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· Kictm ni parolas pri nacia sendependecÓ, 
la ru1incnrnj profesoroi de rígidaj dogrnoj 
presl,<1ü konl<ludas; kc nia afero ne 111eri1a~ 
subIeno11 de universalistoj. Konvenos do 
aerun1i Id temon: La vorto sovi11ismo estas 
fremda en Hispan·io! Kurioza k reala estas 
la f,11110 uirdlllél, ke e,1 rondo de divcr1111a
ciu11oj, 011i konas la hispirnojn inkr 1iui. kiuj 
plcj senzor¡!'e malkasas /él proprnj11 t·r•arojn. 
Tro modesre, /a me,nbroj de tiu ci c1111ikvc1 
popolo, kiu rondigis.fa Tcron per malknvro 
de Ar11eriko, konsiclcras .. ke ekl,olika nomo, 
sur l<1 mar ko aü sigel<J ele varo, jan, esIas 
sufica g<ll'antio pri 1ics bonecu. 

Neniam ekzislis rnalamo, ce nia popofo. 
kontraü homoj el malsamiJ li<1gvo, malsarna 
raso aú malsarna religio. Ni jc1 sciils, en tiu 
ci punido, ke pli ol unu kririkcma legan ro ruj 
111e111oros pole,11ike pri 1.a kr.imoj de la lnkvi
zicio k pri la rnaljusla forpclo de judoj du111 
pasinra epoko Estú dirire nur kelkvorte, ke Id 
lnl,vizicio funkciis pli, kiel roliIil<a im,tru
menro de regaj kiimdriloj, ol kiel puri~ilo 
de r'elig-ia or1odokseco: ankaü pro sirnilaj 
k<111zoj, ilkazis ta forpelo de 111 judoj. Kt<1-
r,1 pruvo p.ri tio eslc1s Id í,Ykro, l<c 111ulI,1j 
judoj eslis korifeoj en lt1 kamari.loi, dum 
muilñj krbtanoj e:slis viktirnoj en la perse-
ku1oj. . . 

Ne g,1st0j, sed samfendanoj estis éiuj 
eksterlandanoj lo~anlaj en Hispanio, kvan-

LA GRAN.DA CANTAGO 
Europo, dum kclkaj tag9i,A travivis la an,1;orojn de milita atmosfero. 

La postnloj de Hitler ko11t1•r1fí Cehoslovakío ll'a11sformigís e11 ullimoto, ldes 
sekvo estís generala mobílízn en lit minacata !ando; kun impo11<1j ¡m,pararoj 
k fehraj ordonoj en ciuj statoi, kiuj subskribís í11tet'helpajn kontral(tojn kun 
la viktimo de la mínaco. Aliaj nacioí, iel církula111aj en ta·orbito de la grandaj 
potencoj, puhlíke forigis lé1 rus!on al sinj ka11011oj k al siaj bajot1r.toj. 
· Oficialnj proklamoj c1IM111e c1vertís !u civil,1j11 gelo¡~<111toj11, de la gran-

daj mboj k cc\'urboj, µri ko11vc11eco de rc1pída f,i1·vt·turn al foraj rcgjonoj, dttm 
oni faris susµekta¡n ckul'oj11 1::11 la strataj lc1111p:)j k lanh:rnoj de !,ello¡ kvar
taloj. Sensctci,1j títoloj de c1rtilrnloj rrvivigi~; bíldojn, !re símílaj al tíui aperin-. 
tni ce fino de julio de la jaro 1914'1• Oní d1sdonís lrnntraugc1sai11 mus:rnjn; oní 
pretigís kelojn kicl sirmejo¡n, oni vokis la virinoin por anslatafü IJ virojn en 
vakon!aj postenoj. Sed ... kiilm l<1 lrnnsterníta eúropa11arn stopís, prr la manoj, 
siajn 01·eloj11 por ne aiídi la fatala:1 eksplodegon, la el<splude~D n<.: tondris, 
car la stormo estis nur dresíta vento, Id.un ventolis propaganclaj aparatój, en 
la diplomataj ko11spi1·~joj, por vcki pr111íko11 Cl' la popolam,1soj k, profitante 
tiun biologian staton, la aiitoroj de la cantago rabís al tiuj sa111aj timigitaj 
amasoi, aprohon k r<'zir.~11,1cio11 -atí ;1'111e11aií p21sivecon-a11tau. 10 kanajlajo, 
antui:í la µlej monstr·a polit1:,,1 krimo, ldnn laris rekt.:: lrnn!rc1ü Cd1oslovakio, 
k malrekte lrn11tr,1ü la tutmnncla dernokl'atio, la !utrnonda rcakcio. 

JJopularc1 pi·overl>p dil'ils, k,: l,1 !upo lll't1id111 .it,1kc1s L1 lupoj11. Tíu cí 
vero, kodíau, al,ir<1s relicfon se ternas pri kaµitalístaj lupoj. car en tia okazo, 
por mange_¡!í frcsajn kar1Jojn de honestaj popoloi, ili bezomis unue deflankigi 
1a atenton de nlir1i popoloi, kiuj, havantc ankorau (orton kro111 honestcco, 
povus estl solida baro por iliaj malnoblaj intencoj. Pro tío estas nec~se tre 

• Tuj post mafapero de la fremda interveno, mi pavas aserti, ke nova nacía politiko, sub firma kaj energia 
gvido, permesos al la hispanoj forgesi la nunajn tagojn de suferoj.masonante rapide la internan pacon!» 

Vol'loj el la so/ena df'klaro, kiur. faris doktoro Negrin dum lasta kunsido de la ligo de Nac,oj. 

kam mu!Ifoje okazis, ke iu nlinacinno venis, 
ne por al<cepli nian civi!nnecon sed por 
ekspluaii sian fremdecon, J¡¡ü ofenda supo
zo, i<e Hispaoio estas iu sova~ejo, kie la 
indigenoj ne scias trovi diferencon i111er kris
talo i< didmanto. Ec en tia okazo, lil p!ei 
karnkleriza puno, plej fip~ bonhurnora sin
teno, est,1s laiílaj ridoj k sprilaj mokoj por 
pruvi, pcr sercoj, ke ta hisranoj ankaü scias 
disIingi nuancojn ínter stano k ar~enio ... 

.Sed ju pli milda es1as 1~ karaktero des 
pli akre. ~¡ reagas ant111 perfid,ij ril<anoj. 
Kaj, pro fío me 111, Iberio- -plcj gasrn rna socio, 
kiu ne saris poluri nacian lieron -rigardante 
unue surprize, k posle suferante krue!e, ia 
invadon de sía teritorio, fare de fremdaj le
gioj, staris subite, pro eksplodo de sankta 
lcolero, k brave svingas nun, super ta variaj 
flagoj de politikaj doktrinoj k sindilrnIaj nor• 
moi. super privataj inreresoj, la rrikoloran 
slandardon de sía nacia sendependeco. 

Kaj tu1e certe. nepre venos la lago, pro 
la kurago de la adeptoj de éiui aliaj emble
moi, kiam Jriumfe flirtos tiu nacía tuko - plej 
internacia simbolo!-kiel premio al la volo 
de nia popolo, kiu devige rnililis l<ontraú 
fremda fdsisra koalicio, rig11rdatll ilnkoraií 
nun, kiel rratbatalo. Ira la naivaj vitroj de 
kelkaj personoj el ekstcrlandoj medi.:ij ... 

lerte agil En la trivi;1lél komedio, kíun íus ludís en i\hinchen kvar politíkaj 
hístriouoj, du el ili, Hitln k Muss\Jlini, majstris J¡¡ rolon dt b<'-nditoj k la du 
ceteraj, Cha111brrlai11 k Daladier, pl'etcndis cll>klami vortojn de a11geloj. 

