . 
C. A.-Orihuela. .. 10 · 

1 

,. ., 

1 

l.' 

¡, ) 
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E. M.-Castucra • 
E. H . .:_ Villa nueva de Cór

·doba ." • .• · .. ·_ •• 
· R. D. (Gord ito)-Vill11nuev11 

. 11 ' ··• ' ' ' 

25 

de Córd oba · • · 25 -· • 
f!. M.-Madrld · • 10 · ~ 
P . A.-Madrid IL ,. · • 
J. S.-Albnccte •. • . . . 16 
J. B.-HíJar . . . ll ' • · 
E. F. - ·Barce!cna 5 · , 
M. L.-Concentainn li : , 
P.del'R.-Baza. 10 
L. R.-figucrás. ( 
F. S.-Madrh! · _- , 10 
J. E.:-.c a rdilf. . . " . 1 sil. 

• J .' B.-S1otl1holm . • · . 2 av.kr. 
·e. e.-Stockholm . • • • . ~ .- , ·v N. L.'-falun «'•:Y_,c/~'0 •~ ? i .. 
V. B. - Falun. _,--;,_..,,.0,, . _· b · . . , ,· 
D.-D é npasar . . • . l> id .,-
L. J . R: B. - Rottercl a m 1 · . , 

, · , ·/\., C ._ H.-_Rollerdam . • . 1 
1 • .1-., 

1 
• _ J . P.-Breezand . . . . 10 · , . 

ANKOIV\.Ú . LA' PAPERO ... 
Jes; néeble estis •añkaií por CI rlu numero 

dhsponi prl t11i1g11 pnpero. . . . ' 
· . NI jam ne kur ~~as far! promeso¡n 11ur1•: 
la te: Sciu eluj, ke viglc ni zorga~ pri la ulcro . 
r #I A'l ; ,,,-, ,IJ',. W?/I /.Zl' l /.-, ~l /,'I Q, /,~/ YHH /-' /, "/Q #l§,r ¡;y ,t Z l'A /# ;~ :A . • 

- IN FO R M E J.0 
O NI · IN POR¡'\\ E. S, -KB . 

K-do Leonardo Compafi estos en la b11t11I
. fronro .kan jena adres o: Estado Mayor, . 

119 División, A.lf.:lmbrn, Frente Teruel. · 

ONI SC!VOLAS PRI: 
Du nederla11d11j kuzoj nomi111j Meijer kiuj 

venis al Hispanio por llliQi internac!nln · 
brlgado!n, sed t'?is nun llia fllrnlllo rice
vis neniajn sciigo!n, . - · 

~;,;XIYA'W',#;,,,,,,, // l;,,.l /,·T/d'J!-Z .WW d l //P l //111'-'#I//IRIIJ'/ // l // l /d// A • . . 

KORESP0NDADO 
Simpla ·trlllr.ln anon::cto l f. fr . 

HISPANIO. - K-di;io Ang el11 C;Íl16, Plaza 
· Viladomnt 16, Bergn (Barcelona), dez . 

kor. kun tutmondnj k·doj pri tiuf tem o!, 
prcfere pr i la hispana milito kontr11u 

, , la lasis1110. 
HISP ,\NIO . - Grupo da gcjunuloj l. L. E. S.- · 

anoj 17-Jataj dez. intcrson~ i korespon · 
rlndo n kun gejunu loj el ciuj l11ndoj, pri
tr11l<ti s ociójn temojn k la mlliton kontraií 
1a rasismo. 'Adr.: Plaza de Catalufia, 6, 
Sección Esperanto, Be~ga_. (Barcelona) . . 

