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La nomo de Asturio estas sankta por ciu antifasisto, Izolita punkto · en la 
_ nordo de Hispanio, angore gi suferas k bravege gf·defendas la substancon 

de. homaj. principoi, kontrau nuboj de 
aviadiloj k kontraií lavango de potepcaj 
italaj divizioj. Se estas honoro, por la 
popolo, la defendo de Asturio, ankaií 
estas perversa ambicio gia. subpremo, 

1 

!STURIOI 
. por la malamiko. Jen la tragika veto, 

antaií kies incidentoj la indiferento estas krimol Unu devizo, fatala k 
grandioza, burlas patose tra montpj k valoj ankorai:í Hberaj: Mortil morti 
digne per la fiera morto de liberigantoj. Morti, kracante né;li:ízon sur la 
vizagon de. tiranoj, kiam la idealo estas definitive la tuta kiraso. 

La fasistoj.-mil kontraií unul-malfacilege marsetas antaiíen, ofe
rante homojn k materialon. Freneze k furioze, ili <levas malspari malkaran 
sangon k multekostan fajron por povi ekpasi konkere .sur pinto de roko, 
tra mizera strato de vilago aií preter humila flueto de rivereto, La p_oeiia 

· pejzago de Asturio, verda pro la milda autuno, flagras, brutas, tondras k 
· eksplodas,'kvazau .tradicia malbeno, per geología voco, de subprematoj 
kontraií la subpremantoj. Asturio, minista regiono, sin defendas · per 
aktiva instrumento de la boro: per dinamito! Kontraií la rafinitaj sciertcaj 
mortígíloj, lmn marko de l!afü> k Germanio, nía frato la ministo iomete 

-,-.. -~------------- forgesas pri ka.honoj k fusiloj; sperte 1i rememoras pri sia fako, pri la 
_ . _ . _ . kartoco, kiun oni ekbruligas per fajrero de cigaredo, jetante gin trankvile, 
·laií pozo·de Diskó~olo, kontraií la fremdajn sklavigantojn ... Asturio, klara klariono vokanta al batalo 

.. por libero, antaií kvar jaroj, estás x.un...:_arikaií_ en Oktobrol-torco lumeganta de drasta epopeo, de viva 
'\ 

aktuala legenda,. verkita treman te, per semado de veoj, sur . modestaj lokoj ldes a}1onima ekzisto 
akiros, · en .Ja .estonto,\ inirindajn k sonorajn titolojn por civitanaj pilgrimejoj. • . ' 
< i; . ' Elfaemplodona regiorto; dum dek kvin monatoj gi estis k estas amboso, kiun ne rompas la fasismo, 
k tnarco el mikso de sángo perfida kun sango lojala. Sed, nun ·la premego estas jam tro decida; okaze· 

'> de inalvenko la foriro ne eblas. En tia kondico la dilema estas terure simpla: rezisti k venki aií fiaski k 
· mortí. tu «burga» demokratio? cu rigora klasbatalo? renverso de la fasismoll kia celo do plej urga por 
_ oferi ;ec la vivon? Tiuj skeptika.j' homoj, kiuj en paca eksterlanda medio, taksas inarcanrle la gradojn 
,d~ sía simEa:tio al nía skrapanta luktego, en duboj ankoraií-ankoraul-pri troa revoluciemo· au troa 
konservativem0, <levas konfesi, almenau en la intimaj celoj de sía konscienco, la nulan valoran de ciu 

. babilado pri ajna teorio kompare.kun la situacio~pro ago konkreta,,en elementa <levo-de niaj astitranoj,· 
. j.~iuj staras, _kun la -tninaco de fasist~j, antaií la br~sto: k la ~rofunda'j abism_oi de 1' maro, post l_a dorso ... 
'; .. )•_, . Trub1a, astura urbo lrnn fafü1ko de kanono¡, situas ¡e pafo de fusilo' ce kvar frontoJ. Sed ·en 