Tamrn, post la lrnlisoi, la l'unebra kvaro planis konsrnte la murclonl 
Suh la dcn1agot;ia pre!eksto eviti militon, la kapi!alismo cedas pozi

ciojn---tre volonte!- latí jatn k;1.~e konsentitaj konclícoj lrnn la Fnsismo, dum 
siaj «demokratéJj,, ,sgentoi •·sc1_i11ds• cedí d,vige por rvíti pii ~1ra11daj11 katas
trofojn, kiarn guste ]¿1 plei granda katastrofo estas tiu perfiaa metoclo mem 
de iom-post-ioma cedado, ruza sistemo, ki,.: prezent.as rivcrence en argenta 
piado la kateni_¡.;:itajn korpojn, rle tro multai popoloi, al la nesatigebla fauko 
de ilia plej kruela malamiko. Gis kiarn daiíros sukccse tia m,~ldelikata ludo? 

Gis ldam la natura timo al eiu milito estos psikologia ínstrutncnto por 
paradokse plifirmigi, en altaj gvidaj postenoj, tiujn vampirojn, kiuj nepre 
bezonas por sin nutrí la Jllnan sangon elversitan sur la batalkampojn? ... 

Hispanio ne scias respondí tiujn ci lastajn dema11dojn; sed dum la 
estontai proksimaj víktimoj ekdormas hir,note, ai:ískultctntc la fiajn lulajojn 
de la fasista pacifismo, la hispanoí, sopirante pri autentil<a pacifismo, batalas 
por defendí la !ojalan teri!orion, kíe regas la popolo, pri kies sorto neniam 
inflnos la barbareco de um:i, la hipokriteco de alíaj, nek la cánt;,goj de unuj 
k aliaj kune; car se en Mirnchen rcnclevuis, por sklavigi la mondon, la kvar 
spektroj-Pesto, Malsato, Milito k Morto-kiujn mencias la Apokalipso, en 
Hispanio ankorau rl:s!as, por dignigi le homaron, tíu Jdei'.,llismo, kies simbo
Ion projekcias la hela figuro de la nobla kavaliro Don-l<ih0to de ManCujo. 
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Akre dai:íras la bataloj ce la pozi

cioj, kiujn niaj soldatoj relrnni<eris 
trans la rivera Ebro. La malamiko 
velas elgorgigi la dornon, k pre man te 
furioze neniel gi su kcesas regajni la 
perditan terenon. Ní posedas ankoraií 
nun preskau cíon akirítan en la ko
menco de la brava ofensivo. 
• En El<stremaduro, subite haltis la 
bornbasta atakl:!go, kiun la mastroj 
de Franko entreprenis en dírckto al 
la rninoj de hidrargo. Fortega k ne
atendita \mntraüstaro ele 11i;ij trnpoj 
«kulpas, je la nuna kvieteco 
en tiu malproksima fron(o. 
• Laií regulo de la Konsti-
tucio, la 1. de Oktobro kun-
venís la Parlamento de la 

• Jen ekzakta listo k partianeco de 
la deputitoj, ciuj el la nuna hispana 
Parlamento, murditaj de la fasistoj 
ekde la lrnmenco de la ribelo: 
Socialistoj. . . . . . : 
Maldekstraj Respublikanoj. 
Moderaj Respublikanoj .. 
Komunístoj. . . . . 
Centra/ Respublil<ano/ .. 
Katalunaj Autonomistoj. 

ENTUTE. 

22 
8 
5 
2 
1 
1 

39 
La komcntoj plene superfinas ... 

NEKROLOGO 

LA JUNULARO. KONTRAÜ LA MILITO 
La Tutrnonda Kongreso de la Junutaro,:·, 

kunveninta en New·York, i;nuanime aprobis,; 
kun tondraj aplaüd9j jenan rezolucion: 

t.• :Stirnuli la internaéian unuecon k fra-
tecon inter c1uj gejunuloj. ,; . 

2 ª Kondarnni ciujn ofendojro k atc1kojn 
kontraú sendependecon de la nacioj. 

11.' Aligi la junularo al pi ene aktiva agado 
kontrnií la provokantoj de militoj. 

4.' Fari premon al eiuj registaroj, por 
devigi ilin doni helpon al la viktimoi k apli-
ki sa!lkciojn al lu kulpuloj. . · 

5. • Kond11mni la bornbardadojn sur mal
fermajn urbojn. 

6.ª Penadi favore al ciu ajna sistemo in
ternacia por cviti, sen distingo pri rasoj, la 
konfliktojn inter la nacioj. ·--------e Fidíndaj informoj aserias 

µri gravaj kvereloj ínter la 
rnauroj,kiuj protestas kontrau 
la peza rolo - mortí defen
dante siajn katenojnl - kiun 

Respublíko en historia mona
.l1ejo de antíkva urbeto 11pud 
Barcelona; ceestís 200 depu
títoj, kiuj aklame aprobis la 
farítan laboron de la Regis
taro en ciuj militaj akroj. La 
cefminístro, doktoro Negl'in, 
montris -la prctl'con de cíuj 
polítikaj pa rtioi k sínd ika taj 
organizoj batali, sen ripozo, 
gis foriro de ciuj fremdaj ín
terveninloj. En sia dua lcun-

Ni11 hej1110 111 o n tras í1inebrnj11 dl'ilpir11joj11 en 
0111agfl al 111 di¡¡-na memoro de du lrnre¡.:,)j mernbrnj 
heme falintdj. sur la béltalkampo, kun verda siclo ce 
la hrn1110 k kL111 insig·no de leillcnaniu ce la m.111ilrn. 

íli ludas en la fa§ista ínva
dinta 0 nc1ciísta•> armeo. 
• La konata angla bata!an
tino Emma Goldman plian 
fojon venís al Hispanio por 
travívi novajn aspektojn de 
nía milito k porti samtempe 
la varmajn salutojn de la 
internacía anarkísta movado. 

l<i,1111 la doloro aperai; pro ~irajoj el propra 
karno, nt: estas fdcile paroli. Ni diru nur. ke ili 
111nhaü dilir?en\e studis en la Militista Al<ade111io, 
k ili arnhcñ rraklil1e konfírmis sian oficirecon en 
IH avan¡¡-ardñi trnnceoj. sen iü ripozo. gis kiam 111 
Mor\o fc,/éis abruplc ili<1jn vivojn SalUl'ili,jn de sana 
june,o I< dclilu,1aj ~cntoj: 

En Barcelono, si faris tiu
sence ínteresajn deklarojn al 
la popolfrontaj jurnalístoj. 

sido la l'arlamento ?lprobis la 
bugeton por la venonta íaro, 
kiu montras per klc1raj ciferoj 
kontentigan staton. 
• Kamparana maljunulo el 
vilageto de Murcia provinco 
ricevis la Meda Ion de 1,, Devo, 
kíel merititan premian al lia 
intensa laborado en kam
paraj taskoj m,,Jgrau liaj 
sepdek du longaj jaroj. 

JOZEFO ESCRIG Unu el la iniciatintnj de 

niíl g,1zeIn: riítoro de la interesa <Htikolo 

Pos1r;:v,1rdia Fron10 en líl I ." numem; 

kon11i11kilcl adepto de la ideo pri /ingvn 

inlernacia k lerla instruisto de Esperan 10. 

SOTER?_~REZ Pkj gaja vivogoja l<<1m11-

r11do: el<sa estrnrano de nía Grupo; par

toprcninlo en la 111.0 l(on¡.:rcso de SAT 

en Parízo, ínrtil<a viro, malavara je sidj 

l<apal>loj. kiL1jri ~enIile li disdonis cirkoll 

si, lrnnc lrnn sana spruc,rnlíl o¡.,Iimis1110. 

