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MAR, NUM. 26 tll (Oispaoie) . 

TRA OBJEKTIV A LORNO 
. Kvaz.é:~ pro magn eta akso, cirkau la tragedia aktualeco de la hispana 

situac10, dens1_gis tro konfuza nebulo de falsa informado au erara kompreno 
antau la vera rnterna stato de la lando, en !ojala teritorio dum vigla tajdo de 
specialaj zorgoj flusas k malflusas. ' 

. La :eakcia trusto universala de bankieroj k magnatoj, per la klario
noi de s1a fr1pona gazetaro k per la buso dungita de siaj politikistoj', svingis 
alarme k cinike la timigilon pri ruga revolucio eksplodanta abrupte en Hispa
nio por renversi la ordon, kulturon k civilizon de Europa. Se ne la klaskons
cia proletaro, kiu certe ne timas perdí tion, kion gi ne posedas; almenaií 
granda parto el la generala meza opinio internada, pli aií malpli liberala, pli 
aü malpli demokratema, sed ne ciam inklina al sangoj k riskoj subitaj, falis 
naive en la reton k gi, sen atento al medito nek al gusta takso pri la kaiízoj k 
efikoj de tiu grava okazintajo, sercis rifugon, por sía relativa ekonomia 
trankvileco, en la glavo militista kontrau la popola pugno, kiu levigis, kiel 
natura martelo, por defendí precize la regulajn k normalajn fundamentojn de 
la stata ekvilibro. Por detrui la trivialan kurtenon el mensogoj, urgas do 
gajni, per vero, la fidon de liu ampleksa hezitema klaso. 

Ribelo de marsaloj tute ne estas klasbatala revolucio. En nia landa 
tiuj mem, kiuj patose parolas pri la ordo, pri obeo, kiam temas pri striko aií 
strata manifestado, rompis la legojn, renversis la !?rdon, detruis la disci
plinon, malobeis la legitimajn ordonojn en tumulto k haoso ... 

En Hispanio krevis komploto de aristokratoj, ne eksplodis revolucio 
de proletojl nía malfelica, sed digna, popolo ne jetis alumeton en la pulvon. 
Matematika logiko de ciferoj, dum malfacila balotado, donis supermezure al 
popolo la garantion de lega rajto interveni k influadi, kvankam modeste, 
pacience, je marso de testudo! sed ciam obstine antaiíen, en la politika gvi
dado de gia !ando, kiel jam natura k ec jura sekvo, post intensa interveno en 
la nacía ekonomio, kun svito k peno, peralta laboro en nigra fundo de mino, 
apud tablo de oficejo, ce rimenoj de masino aií per dorso kurbiginta sur la 
bruna tero de fekunda kampo, por dika profito de nur kelkaj posoj. 

Eble, paca gajno de rajto estas revolucio por la privata in_dekso de 
kapitalístoj, kiuj ekribelinte kontraií la oficia_la ord<;> de la ~~spubl!k?,. ordo 
malagrabla por ili, sed tamen ja ordol vund1s la shlon de s1a1 trad1c1a1 nor
moj. lli mem subfosis la bazon de siaj propraj argumentoj per abrupta atako 
al popolo mikso socia el proletaro, kamparanaro k etburgaro, kiu, antaií la 
kruda cirkonstanco devi defendí per armiloj sían politikan k fizikan ekziston, 
¡>ovís kapti hazarde la okazon sangi tuje almenaií la _strukturon de kelkaj 
stat~j instancoj, jusaj nestoj de konspir?, k ankaií emn _k~:mtr~le ~n mult~j 
labnkoj, magazenoj, k negocoj forlasitaJ, pro fugo de giaJ fas1sta1 mastroJ, 
en lokoj kie la ribelo fiaskis. 
. Pro interveno de 1' fa.sismo internada, la ribelp estas nun grava mi
hto, seriozaj postuloj staras. La ariergardo devas streci fortoJn. metode; _la 
stato do, kun belpo teknika de sindikatoj, mastrum_as la ekonom1a1n faktorOJJ?,, 
~or milita¡ celoj en la }ojala teritorio. T,u industna aspekto, natura du~ m1-
ht?, kun la gaja 'flirto de partiaj flajiloj, natura omamo de P<?Pºl.a ent~1asmo 
~ gentila akompano de la nacía trikolora standard~, eovas hver1, ~1 f~ola ob
ervanto, la supozon, pro §ajno k formo, ke re~oluc~o 1am, ansta!au ~1Hto, _fla-

Rras nun en Hispanio· kruela milito nur, decida nsko ankorau, kt~s ga1no, 
antau dangero de perdo devas esti unika zorgo por s~Aaf ho_moj, ktu) evttos 
unue fali en abisman pdr dektivigí, sen baro en _la voJo, revoJn k asp!rojn.. 

. NE> revoluria komítato sed legitima mmistraro regas en Htspan10, 
gv,dante la lukton kontraii la fa§ismo. · · 
~¡ Sufice jaml ne plu skandalo pri skarlata fantomol En Htspam_o, kun 
111

1uo en Europo , ankoraií tiutage vulgare ta suno aperas salute fe onent_o k 
elankolie en okcidento ¡¡ubiras ... dum mortas popolo aidefendo de vivo felita, 

ORIENTO! 
Blovo, el ekstrema oriento, ventolas pe

lole hodiaií Ira e¡ 1iu diskreta bultena kolono, 
intima angulero aranQifa por Oue b11blli kun 
la esper11ntis10J pri areroJ malpezaJ, en mo
menra rorgeso kelkíoje, por ripozo de cerbo 
k distro de penso, pri la eera temo k 111 gr11v11 
tasko havigi argumen1ojn, sinsekve k daiire. 
koniraií la fasismo, ria m11l11miko de Ci11 
progreso. 

Anraií kelkaj 1agoj, ni ricevis el Sanhajo 
mem, Qenrilan don11con de granda ruta 
arandardo, el pura elna sllko, kun tre arda 
veiura dedieo. 

Sama sufero povaa esti ligilo, kiel spirit11 
girl11ndo. ínter homoj de malprokslmaj lan
doj, diversaj raaol k rremd11j lingvoj. Se, ee 
per gesto silen111 k mu111 rigardo, kap11bl11s 
la menso vivigl komprenon, por esprimi 
proteston k sank111n malamon, kontrail des
poraj ordonanloj de rurmenloj k rorturol 
raflnitaj; kion do ne inspiros la sama b11l
bu10. en earma resono, je karesa vorto <.le 
nin Esperanto? 