, Trubia la laboro n~ haltas pro tío; nun mem, dum oni parolas ai:í oni kalkulas pri la heroeco de Asturio, . 
_ . la forgistoj ne pavas aiídi varmajn laudojn nek atenti platonajn konsilojn car bruas pli, k gravas plí, la 

, __ . • ' .muzjko de\mar¡eloj. -En la fabriko oni perceptas najbare la militajn blekojn de la maiíroj k la fanfa-
___ ,,,,,.:-:-·.,:, ~-~ .. ;.:: .. ,.,ronajn°kantojn de· la italoj; tamen oni daiíre tie laboras, fandante feron k hardante stalon por kanonoj 

1 
liberigaj; dorlotitaj masinoj, kun la sola fundamenta celo-plej gráncla, plej nobla celol--eviti nur la 
triumfon de l' fasísmo; en Asturio ne ekzistas alía ambicio. Tie pereadis, sub unueca bloko, ciu partía 
ambicio, ciu naiva aií lerta ambicio cizi la trajtojn de la gajno tau personaj gustoj k preferoj, el la varia 

. sortimento de skoloj. ~ teorioj, kiuj logas seri medito, tra gaja forges~ k ignoro, pri la cirkonstancoj. 
: , ._ '¡ai:pen, dum flegme diskutas multaj homoj, en multaj landoj, mezurante la gradojn de nía revolucio, 

Astu,rio ri$kas fali apoteoze. Kontraií la dinamito ek_zistas pli moderna scienco k fíe konspiras la abunda 
'
1

\ 1 mono de la internada kapitalismo-:saga k praktika en sía solidare~o·- por kovri tie la grizan cielon pe-t -
'.i, a'viadiloj k detrui la soseojri· 'per tre pezaj tankoj. Kontrau tio la kartoco, helpilo de pravo k arogo, ne 
•; o sµficas; La dinamito ne farigis por militi sed nur. por fendi utile la enojn _ de la tero. Tial _ estas eblél, 
>,'./;.b~daurege, ,la plena profanado de Asturio, se la mondo-la mopdo, kiu sen tas, pensas, suferas k !vitas 
: :,(!'~né frudas finol},al la kruela ludo de siái stataj regantoj k siaj specifaj gvidantoj, indiferentaj aií 

,, interesatélj enJa· brava agonio de unu popolo, kies konvulsioj evitas alíes dolorojn. . . _ . · , , . · _·_ 
!;,,f!;!'-:',, ,Jen'Asturiol mirinda ekzémplo, imitinda,modelo, ec malgrau fiasko, ec malgrau pereo, por.venontaj 
'ii(géneradoj, pli pankeme komprenantaj, ol la nuna, la superajn lecionojn de tiuj proletoj k de tiuj intelek

' ;(f.{tµldj, kiuj nun, hodiau mem, stoike martas, kune kun cíuj ,amataj estajoj, car la horlogo de ilia destino 
::Yitmontras la s·qtenan ho1'on plenumi la lastan devon. Asturio kuras al sía epilogo por stimuli Ja kuragon 
>,d~Ja kuraguloj, k por hontigi,la malkuragon de la malkuraguloi., Jen Asturiol nía tre sankta Asturio ... 

• · ·' ,' ') 1 • ·. ·t ., ¡ ' , • • • 
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LAiPOPOLA PRONTO ANTIPASISTA RICEVAS PLJAN PORTON J>ER'ALlG. ;;:; ,•,: fNtT:'~,:r,~·A •. f.\ 

_.-('S;·_··:·f·:,l~~~::·,;,.; ,' ''' . ' ·.,.: . _ _._ '\/ __ ·. . ;- ' .. ' ,:.,:,_/,,¡ . ' \:'/.~\\'•$; i'_;_:·;,.,_-,, .,-\_•//·'~•\l,J, .. ,..: .. .-,--
. '. .. , ', ·'Latr.9polfronto kunveniB la B. de el tlu nionat~ en¡ Valenclo,,"k1U~ d~legltQj) :s.fe,1,.,,.,... '. J~ª 1,:1-.l"JlOU•(: 
tikaj par_tloj · k 1indikataj organizoj. Cee1ti1 , oUctale; ·jam kiel membr:oJ, )a CNT ij?~f~!:,¡f"·' , :;1,~.ecidi1 ~ · 

.;unuaoimo aktivan·kunlaboradon en la plifortiglta Popolfronto, sutf,bazo de. jenaj, inter aUaj}'.gra:v,Jj/akor.<Ioj= · 
; \{\. Ce1l atakojn aiipolemikojn, en tribunoj k gazetoj, de unu al' aii~i:.in~er lciuj '.sindi~ii;iaj \k,'.(poUlikaj : . 