• Sur publikan vendejon de 
Barcelona falis fasistaj born
boi dum plena.aktív.:co. Mor-
tis 32 virinoj k 18 viroj krom 
124 vunditoj. La scíígo, k\'an
kam ordínara, pro ofteco, 
ciam estas klara akuzo kon
trau la tipa; metodoj de la 
internada failismo. 
• Gonzalez !Jeña, Prezi
danto de la U.G.T. k minis-

• Aviadista sergento, el la 
fasista armeo, sub pre1pksto 
~uí permeson en S,rn-Sdias
.tian fugís al Francío trana
_gante la landliman rivereton 
Bidasoa; tuj 1i venís en la 

lli amhall jnm ~uas la elertrnn dorrnon, sed 
illíl ombro ci<1111 s1<1ros nnt11ü 11i. postul,intc l,il>ori 
ISCJJ p,lllZO rn l,, ,,,.~kl>, kiLJJl ili IÍOlll i,11Jis, !{ l<iun 
ni juris ncniilrn fnrl11si. 

tro de Justeco, jus revenís el 
Meksikio, kie 1í partoprenis 
gravan la horistan Kongre-
son. Li emocie rakontis prí 
entuziasmo de la amerika 
laborístaro por nía afero. 

zonon de la Respublíko por 
batalí tre entuzíasme ar;11<1 la popolo. 
• Reven,> eJ f,1sislil ZOllO, iris al 
Bonaero, cefurbo de Arwntinio, la 
hispana marl(izo de Salamanka,kíu en 
privat?l konversacio dírís jenajn vor
tojn: «Nek la milito estas gajnit?l, nek 
oní povas aserti, ke oní gin gajnosl» 
• La anglaj minístoj decidís akcepti 
k vartí mil híspanajn infanojn. Tío 
okazís post vizito, al Híspanío, de la 
prezidanto de la Minista Federacio 
Arthur Horner. Li estas vern anglo! 

Pacon k honoron al ci, ho l<arcgaj fratoj! 

• Interese estas dísvastigi kelkain 
statislikoin pfl elspezoj de la fasistoj 
e11 la operado pr,>lt>r la Ebro: 

Superflugis 5.8_i0 casaviaclíloj k 
5.705 bombardaparatoj, kiuj jetis kvin 
milíonoj <l1'1 kíkgramoj da eksplodajoj 
ku11 pli ol du mi\ionoj da kilogramoj 
da iltalo. Kvin milionoj da litroj da 
gazolino malspareme eluzigís. 

Rílate homojn: rnortintoí k vun
ditoj atingas la nombron da 60.000 
personoj. La f¡¡sismo estas nur tío. 

• Pro la lrnnkreta retirígo, 
de ciuj eksterlandanoj, kíun la I~es
pubfíko p!enumas, la demokratoj ami
koj de níaj malamikoj lrnlere kon
fuzigas. Por kovri la sajnojn, la 
sekretario de la' funebra Komítato 
de Londono jus veturis al Burgos, 
sidejo de la frankístaj bandestroj, 
por trakti k retraktí la retírigon de 
la italaj «volontuloj». La sekvo estas 
la reeksporto al !talio de dek mil 
vunditaj aií sentaiígaj soldatoj, el tiuj, 
kíuj fanfarone venís por •ekskursi». 

,., ,.. 
AL NOBLA CEHOSLOVAKA POPOLO: SALUTON1 

Cehoslovakio, dernokrala insu!o en mez,, de [1sisIa tnarn. pro ega perfldo de fillsai dernnkratnj. jus devis fordoni partan de sia 
terilorio al Id nesalig-ehl11 s1011:1alrn de !<1 g-erm,irrn sarkn. Ni. lfr;panoi. Iro sperlaj pri la ¡;entaüg·eco de lirikaj platonaj frazoi. ne volas 
parkeri slullajojn en 1,, drc:,ilil horo de tiuj. kiui kutimi¡¡i111<1i ko111pali ci~111 najharnjn sufernjn cerlc ne pensas, kc eble baldalí venos la 
1,1go ~ern~g-i, ili rncm. ¡.,ro si,1j proprnj Cil~renoi. t:n 111<1l!'elié~j ~iI11acioj nur rcslas apude la vcrnj arnikoj. Nun, kiarn la beld nacio de 
Tornaso Masdryk knnslalas nfcndojn de m,1il«1sdj 111al,rn1ikoj ,9ií hipokrili,j •amilwj,;, la espcrantistoj el la libera Hisr,anio ofertas at ~¡ 
praklikan solidarec<>n pa obstinn b,1I,>10. renvers11nlíl l,1 h11nclitajn· planojn ae tiuj Silrnaj íasistoj. !des botoj, en la rnbitaj cebaj terilorioi, 
premante la !ih"._recnn k nfendalltc 111 civilizon. ctdirsas sc1rnIeInpe lc1 verdain slclojn de !rl tieil hrilanla esperantismo. 

Nohla Ceh:islovakio .Sal11I011 al ci, car 11eni11m ci estis Iiel granda kiel nun! Neniarn estis tllor11le oli rnalgrandaj ciñj malarnikoj! 
Tion ci laiíte ni prnktanrns. Irem¡,<111le en la fec,111 de nia naüze¡.:,i ti11j11, kiuj rikane cin proíanis, k liujn. kiuj skrndale cin perfidis ... 
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... CAR K L·A R A KAJ REKTA, KAJ TRE DIFINITA ... 
':""Nia pasintjara vojago al Rolerdamo k Parizo esris ja liom rica en urllaj sper1oj, ke anl<aü nunj,1re ni inlencis veluri 111 Londono 

k Bruselo, por persone porti lien-kune kun la pasio de nia epopeo-la varmajn 8alu1ojn de ni,1 g-1izeto, k .:erpi sa1111empe, el l,1 fluoj 
· de vivan ta esperantismo, ins_pirojn k sugestojn por nía kara enlrepreno. Konataj lrniízoi es lis baro rigora por cfekrivigi nian dt'ziron . 

.. •• Tamen, iomere mildigis nian cagrenon la oporluna ekscio, ke la Ministerio de Publil«1 lnslruado decidís sen di oficialan reprezcn-
1 tanton al Kt>ngreso de IEL, tre sukcese okazinla en Londono, l<omence de Aiígus10. La rnandaI011, por 1iu honora lasko, ricevis 

)ojala samideano el Barcelono: ,etburga prof~soro, kies sincera elpruvila neú!raleco neniel eg<1las al stulta indifere111cco antaü krimoj 
de kanajlo, Kun la morala aú!ori1a10 de sia multjara pionireco, en la neú!raln movado, nia lrn1aluna samlingvano parolis salule, je 
nomo d~ la Respubliko, en la nebula urbego de 1 · kavaliro Chamberlain. La vasla ceeslantaro. i111er kiuj abundis lervornj l~gantoj 
denla bulreno; kun respeklo k ne sen emoci,>, at1skultis, el sobra buso de fidinda kolego, la konfirmon de mullaj malnovaj diroj. 