La ein11j kam11r11dol scias, per senkom • 
pata sperlo, l11 dom11Qojn de intervena milito: 
ili kiel ni, hisp11noj, Juktas brave kontr11il 
perfldnj generalof k fetidaj mand11renoj 11k
cept11ntaj, sen skuo de konscienco, l11 dun
gon de rremduloj por de1rui urbojn k bueodi 
homoin de sia propra l11ndo. lli ankail. espe
r11n1is101 kiel ni, eldonas kur11A11n bultenon, 
sub nomo dr11mec11 de «Cinio hurlas , , frato 
Qemel11 de POPOLA FRONTO, por vasta 
intern11ci11 informado prl libero ei1l111, prl 
r11J10 profanita. pri rikano de ridaeo 11nt11i1 
sp11smo de doloro ... 

Dum avara ripozo ill memoras k penaaa 
pri sial hispanaf m11Jproksim11j fratoj. Tra 
volvaJoJ de stofo delik11t11 ni perceptaa la 
parfumon de aubllla tre elegante aolldaro, 
kiu per tuko de almbola trofeo Instigas nin 
fervore pli k pll b11t11l11dl Ala lasta aplro, latt 
tipa orienta f11t11l11 malbto al 111 vivo, 1111 ti• 
fino venko, lllil arogo e~ iom f11nfaron11 ok
cldenta maniero. 

La bonaj k11-n11r11doJ el Eilropo k Ame
riko. tiom helpemal 11I nin entreprenol, certe 
pardonos k certe akceptoa lndulge la spe
cl11l11n menclon de nin emocto aln!lllllll, en 
publlka danko, ol tluj k11r11j aombatolantoJ, 
membroJ de noble tre 11ntikv11 popolo, kiea 
obllkvaj okuletof devar- rlgardl slmll11Jn te
ruroJn ol ni mem nun konatatoa en nla okcl• 
denta lando de hlapanoj. Permeau do amlkoJ 
legantol el nafbarsj landoJ, laiitigi lo vo~on, 
Qla pleno r11i11dQo, trona monto! k valol, d~ 
ekalremo ol ekstremo de I' mondo en rekta 
dlrekto al oriento, por 11kl11ma krlo en verva 
fervoro: fratoJ el Cinlol popo!' aufcranro 
aaman krudan aorron, ontoilenl vla Dama 
tuko eelas hela emblemo de firma allanco, 
dum mutas lo stormo de 111111 cpopeo tra 
Qordenoj de orantarboJ k ebenaj plantejoJ 
de rizo, 11nk11ti 111 parencaj ol vla peJzaQo tre 
karaklerlzo ... &non, kamaradoJI 

Dankon pro la Dawo, karaJ nial lraloll 
dankon eC pro vla velura aoplro, amara aam
eorta popolo de la ekatrcma oriento! 



2 POPOLA FRONTO 

KOMENTARIOJ 

AL FIA CELO PER FIA TAKTIKO 

Tiaj <t]aií'dindaj" maksimoj estis 
poste plibonigitaj de !talio en Abi
senío k ciuJ spertoj estas aplikataj en 
nia malfelíca landa. Franco, Mota k 
aliaj generaloj certe. superas Jam la 
gennanajn majstrojn. 

Kiam fasistaj gravuloj, per emfazaj 
vortoj , supozis senduban k facilan 
venkon en politika baloto, senvuale 
klarigis la ellaboritan planon, kiun ili 
realigos tuj post la triumfo, tiom arde 
revita k tiom zorge prepari ta. 

La programo konsistis e! stranga 
rniksajo de fanfarono k minaco, kiu 
provokis en popolaj amasoj gravan 
reakci0n, naskinta fe\iee fortan k soli
dan popolan fronton, kiu gajnis la 
balotan kun grandega plimulto. 

Sistema murdado al 15.000 hispa
no¡ estds trafa rimedo por purigi la 
landon; tion m anoncis, kio poste 
estos fa rita, por ke dekstrula registaro 
povu reg í la landon pace k facile, 
kondukante la nacion al nova epoko 
de felico k prospero. 

Sed revoj k promesoj dronis en 
fiasko : paca subpremado ne plu povis 
esti celo k sekve perforta ribelo restis, 
kiel nura solvo, por daiíra subtenado 
de kreitaj intereso¡ k promesita efek
tivigo de teruraj minacoj . Ekflamis 
la r ibelo de perfidaj militistoj k ko
mencis la aktu ala lukto kiu erare estas 
noma ta •civila milito•. Neniam gi estis 
tia, car jam de la komenco nía brava 
popolo ne belpis nek obeis la gene
ralajn ordonojn. Por ke milito estu 
civila nepre necesas ke amasa popal
parto dividigu je du tendencoj k ci
okaze, malgraií ciaj klopodoj, fasistaj 
militistoj estís devigataj anstataiii la 
hispanan popolon, kiu neniel helpis 
ilin, per mauraj trupoj k fremdaj 
legíanoj. 

Do nía lukto estas, ekde la unuaj 
tagoj, fasista milito kontraií hispana 
popolo, kíu denove luktas en krue.la 
milito por konse.rvi ne.cesan sende
pendecon de. la lando. 

Nia kuraga popolo havas jam 
sperton pri tiaspeca lukto¡ unue ni 
defendis dum jarce.ntoj oían rajtan 
sendepende.con kontraií absolutemaj 
regoj¡ due ni batalis same kontraií 
konkerema Napoleono k fine alían 
fojon ni defendas nun oían sende
pe.ndecon kontrau la internada fasis
mo minacanta la mondon. 

Pri kompleta k senlima sendepen
deco, nía popolo fieras¡ malgraií la 
monstra fakto ke kontraií tío ribPligis 
perfidaj generaloj, kontraií tío estas 
varbitaj maiíroj k legianoj k kontraií 
tío amase alvenas italoj k germanoj, 

ni eiujn venkos, kiel ni jam venkis en 
simila j okazoj. 

Fasistoj tute ne povis pace realigi 
siajn antaiíajn minacojn, ili estis kap
titaj de ega furiozo k, kun helpo de 
milito, malvarma vengase.ato komen
cis regi sisteman masak ron al popolo. 

Aliflanke, ni ne pavas subtaksi la 
fakton ke hispana¡ generalo j blinde 
obeas germanan skolon pri ciuj as
pektoj de milito; organizo, taktiko k 
strategio nun uzataj estas laií plej 
pura germana stilo. 

Nova milita scienco aperis en la 
mondo dum eiíropa milito; tiam ger
man oj uzis specialan procedan, kiun 
ni memorigos. 

Germana Stab o diktis jenajn le
gojn: «Germana milita aiítoritato ne 
akceptas internaciajn konvenciojn por 
la milita¡ rajtoj •. • Estas necese eviti 
la propagandon, ínter la oficiroj, pri 
homaranaj ideoi•- •Okaze de bom
bardado, ne estas necesa avizo.,. 

Generala Hindenburg deJ<laris 
tiam laií oficiala gazeto: •La landa 
sufe.ras; urboj malsatas . Tio estas be
baiírinda, sed bona; oni ne povas fari 
militon kun sentimentalismoj. Ju pli 
kruela estas milito, des pli homama 
gí estas car cio iras pli rapide al la 
fino. El ciuj militoj, la plej homama 
estas tiu, kiu al portas pacon pli frue•. 