. . . orgaplzój .. el•. ~iuj •· kon&istas. la Popo la Pr~nto Antifásista. . .. ·· '. ),'<, .,:}\, ·.:, / • .. , -¡r>.,rf~;f,iff,giAk :> : ,)t 
.· · Roapekt(k protekti la ,ocian tran1formiton en. la ekonomio, fare de'.•Ia laboriataro, ··aed ·ctanf laii · 

· ''~ormoj- 0 ·k 1'.'eguloj de la Registaro, '. · , , . . , T> ., . ' .· <1'.' ' ; . 
· lniciaU vastan unuecan agitadon por altigrta.fervoron de la popolo enla ariérgardo/ .. ., 

Helpi aenrezerve, po\' komuna avantag-o, la taskojn k laborojn di) ciu Popolfronta Registaro, 
• ' ~ . •:,. . l., . . 

-SAGETOJ SEN MALICO 
. iJl· ... , .•. º· •. ,.,,,,T~ ... ,.,!1,~,,~1,,r>r:;~,r'""·1·. 
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Dum la vlzito de Mussolinl al Hitler, Carita por lubriki la akson «Romo
Berlino», ambaü kunuloj verve' oratoria, sin flatante reciproke. 111 planis por 
ló estonio ... sed sajnas, 1<.~ en Germanio' or.i dubas pri la fortikeco de la 
akso, kiu jam rompiQls unu foJon. En·la faro 1914. 

Germanio promesas ree, ke la sendependeco . de Belgio estos respektata. 
Ankaü en IIJ jaro 1914·., Germanio. pr0tektis k ¡arantiis la neütralecon de tiu 
rando. Tamen la germana kanceliero e_mraze deklaris en la Parlamento, ke 
la traktatol estas «clfonoj el pape1~•. Kaj tiam ne ekziatis la «linio Maginot»t 

RadloelsendoJ k gazetoj iníormis, ke· la !tala 
diktatoro «honorlgis-. la germanan popolon, 
metante florkronon sur la tombon de la mar
lltoj de la nacisociall111110. .Sed lle II ne 
povis.hono·rlgi la «tulan> germanan genton. 
En lij suda Tlrolo loAas germano¡, sub re
gado de Mussollni. Tiuro minoriron li ja kro
naa per dornoj, enmeze de la indiíerento 
de la aütoro de •Mein Kampf». Versajne, 

··· - -·· ··· -'·temas prl germanoj tri;,klas.ij, kiel la judoi. .. 

• La respondo de ltalio, al In Noto de la franca 
. k angla regÍstaroj, estas elokventa pruvo pri 
bona volo. Bona volo, al klu? al klo? Kom• 
preneble al la Komitalo prl Ne•lnterveno. F..n Qi la ltal11 fcJsismo lra:is si¡¡jn 
plej eflkajn k brilajn sukcesojn k Mussolini estas dankerna. l{aj l11 Demo• 
kratloj, komplezernaj. Tlal la arero eatas ankorali prilraktota en la Lon- 1 

dona Komilato. Cu nalveco ali kunlrnlpecó? Klu sclos, klu sclas; .. 
ti , · Japanlo bedaliras, J<e «Ciriio ne komprenls Qlan l.ntencon» • .Se la cino] kom

prenus, 111 ne kqntraüstarua la ,clvÜlzan• lnvadon. Cetere, Japanlo estas 
eagrenilli pro la íakto, ke onl akuzas Qln, klel atencinton. Japanio · aserias, 
mnle, ke Qi simple sin deíendas Je la atakoj de In elnoj. Tiel klare statas,la 

• 

• 

. 11ferol La mondo ne devus ja toleri la provokojn de la perfldec-a Clnio, cu? · 
Antali la onidiro, ke Francio malfermus la landlimon de Hlspanio, Musso• 

lini lndigniQis k rnlnacas, ke se liu «fla manovro» efektiviQas, li ne povos 
res ti. «ne-intervenanto• k tuj elijo meneos helpi la n11cils10Jn de Franko. 