Cio estus glate disvolvi~inta, en la grnnda rondo familia, se ne sidus ilnkaií ric lo ilalai tamiliafloj-servutnj delegitoj de 
Mussolini-kiuj, kolerigitaj, pro la majes la si lento reganta en la salono kiel orn11go al la sufaoj de Hispanio, bruc proleslis k, me:u: 
de generala malaprobo, skandale Joriris. lli cerle konfuzis kunvenon de liheraj senlemaj esperanlistoj kun unu el tiuj pcriodaj 
farsoj, ce la Ligo de Nacioj, kie mehanike papagas kolekto da puleineloj ... Poste, en la gazelaj raporloj pri la solenajo, oni ctiskrete 1 
vualis la malagrablajon . .Sed, faktoj restas faktoj! Kaj pura fakto es las, ke en la nunjara kongre¡;o de \EL, demokrata manifestacio 
de supera kosmopolitismo, kun placo aü sen placo de kelkaj gviddntoj. nia brav11 afero gajnis mullajn valornjn poentojn. · 

1 
Ha! ... Preska!\ ni forgesis!. .. F,n \11 lahorlstn kongreso de5AT, en Brusela, neniu inciden lo 0111Mnis 111 deb11tojn, far J~üdaj 

1 vorloj pri Hispanio - pri ílktiva baralo kon1raií la fasismol - estis kvazaü labuo por Id tre caslaj o reloj de pli o\ unu sendogmulo. •----------······- .. -· .... ·· .................................... -.... - ... -............................... __ ... _ .......... - ......................... __ ............... - ................ -. 
Tago en ripozol Nur 
nun mi komprenas 
tiun ci frazc,n. Eble, 
la leganto· ne pavas 
formi al si klaran 
ideon pri ties sígnifo; 
prí la sígnifo de la 
vorto «ripozo» tie ci. 

T !GO E~ RIPOZO 
mortígas, kripligas, 
frenezigas k faras 
cion ajn, kion la 
horno abomenas ... 

&PI Z O DO T R A VI VITA KA J O R I G I N A L E 
VERKITA DE LA POLA VOLO NTU LO 

Alídante tiujn, 
aerfajfegojn, estante 
ee en sirmejo, oni er.
rulas la kapon pro
funde en la korpon 
au en la teron. Ful-

Niaj trí baterioj 
estis anstatauataj sur 

JOZEFO TENENBA.UM 

la fron to,· por gui . 
ripozon. Mi gojis pensante: La kamaradoj ripozos post 
longaj bataloj. llí iom liberigos je la surdiganta krake
gado de la kanonoj. lli íom liberigos de rigora DEVO. 
llí pavos plí komforte spírí, 1,>li reguli mangi k plí 
trankvile dormi en la «sekura» ariergardo. Sed ... mi 
sciis malmulton ankorau. Fine, jatrt la baterianoj aperis 
en Bechi, pítoreska montara vilageto. tiu el íli sereis 
Jokon; lau pleja konveno. Dise íli eklogis, ekgojís, ekri
pozís ... sed nur eke! Jen, kamaradoi, kio okazis: 

Frue, en la dua · tago, venís nin viziti la bomboje
tuloj. Ili b)mbardis la eirkai1ajojn. Oni sereis rHugejojn, 
kiuj fakte mankis. Kíon do fari? le! ni provis sírmi la 
korpon, kiam jJi audigis en. la horizonte. Tamen, ne eiuj 
farís tion. Ú:enera:le, estas malagrabla sen to kuregi al rifu
gejo aúdante aeropla11similan ·bruon. Sekvanfan tagon, 
oni ree flaris la dangeron; ee jam pli proksime ol antaue: 
Je unukilometra distanco de Bechi. La nervoj komencís 
ekscitigi. Jenaj kuriozaj diroj saltis de bnso al buso: 

Almenau tie, en la fronto, kvankam cevalforte 
ni laboregis, ni havis plí ai1 malpli bonajn rifugejojn. 
Se venis la bombuloj, k estis ordono restí ce la 
kanonoj, por pah, cío estis afero pri bona au mal
bona sorto. Se tia ordono ne ekzistis, ni povis trovi 
sirmon en la rifugejoj, kiujn kun ofero de svito ni 
faris. Tiam oni pensis: Se bombo falas celtrafe, mal
bonsancol Kaj se la bombo falas apude, ni estas 
ja sirmataj kontrau la mitralo k stonoj. Sed tie ei, 

.... __ ep )3echi, kíon. ni ha vas? Nenionl Krom maltrank
. vilo, sendormaj noktoj k senpacaj tagoj. tu ripozo? 

N el Angora k lacigol» 
Preskau oni volis reíradi al la frontol Ec oní deba

tís pri tio, kvankam la debato dalíris mallonge. Dum 
bela posttagmezo, mí iris al portí la jurnalojn. En la 
placo mi renkontis hispanon, kiu sciis la germanan 
1ingvon. Tio ja estas maloftajol Mi haltís k ekparolís 
kun Ji. Subite, ni ekaudis kontrauaviadilajn pafojn en 
la aero, mem super ni. Inter la homoj, trovígintaj tiam 
sur la placo, regís paniko, k baldan ilí malaperis en 
hazardajn sirmejojn. Instinkte, mí enigis en apudan 
doman. Post momento eio eesís, kiam abrupte audigis 
la bruo de flugantaj motoroj k tuj la, tre konata al ni, 
aerfajfegado .de falantaj bomboj. Tíu zumado esta~ plej 
teruriga, car ~i estas senindulga mortportanto. Ói ne 

• ha Itas plu en la aerol Ú:i falegas, eksplodegas, detruegas, 

mora pide, mi kurís al 
la fosajo de la vilaga placo. Gis tiam, mí «ma}sparis• 
tempon. Mi pensis, ke mi jam iros•kíam ilí proksimigos. 
Sed ili proksímígis ruze, k mi ilin ne audis. Kiam apena u 
mi atingis la aperturon de la rifugeio, falis bombo, ce 
ok metroj je dístanco, sur domon; ruinígante gin kom- . 
plete. La eksplodoforto jetegis min sur la stuparon k, 
barelmaniere, mi enrifugf'jigís. Interne, mi aüdis pluajn 
eksplodojn; poste mi reaperis ekstere. La placo sajnis 
dezerto. Silnitaristo kuris, kun vato k gazo en la mano, 
por doni la unuan helpon al la vunditoj. Mi iris levi 
naujaran etuleton, kiu agoniis pro frakasita kapo. Poste, 
mi returnis k, helpata de aliaj, mi povis kun granda 
peno eltiri du stonkovritajn virojn. Nur iliaj kapoj estis 
videblaj; tia! ni devis ankau fortíri duonmurojn <le la 
renversita domo. Finfíne, ni sukcesis; la 1:tato k aspek!o 
de la du maHeliculoj estís, kompr~neble, nepriskribebla. 

Tuj post tío, mi rapidis al la baterioj por eventuale 
helpi en io. «Grunberg estas grave vnndital» mi audis ... 
Diligente oni lín alportís sur brankardo. Li kriís; ho, 
kiel multe li kriisl La ventro ege dolorís al li. La kla
viklo estis frakasíta; la lrnpo, la manoj k la brakoj eble 
ankai1. Tamen, li nur plendis pro la ventro. Sub la plei 
suba ripo aperis la sangaj lipoj de stranga vundeto. 
En la hospítalo oní konstatis, ke bombero eniris tra 
tiu lasta loko k faris d€k siroin en la intestoj. Lí mortis, 
unu tagon post la operado, en mezo de neeltenebli'!j 
suferoj. Jen do viro alta, forta, sana, largsultra, bela k 
energioplena, kiu devis kapitulaci antaü la morto. · Lí, 
unu el la plei fidelaj kamaradoj de la baterio «Karl 
Liebknecht», mortis murdita de perfida klaso, kiu 
nepre volas sklavigi la homaron. Li mortis en sía 
posteno, batalante kontralí nia komuna malamiko, mur
dita de la italogermanaj grandfinancistoi, same kíel 
Karl Liebknecht mortis ankau murdita de kruelaj mem
broj de la germana grandkapitalismo. 

«Grunberg, audinte pri cía morto, ciuj ni juras 
vengí cian noblan personan, kiun rabís el niaj vicoj 
la detruantoi de la civilizo. Ni luktos gis lasta horno 
k neniam ni kapítulacosl» Tion pensis eíuj baterianoj 
tra la silente, kiu regís ínter ni, kiam la maljuna 
sergento Poldi venis po~tí al ni la malgojan nova
jon el la hospitalo. 