Generala Stenger kiu komandis la 
58-an brigadon, diris: 

"Ne plu devas resti kaptitoj. Oni 
mortigos ciujn kaptitojn k ciujn vun
ditojn. La kaptitojn, e.e grandamase, 
oni fusilmortigos. Malantaií ni de.vas 
resti nenia estulo. • · 

Samkíel la germanoj, i1i anliaii 
komence akuzis la malamikon pri cia¡ 
monstrajoj, kiujn ili mem faris; tiama
niere la vero estas uzata laií kontraiia 
direkto, sed car temas pri veraj oka
zintajoj, kreigas konfuziga situacto 
je ilia profíto. 

Tamen tiu hipokrita ludo povas 
iám komenci farigi senefika. 

En rilato al hispana lukto, neniu 
dubas jam pri la vero; estas te.rara la 
situado kreita pro sencesa murdado 
al senkulpuloj, kruela k sencela bom
bardado al civilaj kvartaloj k tiom 
multenombraj fasistaj masakroj. La 
vero jam invadís la mondon kreante 
ondegon da indigno. 

Por ke ne restu ec malgranda dnbo 
en ies skeptika animo, antaií kelkaj 
tagoj, generala Queipo prononcis per 
radíostacio Seviljo jenajn frazojn: 

•Estas ok miloj da orfoj de fusil
mortigitaj •ruguloj• en Seviljo k ses 
miloj en Cadiz. 11ia sorto pri pensigas 
min¡ la nova Hispanio de la •naci
ismo • zorgos pri i1i en aziloj, kie oni 
instruos al ili malami la marksismon. • 

Pro la kvanto da orfoj oni povas 
kalkuli la nombren da ekzekutitoj, k 
tio rilatas nur al du provincoj. 

La vero estas nombro pli granda 
ankoraií, kiun nur oni povos koni 
post la milito, sed tiuj vortoj estas 
kvazaií fajrero de vero, falinta el fa· 
sista buso k kiun ni de.vas taksi laü 
gusta valoro. En jezuita maniero, la 
plej fia taktiko ne estas baro por 
atingo ankaií de tre fia celo. 

J ( ~ 1 A N RODA U ni be.zonas vian subte.non por ke nía honesta alarmo, 
ce la oreloj de la mondo, estu ciufoje pli forta, pli persista ... 

Cio, kion ni rice.vas, estas absolute uzata por la kresko, utilok 
be.lo de POPO LA FRONTO, nía komuna verko Je la servo de la 
vero, en defendo de la libereco, por la ekzisto de la esperantismo. 

Niaj internaciaj adresoj atendas la pafojn de via ·municio. 
lacigu do ankoraiíl estu malavare obstinaj, kiel ni, Qls la venkol 

ÓENl!RALA INTERNACIA ADRESO NBDBRLANDA ADRE!80 
nur por mono 

FARENC GUSTAVE 
lió, Rue du Pare 

ORL8ANS (Lolrel) fRANCIO 

nur por 111oao de bolanclai,oJ 

PETRO van der l>L 
Van 8pel)kalfll,II 

ROtlliro.l 
AM8T8RD Y{ 

REDAKCIA ADRSSO POEl CtQ 
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~ ALVOKO 
~e 1a 1nternaciaí Bríéadoj al la popolamasoi de la tuta mondo 

La poli!i ka ko mit~to de la !nternaciaf Brigadoj, luktonlaj en 111 teritorio de la res-
biikll t1ispan10 por la libero de. 1 ~opo!o, ad_resa.s si11n amikecan solulon al lo popolo-

pu . de la 1uta m_ondo , al 111 s1nd1kal11J, polt11ka¡, kulluraj organizo!, kles tasko es111s 
¡11_a:/igi demokrall'? n. k p_acon _su~ la T~rg_lobo. 
,ri0 La 1n1ern~cI11J BrtgadoJ sin melis .ie la ordonoj d_e la legitimo reglstaro de Hispa -
. eli~inia el la ltbera bal?ta~~ d~ la 16. !"ebrua~o pas1ntlara, por batali, apud la respu 

nI0;11011 armeo k la_ popolaJ m1hcoJ k?~tra~ 111 k_r1m_ai. pro~oj de 111 ribeluloJ subpremi k 
bl1roki la pop.ol,an hb~r<;>n .. L<I; lnte~nac1a1 BrtgadoJ_, k~uJ k.u~1g_as membrojn de ciutendencaj 
s\ ,¡kai par1101, de _c1u1 s1_nd1ka101 k k~llur-o vrgan1zo1, ga_1n1s Je la kosto de r sango de iliaj 
P~. bonai batalant ~J la r~Jlon proklam.• antau la honestaJ konscieocoj de la tutn mondo, ke 
pi \vilmili 10 en H1spanI0 estas lrudlla '111 111 popolo, de la korporacioj k horno) aklivaj 
la \ 10¡ de la internaci~ kons~iro de r fasismo kontraü la paco. ' 
age Ti u pop o lo k nes regIstaro devas esli help111aj, per ciaj rimedoj, kontraü la dungitaf 

(daloi, ki uj per murdado al virinoj k infdnoj slorme premas ec l11 legoJn de l' mililo. 
r, eéante la vicojn cirk11ü la lnrernaci11J Brigadoj. fortigante la bojkoton kon1r11ú la ribelin· 

1• sekuriga nte la palronadon 111 niaj b11t11lionoi, organizante monkolektadofn por akiri 
I01¡,ajoin, ves1ojn , kur aciloin , ambulancojn, k, l. p. cerre la organizoj, al kiuj ni nin turnas, 
"renumos soli daran devon. 
P Al laborol urgas la ago! Estas bezonataj pozitivaj rezultatoj en la daüro de nur 

oil oni scio s , lduj s111r11s en la flanko de la libero k de la paco, laü la intenseco montri
Qªf0111 ce riu tre intern11ci11 solidareca kampanjo, favora al la libera popolo hispana k 111 la 
inrernaciai Brigadoj . 

Por 111 Politika Komitato: André Marty, Pietro Nenni. 

DLl EPIZODOJ 
DE LA NORDA FRONTO 

Tuj kiam niaj bravaj astut'iaj sol
datoj eniris en la provinco de Leon, 
¡¡¡ konkeris unu valon, kie kusas kvar 
vilagetoj. C:iuj apartenís al kruela 
kampara po1itikestt'o krome nornata 
,Bastonego » kiu regis tie kvazaií 
feuda mastro. 

Kiam niaj mílicanoj enírís en la 
valon, ili instaligis en la domoj, k 
demandís: 

-Al kiu apat'tenas tíu domo? 
-Al cBastonego ». 
-Kaj tiu alía? 
- Ankaií al «Bastonego». 
Cíam estis sama la respondo¡ cío 

apartenis al sama feuda sínjoro, kiu 
lorkuris kiam niaj trupoj pt'oksimígís 
minace k ven~e. 