M. M.-Ciuda~ Lir.eal.- .Vi11r. réierou de 
7-12-9~7 ni ricevls. NI d11nk11s k reclpr okae 
vian a11Iuton. Se eble ni publikigos la enek. 
doton : Ni notis vi11n nov11n adreson, klen n¡ 
sendos regule la gazeton. · 

M. L.-Le M~ns.-Ni · d11n~as vlan rnon. 
séndon. Vio deziro est~s transdonata, k 6t 
¡11 k-do. sin anonc!ls, 111 agos konsekve nct 

B. E:' Y.-Asprem ont.-Viajn vortojn 
1
; 

K-do . O . farenc ni konis k kore ilin danka, . 
same klel vlan mondonacon. Ni tluj saluta ' , 
kore vian edzinon k-vin, ne forge sante vla: 
helpemon, · 

D."--Denpasi.r.-Ni ricevis ·vlan leteron 
de 1-12-937, kiu entenis bileton, pri kiis · 
sendo ni kvitl!ncas af)arte k ,d11nkeg~,. 
Tamen ni devas vln 11verti ke eslus prefcre 
sendi monon rekte al niaj perantoj. Rilale 
al via dezi ro, ni pe111s prokrasli la aleron 
iome;e; nun ne estas tai1ga tempo. Bonvo\u 
pároli al ni prl la ar .ero pll poste . Ree ni 
dankas! 

1 

. A. J.-Karlstad :-v1a letero de 4•12-937 
bone 1r11lis. nin. Emocie m danl:as vl•ajn ku
raQigajn vorto jn. Ni penoa resti ind aj je viaj 
esperoj . .l\nlcaií ni darik11s vian monsendo n, 
kiun ni kv ita ncos et! koncerna rub .riko. '· • J. B. O.-Am ersfoort . b • 

l ' · : a'. B.-,1.rkel . . . 9'60 • 
1 

1·' ~··0. K.--.Amsterdam. 0'115 • 
: 

1 
• L. -A1ñ s tér\fam . • 0 ' 10 • 

•• 1;.1- M __ ...._,. 
V. K.-Omsk.-Ni rlcevls vian letcron, 

sed bed aiírinde nun ne eblas aranQl tian 
servon, kian vi dl'ziras . Ni esperas, ke post 

•malmulle da tempo la cirkonstancoj pllbo• De J.- Ams terd c m . · · · 0'21 • 
• · H. S.-Enkhuizen . 1 

R. P. -Fontem1y s ' Bois. ·• 12, rrr .. 
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P. li.-Gabl onz . • . . 10'31 
< . 

O. P.-L11 fe !lillét. • . , 20 
J. Esperant o .'-Fecam¡, · . 
J: L . - Pouy k Gr.upo de 

. -. C11;;telmm . . 
, M'. L.-Le Mans. 

O. 1-1.-Troye ·s • r 

J. M. -Troyes • 
P. Th.-Be a uthie l . 
d. P.-Rou g iville . . . 
Th. I<.-Trcblc . 

•. I • 

A. M.-Ku re1111c!re . 
Cehoslov ol<o . - . . . . . . . 
C . P .-V a ulx en Ve lin· 
Groupe Esp. Ouvri e·r- · 
. Orleans. . . . . . 

A. M. - Qucssy . . . , . 
K. H.-Kopenh ~go ., .-
Th . P .-R er kj, vik 
J . B.-Vcnce . . 
J. 5.-Trtv ou x . 
H. L. v z.-Nice 
H. B.- Morseille 
M. ·a .-Montarg!s . 
!'!:. J.-Maren nes. . 
M. L. - SI. Quentin. 
A. M:-s1. Qu~nliri. 
Lab. esp. l<lu.-St. Quenlln 
O. N.-Stoc llholm . . 
R. O.-Contrdmoulin • . . 
~ - N. - Podgorlca • • . • · 
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NOTO. - Kun emocio k danko, ni konlir-
11111·~. por kelk11J numero¡, duonmon.itécon 
de POPOLA PllONTO tar nia voko rri 6Ub• 

lcno ne estls v11n11. F'aru vlan et.Ion perr:irula 
· kontribuo k ni promna~ ne dlsrcvliri vlnl 