Jen, amiko-leganto, nun Jam certe vi havas pli 
klaran scion, multe pli kompletan opinion, pri la signifo 
de la vorto «ripozo» en la gravega hispana milito ... 
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NIA FIDO ESTAS FIRMA! 
La milito daiíras k dauras! Eble, 

tio okazcts iel mirige por la strabaj 
ríga'rdoj de kelkaj demokratoj-per 
ia títolo oni <levas ilín nomí. .. -
. Jes; la milito dauras k dauras, dum 
kreskas la kapablo k potenco de la 
Popola Armeo. La malnova armeo 
ribe1ís koutrau ninl Tíal ni estís devi
gataj fralcasi gin. Per malspertaj mí
lícanoj ni komends la defendon de 
niaJpropraj rajtoj. 

La fasistoj vokis fremdulojn por 
atingi la subpremadon de ciuj his
pano!. 'Necese estis do transformi la 
mílicojn je Regula Popola Armeo, car 
efíke batali, kontrau bone organizítaj 
fortoj, povis nur ankau aliaj bone 
organízüaj fortoj. Tui staris kontrau 
la' ribelai bandoj la fidelaí soldatoj! 

La hispana junularo rekrutigís k 
masonis la bazon de la nuna rezis
tado. Ói ankau scias mem ataki, 
neniam perdante fervoron nek fidon 
prí la venko. Ne ja romantika fido! 
La venkon ni atíngos post suferoj, 
kiuj ankorau ne fínígis. Nin atendas 
luktoj, bataloj k oferoj por dcrlotí 
finfine la triumfon; bela rezultato, kiu 
decas k nepros. La estonteco poluras 
nian deziron, la invado postulas nian 
devon k la fido bardas nia n forton. 

Fido ne estas revo! Ni konas nian 
malamikon. Tial, ni volas farigi pli 
fortaj o! gi. La reluutoj venas k venas; 

-- i!Lfluas k fluas. La milito dauras I< 
dai:íras. Dume, la Armeo plifortígas, 
plídensigas k pliperfektigas. 

Hodiau, kíam la malamiko pusas, 
niaj rezistemaj cedoj donas garan
tíojn prí fiasko de gia ofensivo. Mor
ga u, tíu sama fanfarona malamíko 
iregos malantauen, jam por ciam. 
Celante tion, la laboro ne baltas 
en fronto k postfronto, en kampoj 
k fabríkoj. Kaí, hele venos nía Tagol 
Ni gajnos cion malgrau provízoraj 
perdoj. La fresaj folioj de lauro ka
rese juketos nian frunton ... 

Estu certaj pri tío, ho karaj amikojl 

Ernesto HURTADO 

Pronlo de Pozoblanko, 28-Septembro-1938. 

TRE INTERESE T 
POR NEDERLANDANOJ ■ 

Sub tr~fa titolo cLa lnternacia Fasismo 
detruas la Arton de Hispanio• llnline a peris 
la ti~m soplre nt~ndarn brosuro, klun espe
r11ntllngve eldonis la Nacia Patronado pri 
Turismo en Hi11pa11io. 

La bildoj (duonpa~aj rotajoj) estas im
l)onaj, tre taíígaj por konvinki pri la detrue
mo .de la fasistoj. La preso estas klara k 
arta kun verdaj literoj, La stilo estas korekta 
k flua. La verketo montras la utilon de 

· Esperanto ce aferoj, kies gr-avecon atentas 
la internacia opinio. 

La 32-pa~a eldonajo estas senpage have
bla. N_ederlandanoj devas sin rurni:aldonan
te postmarkon de 4 cendoj por alsendo, al 

P. G. VAN OER PL..ANK 
Speijkstr. 48, I.-Amsterdam 

POPOLA FRONTO 
.--•, .. _., ,, 

A~~!~! ... ~~.,.!,1Et,,!~ ~ !.'.~.~t,~!!!!~.~· .. 1 
gránda nombro da eksterlandaj volontuloj; en tute, proksiip~•me, dekkvin mil. .,. 

Por definitive detrui la bazon de cia preteksto celan ta· .pr<1v~i ·Ia in'ter•"' 
venon de kompletaj italaj divizioj. en nia milito, la cefministro .doktoro 
Negrin, en lasta kunveno de la Ligo de Nncioj, ano neis la grav1rn' decidan 
de la Registaro tui retiri ciufn eksterlandanojn, kiuj libere k volorite ·venis 

_ batali apud la hispana popolo. La decidon oní aplikos baldaíí, sub kontrolo 
de internacia l(omlsiono. La decido validos rlgore, sen ia esceptci, por 

ciuj eksrerlnndanoj, ec por tiui, kiuj akiris oficiale·la hispanan clviranecon post J¡i 17. 
Julio 1956. Nia Registaro sukcesos pruvi per tio, ke nia batalo estas afero solvencia 
nur ínter hlsIrnnoj, por eviti komplilrnjojn en la interna polilika vivo de oliaj landoj. 

L~ cinik~ Komitato pri la Ne-lntervenn (!?) jam ne plu rnjtos mi'llpurigl rismojn 
da pi'lpero, por trompi la DOpolamasojn sñjnigante, ke en Londono oni vere dezíras 
la roriron de tiuj fremdaj invadintoj, sen kiuj la ribeluloj jam longe estus fiaskintaj, 
Por neniu esras sekreto ke la l<omitato rnem konsentas aíí helpas la murdojn, kiujn 
semas, 8Ur civilaj lo~antaroj, la germanaj k ítulaj aviadistoj. 

En la solena momento de la adlaíío al tiuj fervora¡ amikoj, kiuj, miksante sían 
sangon kun tlu de la hispano!, donls spertojn k normoln de armea disciplino, dum 
maHacilaj etapoj, ne decas emfazaj nek lirikai vortoj. Sed, la hispano;, solaj jam en 
sía tragedia, kor.servos eterne emocian dankon.por tiuj ínternaciuloj, kiuj nun foriras . 
sentante profundan respekton por la sankta mE:moro de tiuj alíal, kies korpoj ripozas 
sub pla kovrilo el tiu sama tero his;nrna, kiun lli riel ~entile k malavare helpísliberigi... 

LA BATALO EN EKSTREMADURO , .. 

DEFENDANTE NIAN HIDRARGON! 
En Ekstremaduro niaj soldatoi, malpli sensacie ol apud la rivero 

. Ebro, plenumís gravegan taskon: Haltígí la íradon de la fasístoj al la 
vilago ~1?1ad_en_, k-íe ekzístas la plej valoraj mínoi. d~ hídrargo el !a _::_?!~5?.!1sl9_• _ 

111 Ja estas treege firma ekonomia garantio por la Respublikol 
En direkto al ilí, dum kelk3.j tagoí, la malamiko minacis renversi eiujn 

barojn k formangi la satatan viandon. lmponaj bataloj okazas hodiau sur 
granda ebenejo nomata la ekstremadura Siberio, kiu etendigas gis la prokw 
simeco de tiu rica mineja zona. Antau unu manato k duono, cí tiun terenon 
mem posedis la malamiko, sed la audacaj kontrauatakoj de niaj brigadoj 
regajnis la perdítan slosilon de nia trezorejo. 

De loko al loko, pro fajro de eksplodoj, en la dezerta regíono sen 
arboj nek rokoj, aperas malgrandaj brula¡oj. Sen zorgo pri tío, niaj patroloí 
antaueníras esplorante la terenon. La artilerio íetas abundajn obusojn sur la 
ebena¡on. Nía aviadilaro garde flugas ce la supro. En lerta kunlaboro kun 
ili, la infantería okupas tranceojn kalsaltas parapetojn. Oni kaptas kaptitojn: 
ne estas malfacile paroligi ilin. Tre volante ili rakontas abomenojn: I1i díras, 
ke lie daure kreskas la subpremo k sinsekvas la pafmortigoj¡ la mizero 
kruele grimacas, la kamparanoj ne pavas aéeti robojn k, pro tío, i1i faras 
síajn vestojn el malnovaj sakoi, .. car neniam estis tiom granda la dife~ 
renco ínter la salajroj k la alta! vivolrnstoj. 