El ciuj busoj elfluis lauta k gaja 
krio: «Jam ne plu ekzístas la uBasto
negol• kolektíva gojo invadís la enlo
gantojn. llí demandis prí ciuj aferoj 
al niaj mílicanoj, car ili ne sciís kion 
íari k naive kredis, ke milkanoj estas 
la novaj mastroj . Neniel estis image
bla al ili la absoluta malapero de 
kruelaj mastroj. 

Sed la afero statis aliel; ni kon
keris la bienojn de la , Bastonego, k 
nura solvo estis donad ilin al kam
paranoj, kiuj cíam laboris sur kampoj 
~partenantaj al aliulo. Oni kunvokis 
~ujn en placo k en balkono de la 
Vllageta urbodomo solene k simple 
estis farita la demokrata revolucio. 

Febro de gajo brilígis cíes okulojn, 
dum la ombro de la p1ej kruela eks
pluatinto por ciam malapet'ÍS el tiu 
terpeco 1iberigita el servuteco. 

Al niaj linioj de Asturia fronto 
vems tri artileriaj soldatoj, kiuj funk
ciigis kanonon, kies fermilon ili kun
portis. Anstataií tiu fermilo, ili lasis 
sur la kanono jenan leteron: 

«Al niaj malamikojl Ni kt'edas, ke 
vi furiozos kiam vi konstatos, ke vi 
perdis kanonon k ties servantojn. 

Vi <liras: •cío por la patrio• k ni, 
pot' la patrio riskas nian vivon, kiun 
ni plezure oferas vere nun al gi. 

Ni iras apud la «malbonuloj• por 
esplori cu ili estas pli bonaj ol la 
cbonuloj•. Ondo de sanga kruelo k 
maljusto baras al vi konstati, ke sol
datoj mala megas vin k, iom post iom, 
íli vin forlasas. 

Baldaií vin trafo:; definitiva puno. 
Kiu scias cu estos ni la punantojl Se 
okazus tío, vi ricevus kune kun nía 
malamo nian pardonon. 

Vía moto estas: • Dio, patrio k civi
lizo• sed vi mensogas. Vía dio ordo
nas pardonon k vi ciujn turmentas. 
~ Unu granda Hispanio • vi diras, k vi 
nur deziras la daií:-on de privilegiuloj; 
ni, mate, deziras unu Hispanion por 
ciuj hispanoj. Feuda tempo Jam pasis 
k nun ne povas ekzisti subpremantoj 
nek subprematoj. 

Vía krio: «Vivu Hispaniol• estas 
hipokrita. Ni foriras car ni celas de
fendí nian idealon, nian Hispanion k 
la civilizon, kiun vi makulas. 

FREMDA EN SIA PATROLANDO 

~ 
~ ~ 

--::::: 
-Oiru, Hans, kial tiu stultulo rigardas 

nin liel mirigite? 
-U e.1111111 nur fremda soldato, frltz .•• li 

estas hisp11no. 

ANONIMA OFEREMO 
Antaií kelkaj semajnoj, la rapida 

antaiíeniro, marso tiam nedetenebla, 
de fasistaj trupoj en vojo al Madrido, 
kreis gravan dangeron al bospitalo 
de Carabancbel, tre proksima al la 
nacía eefurbo. 

La bezono forigí el gi la vunditojn, 
farigis nepre necesa, sed tíu servo 
estis ciumomente pli k pli malfacila; 
fa§istaj obusoj jam ekfalis sur tiu 
konstruajo k multaj vunditoj, kiujn 
oni penis savi, restis viktimoj de 
krima mitralo. 

Tiam okazis epizodo vere rakon
tinda, kies protagonistoj estis la bra
vaj soldatoj de Atakgvardio. Oni diris: 

-Estas ·bezonataj volontuloj, kiuj 
allogu la malamikajn pafilojn al alía 
celo-. Tío valoris same ol diri: • Estas 
bezonataj herooj pretaj sensancde al 
fatala morto•. 

El la vicoj de Atakgvardio tuj 
eliris grupo, la legio «Sturmo•, pri 
kiu tiom malmulte oni parolis malgrdtí 
tío ke gi multfoje meritis varmegajn 
esprimojn de dankemo. 

Rapide tiu legio okupis monteton 
el kie i1i atakis k altiris la atenton de 
la malamiko, kiu estis devigata direkti 
tien siajn kanonajn pafojn, forlasante 
la bospitalon, dum iom da tempo. 

Nial heroaj soldatoj, sen necesaj 
kondicoj por ajna def endo, luktis k 
rezistis kurage mitralan pluvegon. 
Tridek kamaradoJ jam falis kiam la 
komandanto ordonis rapidan forlason 
de la monteto, sed la milita bospitalo 
jam estis tute mal¡,lena. 

k La ~ilaganoj sin rigardis reciproke 
un tmrego en okuloj. La tufa valo 

~P~rtenas al i1i k i1i malfermis la por
afJn.~eciuj do~oj k volis cion do_naci 

tnihcanoj, kíuj nenion ja dkceptts. 

Vivu -cíes Hispaniol Vivu la respu
blikol Sanon, kamaradoj, k.iuj restas 
ankorau sub jugo de ekzekutistojl 

FaAista taktiko pri murdo al vun• 
ditoj plerie fiaskis ei-okaze dank' al 
heroa ofero de tiu gi:upo da kura~al 
aoldatoj, en legio «Stuttno• de nia 
Atakgvardio. 

Yia solidaro estu respondo al la internac:,a interveno de la tiranio 
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POLITIKA TABULO 
Por faciligi al niaj legantoj klar an 

komprenon pri aferoj , kiuj sendub e 
ludas rolan en la his pana milito , ni 
prezentas al ili simplan skizon pri la 
poli ti ka panora ma de la eiíropaj statoj 
ce eksplodo de la ribelo en nía landa . 

Europa nunt empe estas rega ta per 
Respu blikoj k Monarkioj demokrataj , 
hava ntaj, kiel sistemon, la líberalis 
mon¡ per sta toj aií tokrataj, kiuHdividi
gas ankaií en Monarkioj k Respublíkoj , 
k per socialista Sta taro : la U. S. S. R. 
Jnter eiuj konsis tigas la eiíropan sak 
tabulon, sur kiu esta s ludat a la granda 
partio , kies anta iíanan caj estas la nu
naj akazajoj en Hispanio . 

Ekzistas en Eu ropa jenaj dema
krata j Respublikoj: Svisio , Francia , k 
Cehoslovak io. 

Al ci tiu grupigo oni povas aldoni 
lrlan don , kiu, kvankam dependa de la 
Brita Imperio, fakte estas vera Res
publiko regata per sia Cambro de 
depu titoj k demokrate reprezentata 
per sta ta Prezidan to. 