LA · ADMINll>TrtACIO ·~ 

POR 'fKSPOZICIO ·EN TRA_NCRO 
1 

Kiun aran~as niaj amikoj, en la sck • n!Qos tiurih1le. Kamaradan salulon! 
toro¡' najt¡ araj t>I Madrldo. Onl bezo- J. L. - 1-'ouy .--Vi 1111 letcron de 8-12-9~7 ni 
nas leterojn, poslkart ojn k fiuspec an respondas . Vian deziron rilate 111 Tan~m j 
esperanlistan m111erl11lon. · k-rloj . ni plenumos. Laií ni al sci_igoj tiu ir,is· 1 Pro l<omprcnebl aj kniízoj, _on i ne faro en 111 laadlimo jam est11s aran~ ila. La 

1 
povas respondí . nek po¡¡i, sed ·certe c11nonceto , cerle jam aperos. Vial klopodn¡ 

. ci_a·ekspo zici,1jo_tremulle ' utiios al nia k fr11zoj devigas nin al ciama dankemo. 

1
. movad?, Pruvu ke Esperanto vlveal . Tutlcoran salut o i:i k .. . antaiícn Qis la vcnko! 

Adtcsll ~ion ~1: · ~ ,,.,:iJ'l'Z;,,,,,,,.,,,,,,~ AW 1"~-".llt'-lY,,,, v.A:.-A-r'"r »:Y,d -"A'P. 

l
. RIÍ</\ R DO KILES · ATENTU!Laintcrr.aci <}adres od e•t ir,io 

99 .Brigada E. M. 2.• Sección H_urlas• san~i~i:.>_,lau fen a m1miéro: . . 
' . , Ejército del Centro I . Mr. Tank, P. O . Box, 74-tlAN _KOW (Cnuo!. 

, r!--:-:•M-M•--- · •- .. M--11 Preaejo de J. Olmo3, Alicante, llll, Valer.ci, 

Gc===:::J♦c:==:::J♦c::==::::J♦t=~Cll>c::::=:l♦c:==:::3~c::==:::J•i=:=::::JO 

n ... A_B o N:M A.NI E R º-Nia _ga~e~o n~ havas fiksan ·abonprezon. II U _ G~ eldo~1g~s nu~ per lau_yola_ m~1_v1dua monhelpo de sía legantaro . ~ 
• N1 ~l~ktis hun _ s1ste1;t1on car _hel, cm kroma sumeto de tiuj, kiuj pov_a~ • 

íl 
pag11omete phe, e~hg~s. la ~ceyon de agrabla legajo al multaj, _-IuuJ ¡ 
p~o senlab _oreco, au aha1 kauzo.¡, ne p0vas pagi ,ian propran kot1z~n
T1al, se 1~ en~avo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k placa, 

~ . -pagu vian liberan abonon al iú ajn el niaj internacíaj agentejoj: íl 
□ . ÓfNr:RALA . INTERNACIA ADRfSO . NEDERLANDA ADRE5O U 
A nur por mono nur por ntono de holandanol 6 g G U~ ~.\~e~ri!.~a! E _N C PETRO van der PLANK ij 
□ _ - Po!t~ekkonto 159~4 Orlcans Yin SpeiJk st raat, 48~1 

. íl _ po!tQiro 24~:142 U 

. ñ K.:;:;;~¡:::) •::t;~•~:~TON AM::::::;;;.;~;::::::N íl 
LI 33

• lluo d• Ht iin"o 23 Powlor Str. NHhollo l•••hu•s•t•n 8 6. 1· n. ~- ~ 

íl
• . ~~:~~•Lt::~c;-IIIAMINGHAM 7 l"o;~;;~K:~~~411 íl. 

· . • RBDAKCIA. ADReso · POR t10 ALIA . 

POPO LA Fl?ONTO .- Mar, 25, Valencia (Hispanio) 
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