Kun brilo en okuloj, pro flama dezíro forvisi tiajn Ínakulojn, la 
po9olarmeanoj en Ekstremaduro alproksimígas · pli k pli al la difínítaj 
konkerendaj pozícioj. La batalantoj, kantante iredentajn kantojn, lasas mal
antauen, ciufoje pli malproksimaj k pli sekuraj, la hidrargajn rrlinojn. 

La popola ofensivo jam estas en plena apogeo! !talio k Germanio 
rompis tie siajn dentojn. Rigore fermíta estas por ili la soseo al Almaden, 
dum loge promesplenaj estas por ni la vojoj kondukantaj al la cefurboj, nun 
sklavigitaj, de la okcidenta parto de Hispanio. , 

Antauen ni ekmarsu, k21maradojl Ni estu pretaj éiam plenumila 'de~on 
sub la suno au sub la frosto. Kun fervoro, sen hezito, kiel decas al virojÍ 
Kaj ... nu, bone; mi forlasas la krajonon k prenas la fusilan, caríen ree audígas 
la akra tamburado de la masinpafiloj k la tondra zumado de niaj kanonoj ... • . 

ANONIMA TRANCEANOL 
Fronto de Ekstremaduro, 20 • Septembro - 1958. ,i.) ¡ : ., .,, , . , i,,'/' · 
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LA NEDERLANDA HELPO AL HISPANIO 
"\•.< ... : . 

La nederlanda Komisiono «Helpon al Hispaniol» 
en sia lasta speciala konferenco, por la nederlanda 
gazetaro, gentíle ankaií invitis nin, kiel eldonintojn 
<le la nacilingva traduko de POPOLA FRONTO. Dum 
paiízo, volante mi kaptis la okazon klarigi la signifon 
k valoran de Esperanto, praktika rimedo, kiu ebligas la 
aperan de tiaspecaj gazetoj. Miaj vortoj estis konvin
kigaj car ílin akompanis konkretaj materiaj pruvoj. 
Estas interese iomete raporti pri la konferenco mem: 
Ceestis proksimume 12 delegíto,i.. de nederlandaj jur
naloj. Kompreneble, nur la progresema parto venis! La 
prezidanto insiste rekomendis al la eeestantoj, ke ili 
precipe menciu, ~n siaj gazetoj, ke la Komisiono « Helpon 
al Hispaniol» ne estas ia komunista entrepreno, sed 
nur tia, kia estas la hispana Popolfronto, nome: Demo
krata, progresema, libereca k antifasista unuigo. De 
certa flanko, oni disfamigis, ke «Helpon al llispaniol,, 
estas kvazaií arigejo de komunístoj. Tion oni asertadas 
por malprofiti al la bona k subteninda penado de tíu 
komitato. La eraroj de tiu aserto montrigis, kiam la 
prezidanto menciis la nomojn de la personoj, kiuj tro
vigas en la es traro: Progresemaj sciencu loj, kona taj 
socialdemokratoj (kíu konas la situacion en Nrderlando 
tuj komprenos, ke la eeesto de socialistoj estas abso
luta garantio pri nenia politika monopolo) k multtenden
caj homoj, el eiuj tavoloj de la nederlandanarol 

Krome, oni informis nin pri la belega laboro, kiun 
gis nun faris tiu aktiva Komisiono. Gis la fino de lasta 
jaro, oni transportis al Hispanio proksimume 22.000 
guldrnojn. En lmranta jaro, tiu sumo grave altigis; de 
Januaro gis Majo kplektigís jam pli ol 26.000 gulclenoj, 
krom la sufiea mono por la infandomo, kun gia flegís
taro, en Picaña (Valencío). Nur etan kvanton (6 0 1º) de 
la enspezoj oni uzas por admínistraj laboroj. Jam pli 
ol 30 subkomisionoj funkciadas en Nederlando, kiu ja 
per eio ei efektive• donas bonegan instruon al aliaj 
plí grandaj Demokratioj el Eiíropo! Tiun konferencon 
teestis la generala hispana konsulo en N ederlando; Ji 
fínis sían alparolon kun jenaj vortoj: «Ni tute ne po
sedas inklinon al vengo, sed en ni pasie vivas la arda 
deziro, necede daiírigi nian lukton, gis kiam ni estos 
konkerintaj la plenan venkonl» La prezidanto S. de 
Wolff arliaiíis la kunvenintojn kun varma deziro, ke 
la oferemo por Hispanio nr malpliigu. «La hispana 
afero ankai:í estas nial Temas en gi pri pler:a liber<'CO 
k demokratio por eiuj homoj de la mondo.,, 

Mi mem tre emas fermi la raporton lrnn vigla 
alvoko al eiuj legantoj, nelacigeble subtenadi la belan 
heroldon, kiun tra luta Esperantio, 111algrai:í egilj mal
faciloj, sendas niaj amikoj el Valencia. Pensu atente 
ciuj laboristoj, ke nepra neceso postulas knnigi !ojale 
la fortojn por ekstermi la fa§istajn bandojn en Híspanio, 
.k nur poste ni jam okupos nin pri la internaj problemoj 
<le la hispana proletaro. (Almrnau, se la faktoj montras, 
ke la hispana popolo tion deziras k ... bezonas!) 

H. J. NIEUWENHUIZEN 
Hago (Nederl11ndo) 

FRONTO 5 

····••----------BONHUMORA FENESTRETO 

LA NACISOCIALISMO 
La k!111 ionoj de ciuj informaj ogcntcjoj sensocic fajfis 

okaze de la intervidoj de Hirler l<un Chamheriain. Tamen, 
neniu krnniko rnporris pri alla inrcrvidn, jus okazinta ínter 
111 bela Adolfo k kurioza komieiono el vila~aj partiaj gvi
dantetoj, kiuj avide deziris akiri ~u~tan kornprenon pri la 
Ndcisocit1lis11w. L11 rnlwntinda nenicl ralwntita epizodeto 
disvolvigis jcne: 

rlitler akceptis la karnparanan delrl.!"itaron en luksa 
cambro dr la kancelario. Li aüskultis emfaze la gravan 
pct<111 k mcdilis momcnton. Ternis j,1 doni fücilan k imprcsan 
klaril,!"on pri la benoi de la brunu rursanga regimo. La 
Mastro-dio de ta tria regno, kun afekt,1 pozo, kombis per lil 
m11no si1111 popularnn tufon k, kv11zatt jon!,!'lisro, elharigis 
spriran idcon por doni solvon al la likla dcnrnndn. 

.Serinzmicne, Ji alkondukis 111 dc.:le!,!'ilojn ce balu~trado 
de ta ccnrrn lrnlkono 1<, nwntrnnre al ili la slrnlon. dcman
c.lis s11l1iIe: --l<ion vi vidils lic? 

--Tri i!Hlornobilojn! --- respondis atltomate ta gapaj 
scivnlcrnaj dcmanditoj. 

-Nu, post unu jnro, 11nst11t11ü lri estos tricenl.- Diris 
Hitler, kiu fingromontrnnte rnalprcksirnen. 111 fil horizonto, 
ree demandis: -l{aj nun, \don vi vidas'? 

--Unu aviadejon! 
--Nu, bonc!-!'e, post u1111 j,11·0 él!lstal11tl unu, funkcios 

dek. Tio jcn estas la Nacisocialismo!- Bo111baste lieris la 
plejsupel'il komandoro de la Hokokruc0. 