Mona rkioj ko nstituciaj : Britio, 
Belgio, ederland o , Svedio, orve
gio, Dani o, Jugosla vio k Rumania . 

Mana-rkiaj dua ne diktatarecaj: Bul
garia k Grekio. 

Respublikaj d uone diktatorecaj: 
Polio, Latvio, Litovio, Estonio k 
Finnlando. 

Manarkia aiítok.rata: ltalio. 
Respu blikoj aiitokrataj k antilibe

ralaj : Germanio, Austria, Hungario k 
Portugalio . 

Respublikoj kun speciala diktato
reco je nuan co maldekstruma k re
volucieca: Turkio k la Unio de Sove
taj Sacialístaj Respublikaj: Sovetio. 

En la diplamata ordo ci tiui nacioj 
grupigas latí jena maniera: 

Britio ekzercas sían influan sur la 
registarojn de Svedio, Narvegío, Da
nio k ceteraj Baltaj popalaj k ankaií 
en Nederlandc, Belgio, Turkio, Grekio 
k Por tugalio gis nunaj momento¡ kiam 
nía najbara )ando sajne estas S,?ajnita 
de Italia . 

Fr ancia estas kunígita per trakta
toj k milita¡ interkansentoj kun tef:aos
lovakio, Jugoslavío, Rumanio, k Por
tugalio ei lasta dubige post la jusaj 
k anko ra ií ne bone konataj kompro
misoi kun Hitler . 

Svisio konservas sían tradícian 
sendependecon. ~í havas la subtilan 
arto n daiírígi plejkorajn rilatojn kun 
siaj najbaroj , en diplomata centro. 

POPO LA FRO TO 

SAGETOJ SEN MALICO 
e Jen 111111 hispana proverbo : cTra tiuj vojoj oni povas veturi al l?omo•. 

Konkludo: ira Maroko, oni ankail povas trafi Parizon. 
• S- ro . Eden emfaze deklaris en la Brita Parlamenro: cLa tem~ pri_ la polltike 
sistemo en Hispanio estas privara afero de la hispana popolo. T111l m kontln11oa 
lab orante kontrail cía fremda interveno en tiu lando>. 

Kompatu nin, kamaradojl Kia nova minaco estiQos por nia popolo, ae a-ro, 
Eden dai1rig11s sian <Qisnunan laboron , ? 
• Mussolini k Hirler , siaflanke pretendas evitl s111rigon en Hispanio de re,. 
Qimo. kiun ili ne sarus. kvankam por rrudi sian reQimon i1i ne konsultl• sleJn 
respekt ivajn popoiojn . Ambail diktatoroj sajne enuas pro neagado, tlal III prok,. 
rikas la cne-inrervenon > ce ni, por ain distri. 

Por lcuraci ilian splenon, ni pruponas al ili problemon : 
Kiamaniere mildigi la ekzistantajn dlverQojn . kiuj ekzisras in ter ill pri ¡1 

anekso de Ailstrio? Por ke ili ne tro cerbumu, ni ankail donas la solvon: Dlvidll 
Aüslri on en du partojn, unu oor ciu. Se la 11us1roj plendas, tio eignifos ke ill eataa 
cruQuloi >, cu ne? Tiuokaze, ili meritos esti punataj per kreado de nova komlteto 
pri ne-intervenol 

Ni , hispanoi , tute ne kontrailstaros, se ili aneksas ankaií Portugalion. 
• Prezidanlo Azaña aile paroladis. Ji diría jenon: cSe ni batalua jam por koma
nismo, estus ta komunisroj, kiuj sole batalus; se por socialismo, nur la aocle
list oj; se por la anarkio, nur la anarkiatoi; se por maldckstra Reapubliko, batelua 
sole la respublikanoj. Sed la vero estas, ke ni tiuj, laboristoj, intelektuloj, burtoJ, 
sindikatoj k parrioj kunbatalas por la 1ibero de la hiapanof k por la aende
pendeco de nia popolo>. 

Ne gravaa. La tutmonda reakcio proklamos, ke Azafia earaa <ruQa bolievito,, 
• Sainas, ke la germana fasismo elektis Ceiioslovakion, kiel kampon por non 
eksperimento, simlla al tiu en Hispanio. en Belgio, la .Qex-movado, lail lnformot, 
bon e progresas. La konsciaj cnaciistaj patriotoj> belgaj k ee1ioslovakaf sin 
helpi la invadon de siaj landoj per 111 germanaj lrupoj, dum la demokraroJ d 
metas en lulilo. ignorante la danQeron, car ankail ill ne legls «Mein Kampf>. 

Evidente, la vorto cnacilsmo , perdis sian valoron. <lt nuntempe al 
«Nazi•lsmo >-n. Se tiu doktrino sukcesus en Eftropo, ne plu eatua milito, 
daüra paco inter la nacioi kunfandlQintaj sub la signo de la Svastiko. TI 
dissaltua la cobstinaj baroj ~. 

Tio estas preakaií la programo de nla verda himno! 

Germanio, ízolita depost la Ver
sajla Traktato, atíngis la kreadon de 
fasista bloko-renovígo de la Sankta 
Alianco de komencoj d~ la XIXª 
jarcento - , al kiuj aligas ltaUo, Por
tu~alio, Hungario, Aiístrio, k ankaií 
eble Polio, malgraií la milita inter
konsento de ci lasta kun:Francio. 

Sovetio estas kunligita . milite al 
Francia k al Cehoslovakio. La enigmo 
konsistas en la scio Cu, en okazo de 
armita konflikto, i1i forirus kun la 
aliaj danubaj !tatoj kiuj konsistigas 
la Malgrandan Ententdn, sub kontro
lo de Francia. 

La sinteno de Britio pavas esti 
decida, ne ,nur pro Aia propra potenco, 
k tiu de liaj transmaraj kolonioj, sed 
pro la malgrandaj k ricaj nacioj sur 
kiujn gi ekzercas sían influon. 

Aparte restas Bulgaria, kiu pro 
inklino de 1~ rego k de gia Registaro, 
kun personeca nuanco, pavas ten
denci sekví la fasistemajn popolojn, 
kvankam pro sía situo en la Balkanoj 
estas tre ligita al la politiko de la 
Malgranda Entento . 

Alia peono sen ligo estas Turkio, 

f ere regita de Mustafá KemaJ. Nt 'jaDl: 
diris, ke la kerno de Aia Registaro 
estas el revolucia nuanco. Oí estaj: 
en bonaj rilatQj kun la Sovetoj, kUll 
kies relimo Ai havas kelkajn símil~ 
Aliflanke, la angla influo sentitas 
multe en ci tiu lando. Óia sint 
estas tre grava car Ai konsistigas la 
&losilon de la Dardaneloj k de Ni 
Maro kun ricaj petrolaj ka§ejoj. 

Tia esta ·s la oficiala pozicio, Jal 
rapida vido, de la cefaj peonoj, en~ 
eiiropa tabulo, dum sangas Hispaqfq. 

ee, en plena f11iro de nla milito, elrzi~ 
sancof, por la diavHtigo de Esperanto lnl§I' 
la dlversnacla amHo, kiu venia al Hlspa_lll 
por albatali la faiismon. Por riu konkrel~ 
speclala ffanko internacla ni bezon11s 
apeclfan helpon de fluf Eaperanro-Aaodo 

Ni akceptoa kun plezuro kv11n1on da .1111! 
1erlalo: vor1aretoj, !losilol, gr11matikoJ ~ 
reklamilof en eilropaj lingvof ,,or !arta 
donado al membroj de in1ernaci11J bl'ilfllclO 

Tio ea tos ten11la k ullla rememoro p;l 
yerda movado, dum enuo, Por tiuJ, Id 
sas en hoapl1alo pro vuncto, k et ba 
ligo, dum ripozo en rran~eo por du , 
en la fronro. rorilpH la korn~Jn de fl 
kiu volaa rabi nian vlvon de PoPo 
nian slelon de eap~ran&laJoJ. 

Nfa redlllkcl11 adreao 1endaa ilm 
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lftl0ZAll40 • Laií francaj scii~oj, ~n ha_ve__no 
Napolí okazis gravaJ mc1dento1 .~ar 
la sipanaro a.e i~ala komer 7a sip~ 
,. Lombardia » r1fuz1s t~an~J,>0,rt! so;d~ 
tojn al Hisp_a~io. ~m els1p1~1s tlu¡n 
maristojn ktuJ eshs arestataJ. 

iecesas reliefigi la heroan parto
• n de nia brav a junu la'l'o en la P~!~~-grande ga plimulto da niaj kun
tI1111;n1oj a part enas al la juna gene
bal~ kiu entuziasmoplene a lbatalas ,ac10, 

fasismon. 
la En nia arm eo batalas Luis k José 

alá Castillo, du filoj de la ekspre
A~C nto de hispana respubliko Alcalá 
21 ª ora kiu forkuris el nia landa nur 
Za~·n a'ntaií la eksplodo del' ribelo. 
iag ~nkaií luktas en niaj vicoj, José k 

roón de Unamuno , du filoj de la 
R~onde kona ta Migu el de Unamuno, 
:U roa sagulo, jusmortinta, kiu lasta
a mpe fas istigis malgraií sía antaiía 
~lilika luktado koatra? _de~struloj_. 

Tiuj faktoj forte phhrm1gas man 
esperon. 
• Oficialaj scíigoj el angla deveno 
pJene konfirmis la alvenon de 10.000 
italoj, tute •volante •, en haven~n 
Cádiz. La 22-an Decembro alvems 
6.000 k la 1-an Januaro 4.000, eiuj 
komplete eldpilaj. • 

Tia fakto vere ne estas novaJo por 
ni éar alveno de italoj k g1mnanoj ne 
ce~is ekde la unuaj tagoj; sed, ni 
gojas konstatin te, ke an gloj finfine 
jam sukcesas vídi pruvo jn de kons
tanta perfido. 
, Dum en fasis ta zono ciuj lernejoj, 
liceoj k universitatoj estas fermataj! 
en respub lika teritorio éiuj instruaJ 
organizoj funkcias intense. . 

La minister-io pri Pu blt ka Ins
truado jus kreis specialan gimnazion 
por abiturienta senpaga instruado_ al 
ldborístoj; la koncerna kunyoko ~tm
gis entuziasman akceJJton km dev~gas 
la registaron starigi novajn planoJn. 

• Ce la Aragona fronto k en fasista 
kampo batalas 1a rusa kapitano Paul 
Rachewsky, ki u apartenis al car a 
skorto. Lí diris, ke tíamaniere 1i de
fendas siajn idealojn. 

• Aperis nova fronto en prov inco 
León; la asturíaj milicoj, kíuj be roe 
dejorís sur la negop lenaj p~ntoj ~~ 
asturiaj montoj, malsuprenms ~1 1h 
keopenetris la valojn de tiu provmco. 

Gravega estas tiu faro car gi per
lllesas utilan atakon al fasista pro
\'inco, kiu sajnis uetusebla p~o tioA~e. 
es~s preskaií neeble h·apas1 la c1r
kauantan monta ron. 

Sed ne ekzistas baroj por la bra
rega¡ asturianoj. Jam i1i kreis novan 
zonon kie oní defendas efike la res
Pllblikon. 

bardis la an glan ambasadorejon. Je 
tiu krima k intence preparita atako 
rezultis vunditaj du personoj: La ofi
ciala angla reprezentanto Mr. Edwin 
G. Lange k Ms. Angela Morrís . Mr. 
Lang e deklaris laiílitere, ke « tiuj nok
taj bombardadoj, sen ia ajn milita 
celo, estas la plej monstra krimo.• 

Malgraií tiaj fiagoj, Mr. Eden 
seneese babiladas pri la Juno. 

• Lía episkopa mosto en insulo 
Maljorko , post milita diservo, pro-
noncis éi subajn vortojn~ , 

•Se oni vere volas honori díon k 
defendí la sanktan katolikan religion, 
estas necese, ke forlasante sentimen
talismoin, ni ekstermu lastan marks
is ton, ca r ili ne estas kristanoj nek 
hispanoj. • . . 

Jen gusta interpreto p_n kr1stana 
maksimo: «Amu unu la ahan». 

• La ítala gazeto •Roma Fascista• 
publikigas jenai1;1 sig~ifople_najn fra
zojn: «La komedto pn_la ne-!n!~rv~n? 
finigis; niaflanke, nemam m gm 1m
ciatis. Fasismo de.nove luktas k ven
kos· ni batalas en Hispanio car ~e 
est~s nun la plej vigla sektoro de ma 
milito· hodiaií e.stas Franco la estro 
de ní~ revolucio k ídeale, · spirite k 
mate.ríe ni staras, kun armíloj en 
mano, apud Ji k apud liai_l,~gi~n?i
Ne estas tai:íga momento kre11luz101n; 
nenia paca kombino ~sta~ e~la nun.• 
• Brita registaro r1cev1s mformon 
de anglaj kompanioj Riolinfo Compon't, 
k Sulphur ond Copper Compony, Jau 
kiu fasistaj aútoritatoj alprenas la 
produktita~ kupron, kiua i1i sendas 
al Germa mo. 

Tiuj kupraj minoj estas en pr?• 
vinco Huelva kie franca kompamo 
ankaií posedas mi~~n_, kí~ ~aboras 
sub la samaj ko1!11co_1 ~r1 l_1ver<? k 
prezo fiksitaj de fas1sta1 autontatoJ. 