1.a k,1111¡H1r-anaj kavaliroj de la Bruna Ordeno foriris, 
iomete konfuzilaj, el la palaco. Tre rapidc ili veturis al 
sia malproksima vitago. 

Tie, j,1m en la partía domo, ilin cirkdtlis la ceteraj 
membroj, kiuj sen pacience atendls la lwnkrerain prome
siI1Jjn dilinojn pri l<1 Né1cisoci11lismo. Lil rnalplcj sI11lt<1 el Id 
delcgitoi ricevis unuanime la honoran taskon, lidele trans• 
doni la vortojn de 1~ Majstro. Embarase li fingrumis al si la 
mentonon k filozofeme gratis la lcmpion. Post tiuj prepara) 
ceremonioj, li invitis la ceestantojn alproksimlQI al modesta 
fenestro, Ira kies kadro 11pcris mizera kampara panoramo. 

-Di ru, \<ion vi v ida5 tic, sur Id srrnro? -Ji grn ve dernandis. 
-Du al111ozulojn!-Oni hore respondis. 
-Nu, post unu jaro, anstatatl du estos ducent!--li papagis 
-Kaj tie, kion vi vidas? 
--Llnu· tombejon! - Dir-is la samide1111a rondo. 

-Nu bo11ege, ros! unu iarn, a11stat11tt unu funkcios 
dek. Tio jen est,Is la Nacisocialisn10 1 -Aplornbe asertis 
k plílcc s¡,iris, libera je pcza zorgo, la vililga teoriulo 
de la !,!'errn<111a 13runismo. -----------••···· LASTA O FER O DE NIAJ VOLONTULOJ 
L.1 111,ilfe!i(\1¡ ilulaj «volo11tuloj,; kiuj in terHrr,e. en Hispanio 

dezirus foriri k ili ne povas fari Iio11, du m la internacillj brlga 
d11noi-- rre vcrnj volontuloj -ne volas forlasi 111 butalon k lamen 
ili devas fMiri ror obei lastan decidon de la Registaro, kiu suk
ccsis pruvi je ,kiu ílanko ekzist11s 11utentika ~olo hispanigi la 
his;rn11c111 lrnnfliloon. Okílze de tiu lasta oíero, kiun In ckstcrlandaj 
lrnI<1lanIoj plc111111rns, Anclreo Mar1y, ,-inccrn <1111iko de His¡rnuio 
k unu el la cdai orgonizintoj de tu lnternaci11j Ehigadoj. je ties 
nomo dckl<11is. ke ciuj ekscii~is ku11 lc1r111oj en okuloj pri la klara 
propono de doktoro Ne!,!'rin en Genevo. 

Andreo Tvltirly konl<iudas, ke la fundamenta forto de tiuj veraj 
antifasisroj estis la unueco, car Ullllíl11 fojon en lil 1-li~torio, kune 
batillis ple ne volante por sama afero-por In libcreco!--homoj de 
plurai tandoi. de diversaj partioj k de malsanraj retigioi.:Tie éi, ili 
piene interfrati~is; pro tio Hispanio est~s nun por ili p1·eferata 
idea!a p<1Irio. l{,1j hodiaü, per sia foriro, ill farns la plej grnndan 
oferon por la 1>0110, sub nova fazo, de nii! celmlo al iu efekriva 
paco. kiu nenicl parencas kun tiu nialdeCil pt1co, kics cifonojn 
svinp·o!l rurisme hipokritaj aú l<anajlaj diplornaro) ... 

Reéiono, kinn taínas la despotismo estas reéíono, kiun perdas la esperantismo! 
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R I M A R 1( O 1(1111 Jiu ti numero flni¡'lns In du~ J11rkolekI0 de POPOLA 
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esperantista prl nia milito, rncritüs éc 111ulIaj, por bonil l<onse1v¿do, líl hono1011 de bindigo. 

5ouetlaj Rmlkoi. Hten1u! 
Plural leganloj el SoveIio ne scias 
l1lamaniere subleni la cldonon de nia 
gazeto. í~es¡.,011dc c1l ili, ni rclwmcn
das sendi al ni eit1spccajn esp. librojn 
per kiuj ni pov,18 akiri l"c1cile hispanan 

monon. 
Helpu nian laboran per amasa librn

sendado! 

P~POLfRONTA LETERUJO 
V. J.--Vaikula.-Ni nolíls k dankas vian 

deziron batali en nia !ando konIr<1lí la rasis
mo, seJ ni volas ko11vinlii vin, ke ankaú en 
vio !ando vi µDvas hclpi nin, car nid ,,fcro 
bezonas 11mlkojn I< lrnnl,itiornnInjn en ciu 
!ando. Ne' grnvus, ke vi ne pavas f>ilfl"i, vi 
dnlíre riccvos l,1 ¡:;<1zcI0II, ,'cll' ,1fiili ;;i11doné<j 
I< do) pélg,1:;; µor vi. l\,1ld1Íl<J11 rcs<1ni¡¡o11! 

K. V1sser. --A111sIcrdu111. -- Dankon rrnr 
via l~leru k respondkup. La µos1111ilrkoj de 
vi pcIil,1j jem clcerpi,1is. 

Li11dm<1rl<,-1'un¡,¡sor,-- La 1-razeI011 ni 
sendos ol vi re1:rule, k líl hrusurn csIis scn
da1a scn¡,erc de la l:'.arcclona oficcjo ce la 
Nacid P,1Iro,rndo pri Tu,ismo; el>le vi jam 
ricevi::1 gin. Dttnlwn poI· via do1rnco! 

C. i{leyweg-t.--Dcn lia<1g-. -- Ni Iur11is nin 
al la koncerna org-¡¡nIzo kun pelo por sciigoj 
prl la k do de vi 111enciiIa; ni Jiu org·,rnizo ni 
pelis resµondi rek1c al vi. 

13urd,1 f~udolf. --JJlzcn. --Ni d.:rnl,cts vi,rn 
·ieteron I4-IX, kies intere:,,c111 cnliavon ni no-
1fs. Vlajn d'-l nn:,1il~j11 lclcr0j,1 ni rc3¡,oncHs 
opor1<11IIc111¡>1.: pcrlctcre. 

f~. 1\lbcrn.-l'ronI0.-l.,1• pe.IiI,1j11 lihrojn 
k g-aze!ojn ni :;c:idis c1I vi. Yiil ,rnonco j,1111 
aperis en l11 laslo numero. 

E. E. Yclland.-Aspremont. - Ni dan kas 
vlajn grnlulesprilllojn ril,1I,~ la eldonon de la 
brosuro !des Ir,rnssendon ctl l<1 ,rng-I11 jur11<1lo 
vi mcncias. 511luIojn! 

P. Thorsen.-- l(npenhago. - RiceviIa vi.i 
pos1lrnrI0, ni n0Ji1>1 vian aclrcso-s<1ngon k 
dankds viain hnndezirojn 1, s<1lulojn, ldujn 
ni reciprolrn~ olislinc anJ¡¡úcn! 

Preseio rle). Olmos, Alicilnle, DII, V11lencia 

KORESPONDADO 
Slmpln trillnia anonceto 4 f. fr. 

li!SPANIO.- luna kataluno I(-do Miguel Fá· 
ilr~!J""· Ni1¡;olcs 21D, -1.º, l.", ~<1rcelu11a, 
dez. lwr. ku11 geesp-toj el Julmonoo. 

Hl5PM~IO. I(-do Miguel 5ánchez, Oorgo
nio MarIí11rz, Francisco Rios k M. Torres 
I3usquer~ da. l<or. k inIers. leJerojn, 
µosIk,1r1ojn, pol'lrelojn. jurnalojn, ilustri
tnin rev11oin, ktp. Ct>1'IR resr"nrln, Arlre• 
so; ,'lo Dívi:sión, lüil i'>rigílll<t MixI,1. l~ase 
c3.", C. C. 8, Pueslo rni:1nclo. 