En Ge~manio aperas ofte e~ va_~o~ 
naroj stacidomoj k aliaj ejoJ. ahso1 
per kiuj oni atakas Hitleran diktatu
ron k oni defendas hispanan P?P01.00 · 

Ambaií faktoj estas kurag1ga1 k 
signifoplenaj. Tia sabotado deva~ 
kreski, kreskadi, gis atingo de pleJ 
trafaj rezultoj. 
• Oficiala statistiko de ~ia minis
terio de Maro k Aero, komgas rezu}
ton de la laboro plenumita de ma 
aera armeo dum decembra monat~. 

Niaj ae'l'oplanoj faligís du1;D h~ 
manato 25 fasistajn ae.roplanoJn, m 
perdis 5 aviadilojn. . . 

Niaj aeroplano) bom~ard1s ~k 
aviadkampojn kie ili detrm~ kelka1_n 
aviadilojn, kies nombron om ne. pov1s 
difini guste. 
• Nova k neatendíta speco de sol
datoj aperis en madrida fronto. )!a
sistaj militistoj fervore faras s1an 
eblon por montri al. la tu!a ~ond~ 
konvinkigajn pru vo1 n pn s1.~ p~eJ 
valora eco, pri sía alnom? •nac_nstoJ•, 
k m fabrikas sencese ph k ph valo-
rajn pruvojn, tiucele. . . . . 

Unue aperis •nacitstap, legianoJ, 
poste •naciistaj • maiíroj, ital_oj, ge:
manoj ... k nun aperas nova¡. «1;1ac1-
istaj• trupoj, NEGR~J . varbttaJ en 
insulo Fernando Poo, km¡ estas trans
portitaj al nía ]ando por defendí la 
NACIISTAN FA5ISTAN CIVILIZON 

AVIZO AL RADIO-AUSKULTANTOJ 
Car okazas nunIempe reformoj k nQvaj 
planoj, por la partiaj s1acioj, provizore 
ne plu run!:cias nun 111 pr,)l!'ramoj en 

Esperanto, kiuj eble baldaií íluos 
kun fresa enhavo 

~ - í'-YG.'I -,w,.,r -,/, ;f;t, -:~ I ,,,,;7,r.,V,l,#¿W.Jf¡y,_1/,.#lffl#l.t/~ '7/.!'l,ql;-4',, ,.J,?'l/.'l#l#b/li7P?IUI/Yl.l..V,U#l/~//l.t:ld&',r,t',r?,7,,'7r.',r,:,- ~1,-...Q'~ 

' . La 8. Januaro dum la nokto fasis-
1!1 aer_oplanoj superflugís en Madrido 

dipt utra~an kvartalon, kíu entenas 1 'to 111 medito, por 111 inrernacla opinlo, estas la cagre na mie no de ci tiu knabo, klu, 
cad 0111

~ta1n ~jojn k post zo~~a se.r- _nnvr~ii 1• fordetruo de 8 ¡11 modesta helmo, aper111s 111 eHkon de 111 nova fasls111 ccivllizo• 0
,k tu -:_:,da: u:r~i:s~d~u~o~n~b~o~r~o:n~,~•l~t~b~o~m--_ -u_u __ u __ __ -:--_ __ :---:-----:--- -:--:-----------=--...._______ 

Esperanto, kiel demokratio de la kulturo, luktas kun la hispana popolo 
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KORTUSA LETERO 
Al esperuntista gazeto POPOLA FRO TO en Valencia . 

• • Karaj gekamaradojl Antaií kelkaj semajnoj, oni skribis al vi letero!1 :¿~ 

la cehoslovak a urbo Zlin. La letero estis skribita pro iniciato de sulabonsto¡ 
k m~ _estis la ai.ítoro. lnter alio mi esprimis en gi, ke multaj laboristoj, ke_}kaj 
el m 1am veturis helpi persone al heroa batalo de hispana popolo kontrau la 
fasis _mo. u, karaj kamaradoj, hodiaii mate.ne ni mem trovigas je stacidomo 
de v1a belega urbo Valencia\ 

Kiel membroj de la Internada Brigada, ni veturas al Albacete k poste 
(ni deziras jam hodiaií iri) al la mad rida batalfronto. 

Se eble sendu al ni en Albacete vian bonegan gazeton. ~ . 
Sciigant c vin pri nia al veno, ni, travivantaj plej felie?jn h?ro¡n de ma 

vivo, salutas vin eiujn kaj tutan laboristan logantaron de H1spamo kun flama 
k stala konvinko, ke la venko estas nial - . . 

Ni batalante je brako de la heroa hispana popolo, baldan hber1gos 
gin k helpos purigi ci belan landon el fasistaj bestaj hundoj. <Salud! • 

20 Januaro 1937. Via. JAR. HOSCH k aliaj subskriboj 

NIA MUNICIO 
Valencia esperantis ta ro . 66 
V. H. - Sabadell 6 
F. G .- Sueca 3 
f. T .-Yor k . 3 
B. R.-Plz.eo. 96 . 
H. V. - Ro11erdam . 28 
O. N.-Stockholm. ó 
P.J. · Aneby. ó 
K. N. - Enk5p ing ó 
A. A.- Savigny. ó 

1 J. J. - Chalons 10 
t/ V. B.-l"'alun 26 

J. E. - > ~ 26 
N. L. - > 2ó 
K. M.-Par is 10 
M. H.-Rueil 10 
B. - París. ó 
T.- > 10 
G.- > ó0 
P. C.-Vaulx rn 
F. G.-Orleans. 
J. W.-Johns1one . . . 8 
Aal11meera Lab. Grupo . ó5 
F. L. E. Leeuwarden . 227 
K. V. - Praha 37 
B. C. k J. B. - Rotterdam 1 
J. D.-fhiladelphia . . 2

1 R. E. W . Farrell . . . . 
A.. E. P. Esp. fako.-Barcelona 7 
O. M. - Hillegersberg 10 
J. C .-Plouguerneau. . ?~ 
O. E. O. Saint Etieene <JV 

L. L.-To ulouse ló 
B. B.- Hudderslield. 26 
M.G. - Besancon. 5~ 
E. A. - Folkestone 

ptoj . 

Sil. 
ffr. 
• 

svdkr . 
> 
> 

ffr. 

> ., 
> 
> 
> 

., 

> 
sil. 
!Ir. 

> 

dol. ., 
> 

ptoj. 
!fr. 

> 

• 
> 

sil. 
A. F. - • : • 
J.S. C. - • 2., 
H. P. - Parnu . o > 
f . L. E. Amterdam 1 1'~0 guld. 
F. L. E.-Amterdam V . 6 > 
f. L. E. -Amterdam XII. 1 '25 • 
F. L. E.-Amterdam XJII 7'60 > 
W. F. K.-A.mterdam. 1 > 
J. A.- Lyon . . . 6 rfr. 
B. H.-Leeuwarden 17 • 
Lond. T11ka. Grupo 44 • 
J. A. pere de J. L. . liO • 
G. J -Chalet . . 10 • 
J. P .- Rh0ne. . . ~: ; 
L. K.-Nynaaham • , · t.c•as > o. L. E. - Wandre Llqc 
M. M.-Epeneux . • 10 • 
M. S. -Torquay • • • • 2' 1• 
F. L. B. Amaterdam • • • 111& ffr. 
v. d. e.-Hddcr •• 11!.IO ! 
J. M.-Yaey · • · · · • .., u. D.-Aanlene. · · · $ 
N.-Parl• · • :g 
A. R. - Parla. • • t 
f. e. T. Parte. . 16 c. P.-La Louvlere 
L e. O. Zqr.cJ>,~----~..-.~ T"" 
e. s. - Monrrcux 
J. 6.-C. a . 
"· v. 

> 
• 

(~JU! RONVtNt por tiuj amikoj , kiuj 
ricevas la gazeton nur pere de siaj landaj 
asocioj, starigi postan rilalon kun ni, por 
rekta akcepto de r:ia bulleno, laü koncerna 
adre o, post matrikul11 surskribo en 111 ad
ministrada sllparo. En tiu okazo ili devas 

nepre atentigi pri tio sl11n organizan por 
tuja nuligo de la alsendo profite de alia 
ka mara do. 

Lasthora Impreso 
S-ro. Azaña, stata preziddnto, 

faris sobran k sensacian pdroladon 
por studi radikojn k sekvojn de nía 
milito dum ses monatoj, Por objek
tivaj internaciaj oreloj gi estis frafa 
k serioza respondo (*). 

Germanaj k italaj soldatoj premas 
pli k pli, ne nur jam al Madrido, 
sed en la rica provinco de Malago; 
kun abundo de sklaveca karno i1i 
celas rompí niaj tieajn frontojn, kie 
vigle dejaras nía armeo kun unu sola 
deziro: furiozigi la fasistojn pro fiasko 
de iliaj planoj. 

En la nordo niaj pozicioj plibo
nitas de tago al tago. La internada 
opinio jam konas la cimkan respon
don de niaj malamikaJ Jp _poj pri tiu 
afero de la volontulo). La invado k 
okupo, fare de Germanio k ltalio, de 
ta parto lde la fatismo regas, okazas 
dum nunaJ tagoJ tute senvuale; mal
graü la serioza averto de nía ministro 
por la ekstero, la registaroJ de la 
demokrataJ landoj al'lkoraii hezltas ... 

("'J NI fntencaa eldonl bro ure C1 tlun 
graven k eC belan paroladon en eapcran
llala veatn. Cerle en venonta numero, ni 
povoa 111m lnforml dellnlllve prlo 110. poal 
atudo Je 111 eblo de nin buleto. 

Pruelo de J. Olmos, Alicante, 66, Valenolo 

POPOLfRONTA LETERUJO 
o. K.-Barcelon11. - Ni Qojas pro eklur¡. 

ciado de via entrepreno k deziras al vi Ple • 
nan sukceson. 

D. f. Ealing. London .- Ni no111a v1111 
dez.lron k espereble vi estos kontentigire. 
Ln uz.ado de ck• anstataü t.kaj > celas grav111 
sparon de spaco en malampleksa gazeto, 
kia est ns la nía . 

M. K. K. - Rostov sur Don. - Dankeme 
ni ricevls leteron k 11nk11ií libroaendaJon. V¡ 
estos Jaüeble komplezita en via peto. 

A. H. T.-Turku. - Dankon pro vfa Vtrlc

tr11duko. kiun ni Jaiitlegi~ en rondeto k talla 
bone sarata. 

5. E. 5. - Warszawa. - Alvenis 9 rea. 
pondk . NI alsendos la menditaln ekzea,. 
plerojn. 

N. B.-Kiev.-Kun danko pro viaj klopo. 
doj ni inform11s vin, ke ni j11m rlcevia el k-do. 
Mibalski tradukon de 111 sama verko. 

B. E. 0.-K. A. K.- Bedford.-NI tran~ 
sendas la rez.olucion de vial lignolaborlato¡ 
al la koncernuloi k eventuale ni earoa J>Cl'iln
toj por la respondo. 

Eaperan1is10 splte ciujn.-Lille. - En tia 
numero aperas la adreao. kiu lnrereaaa Yin. 
Notite 111 cetera enhavo de vía lre eatlma11 
letero. 

B. P.-Moskvo. - Simila propagando isa 
estas daiíre farala per ciuj eblaj rimedoi ett 
la koncernaj medioj kun relativa aukcaq. 
kiu espereble pliiQos tio m, kiom pll di 
tempo forpasos k ciu konaclos pri la vero k 
pravo laü aia medito k sperto . 

E. L. O. - London. - Por forig\ Cl'-'J 
dubon. ni 111ea1aa eatl ricevint11J J11m Vlafn a 
slligojn. 

Tabernes de Valldlgna. - Tleal aamF 
deanol bonvolu informl nin prl k-do. J. ~ 
des por scligi pri ll eksterlandan amllroa Daíi 

Noglnski, apud Moskvo.-Oanke ni ko 
firmas rlcevon de lelero de atudentol pjj 
medicino, kies petoa ni provoa plena.mi. 

J. 5.-Poruba.-Vla monaendo(20t.~) 
eataa en bona qrdo. 

Londona Taka. Orupo. - London.
kvllancaa pro vl1117slllngoj,klul boneal 

u. 8.-Plzen -Letn6.-NI notas vion..._ 
ron k Auatalempe ni akribos · 11I vi pri la -

6at111fron10 de Hueeca. - NI peae,a Id 
moln prl k-do. Jozefo Bcrnabeu, &-a~ 
ria. 1-a. Orupo, kolono cLoa ApllUCDGM11·1 

P. J.-Aneby.-Nl Informas vln, ke 
aved. kronoj trafia nin. 

O. C. Plysta-Spang11.-Nenlon ni 11 
rlcevla pcre de P. l. S. Parizo. Bble tia 
alzo dlfinla al vla mono allan ce.Ion. 
en'lcetoa pri tlo. dlru Ion al ni. 

t. L. A. E. -Auaal¡. - Bfectlve fÚ 
el vi 10 reapondkuponoln k ni d 
Orupon Warnadorf. pardonu, ke nlp 
ella tlon Aualalempc. 

PE:K•ftllo.-Roatov Don. --Vio 
Januaro alvenla bonorde k en 
de vi aludlta, NI atentos lattlbl 
kojn. K-do. Mangoda h1v1 
tenon en i\tbace,e. 

K11t1lunal Baperantl tot; 
nin ae eb e prl k-dol. Q¡ 
de le elYI) k Perna 
<• . Pa aro la 1, 1 
for 