HISPANIO.-Pnr eefronlil murgazeto scndu 
k sendi1-ru soluIleIcrojn k soiidarespri
mojn de viaj parliaj k sindilrntaj organi
zo¡, arisojn, folojn, kip. 111 ciuj sendajof 
ni garnnlias respondan. Adreso: K-do 
J. Olear!, 72 Brigada, 286 r~atallón, Com
pañía Amelraliadorns, I":. '13 Pirir.co. 

NEDF:f~LA.NDO.-- Kiu sendos al mi 50 divcr
s<Jjn m<1ldifel<taj11 µusI111arkoi11 de sia !an
do riccvos 7,i divenrnjn rn,1ldifcl<tajn post
mi\l'IWj11 de Nederl<1nd(l k Necl. t'lindio. 
/\dreso: H. J. Jansen, Brederodcstr. 99 
A111s1crd,1111. 

HISPAN 10. -- K-do Luis la l¡¡-il'sic1 Pérez, 2ó 
f3aIallú11 de 1\111elralladoras, Plana Ma
yor, l'\r1sc Turia n," l. E. 2,í, C. C. 17, 
dez. kor. k. e. l. kaj p. c. t. 

USONO.-I{-du John L. .Spence, Box 74, 
Threc l?ivers, Tul are Cnunly, California, 
dez. kor. per leleroj aü postl<arloj kun 
hisp1111aj gck-doj. 

HISPt,NIO. --1<· do f?amón Punli, 136 füigada 
f.lixIa, Comµai'iiü lng·cnieros, 1111se 1.•, 
C. C. 4, d~z. kor. kun ciulandaj gek doj. 

PRI LA BROSURO 

Ciu leg·,111I0 d~ziranJa ricevi Jule sen
p,1¡.;c lil hrosuron pri la Mio delruita 
en rli:ipa11io, bonvolu tuj sin lurni ¡¡j 

jen,1 adreso: 
Patronato Nacional de Turismo 

Din¡.;011<1I 56, BA!lCELONA 

(!-lisp,111io) _____ lolll ____ _... ______ _ 

Oc:==::i • :::====== • :::====-=--::. • c===i <l□I> c=::i º e:=== • e=== • c::::::::::iO 

~ ABONMANIERO . . íl Nia gazeto ne havas ·f1ksan abonprezon. 
Ói cldo11igíls nur per laüvola individua monhelpo rle sia legantaro. 

• Ni elektis tinn sistemon car tiel, ciu lo-onrn sumeto de tiuj, l<iuj povas • 

~ 
pagi iomete plíl', ebligas la ricevon de agrahla legajo al multaj, kíuj íl 
P.ro se1Jiabore1:.1, aií c1liaj k,1iízoj, ne povc1s pd~;i siall propran kotizon; 
l1al, se lc1 enllavo k Cl'lo ele la revuo esti:ls µor vi aprobinda k placa, 

pc1gu vian liberan abonon al iu ajn el nic1j internaciaj Bgentejoj: ~ 
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V,1lenci,1 Esperanlist11ro.' • • ,,i,,.4w »\,;.'·' 
J. A. C. - O11tcnienIe . 25 P» 
M. D. !'.-Bazo 5_•. 20 • 
5. M· Bazo Turia. 15 .: .• 
J. E. C.-Oarctballa. 20 » 
G. V. -- Rarcelono. 25 ,;, > _ 
M.B,---CMl<1~cn,1.. JO •· 
M. f'. - Bt1 rcelono. . 5 • 
M. 5. - Bazo 5.". . 18 ~ 
F. D.- Barcelono. • 100 » 
J. 0.-- t,, •15 Pirineo .•. , 50 • 
A. 5. - Collo,;a de Segura.. 15 
F. f~. R.- Baz.o 5. • . -50 
F. H. - Barcelono. . . • D2 • 
A. M.-Callo:,a de 5egura 12 
J. B.- • 5 ,, 
L. l. P. - Bazo Turia. . . 25 . • 
P. L, - ]ef<1IUl'<1 C, C, l.. 15 .. , 
J. B. -Car1agena, . 16 
A. E.- Bazo 8.". . 20 
A. G.- Bazo Turia. 25 
E. H. A.--Bazo 5.". 100 
R. Q. Fronto. . . • 14 1-

E. O. B. - Fucncarral. 5 " 
E. V. - Barcelona. • 20 » 
J. E. C. FronI0. • • 9 
f. C. - Cartagena. • • 25 
M. M. Madrido. . • . ·25 • 
5.M.O.-BazoTuria. 10 • 
M. M. C.-rieus. -. • 25 • 
R. P.-Bazo t.". . . 25 • 
J. B.- Carragena. . 25 • 
L. A. P.-Bao 5.•. 40 • 
N.-(6.')- t1aarlem. 0,80 gd •. 
M. -(5.'J- 0,80 
v. d. L.-(2.'t - • 2.40 • 
g.v.O.-15.•- • 1,40 
v.d.L.-(2.'J- • 2,40 » 
L. V.--(2,°J- • 0,90 
V, d. L.-,6.',- • 1.20 • 
N. - (6.ª)- 2,98 
L. V.-(5.ªJ- 2,65 • 
v. d. L.- (4.ª)- • . . . . 2,ó5 > 

- E. Oruro. - < 10.")-Ymtti-dcn. . U'e--....---
g, v. O. -- ( 10.'') - Haarlem. . 1,75 » 
L. V.-I4."J-· 0,20 
L.- (10."¡- • 1,20 
g. v. O.-I10.•¡ » 1 • 
D, O.-den Haag. 0,95 >> 

J F.-UIrech1. . . . . 1 
D. v. M.-Amslerd,1111 W. 0,20 » 
l<-do L. - 0,20 
D. V. --Po:-tug",1lio . 2,50 
B. !-l. -Leenwarden. 1 • 
J. O. -- Ymuiden. 0,50 ~ 
J. :s.-- 0,25 
K. d. O. - • 0.25 
P. S - 0,50 " 
H. K.- • . . . 0,50 
H. V.-AmsIerdam W. 0,75 
O. 1 W - dc11 I-hog. . 2,50 , 
J. P. - í'>reezand. . 10 » 
F. v. E. - Sonburg. , . . 1 
D IC -f. L. E. -'-Sekcio X. 0,64 • 
H. J. J.-Amslerdam . 0,00 » 
F. Z Heerlem. . • . 2,ó0 
M. v. E. - Ooslerleek W, 1 • 
O. l'J.-AmsIerd11m. . 1 » 
D. S. V.- Arr,hem. . 2,50 ·• 
F. Z. L.-Ei1,dhoven. . 1,50 
F. v. d.--Meiden Utrecht. 2 
C. P.--(6."¡ - Molenbeck. 50 fr. l>L 
L. W.-Emhourg-., • 20 , 
R. V. - Beyne Heusoy. 7,50 
M. D.- La Lo u viere 10 
O. F,-F:nsival. 5 
R. D. - OsIende, , 20 • 
C. D,-Willebroeck, . 10 
B 1i -Plzen C. S. R. • 60,24 fír .. 
R. B. - 5oncoins Che c.. . 20 » 
R. G. O.-Metevanku U. S. A .. 35,70 ,. 
/\. ,\, ---Savigny. , . . 5 •-
P. E U. -Sck de l. P. E. 20 
W. N.-Ou!u. Finlando. D8 
J. B. · IJeinowilz C. S. R. 12,14 
E. W. - Brrio C. 5. R. 57,04 • 
M. J,-Toulon. • 15 
P. T. - BeauIheil. . . • 10 
j L. v. Velkc.- c. s. R •.• 10 • 
A. G. P. - Porenpinc. Kanado . 55 ., 