Tio signifos do, kc ~is nuri li nur helpis per mililmaterialo siajn «volon• 
tuloj•u. Kredeble, jen kio okazis: Li sendis la volontulojn al Franl<o k• la 
rnilitilojn al la volontuloj. Sed ekdc nun, li ekspedos amase armilojn I< · 
aeroplarv:iJn al la volontuloJ k al la franklstoj .. , Prave II agos por puní la 

' provokemon de frdncio ... kiu Insiste anoncas tion,klon Ai neniam plenumasl 
J.a savinto de !talio, nuna savanto de Hlspanio k ·ruja savonto de Eüropo, 

bombaste rlpetadas, ke Ji ne permesos, la stariQon de cbolsevlka» reQimo en 
la Medlteraneo. Unue, estus bon e. scil, kion II k~nslderas · •bolsevismo,. 
Due, se Hlspanlo memdecldus akcepli tlun reQlrnon, Al raJ!us ear Qi neniam· 
en111lks!Qis en la ltalaj aferoj, dlrante ke Ai ne toleras faslsmon en la Medi
teraneo, Trie, Mussolini zorgu atente, ke tiu soveta reQlmo r.e srari~u en 
ltallo, ce la fino de la tragika aventuro, klu krevas en nla lando. 

. ' : . '. ,-..., 

Estas interese infot;mi pri tío, ke,· 
jus la Ministro por· Nacía' Ddendo 
diktis dekreton, pd.kiÚ estás. 1mal· · 
permesate, al la cefojk oficiroj de la 
Armeo,, partopreni en politikaj ~un· 

. venoj, kiel Qratorojk zorgi pri ·poli· 
tikaj propagandoj df pártiQ,' au okupi 
gvidajn posténojn ~A.SWdikatoj, k.tp.,, \. ''· 
.Tuj. post publikig~:,;'de;Jiu ':dekieto, Ja 
. Ministro (hidaledo Plieto;. socialísto) . 
ricevis telegrafe pétdn, 'el la· vigla 
Aragona frontoi kun,'iena feksto: 
. «En la _21.ª· ¡(ot~uso,:-oank' al la 
inteligenté( :laboro.i'de.,la, 

1

komisaroj, 
• kreigís frateci:l;j.q~~~,~1;1i~,íÍl'~er di ver,.:-

. J •e 'saj· i<l-eolo'giofftii'.t,1i:f,~diviiiof"DelegF > -.....;,,,.,,.;, 
taro de la tri qivízioj.J~<>viga~ nun en. ;rc 

Barcelono/kie gt"vi'z'ff~·s".1~• f~brik6jh k 
sukcesas 'p1if9rffgf· la. ligilojn ínter· la , ' 
ariergardo k la ba%lfortoj. Ni deziras 
arangi kunvenego~; kiu okazus . ~n 
granda teatro de. BarcelonO, · en kiu 
parol~dus ,reprezentantoj, komisaroj, 
cefoj k soldato( oe éíuj idoologíoi, 

' interfratigante kun- laboristoj k po- · 
· polanoj. Mi petas· per'meson' por la · 

interven o de la mHitaj cefoj de·· la tri 
divizioj; respektemf,~al,utante vin.-,- 1 

Komisaro de la Orienta Armeo.» La 
permeso venís kun afablaj vortoj. 

Qkaze de la kunveno, .. kiu estis 
amase ceestata k havis graÍ!dan suk
ciso~, la M}~}!_tr~_.:icevi_s_. tiun ci 
emocian telegramon: · ' • ·-

. . •La cefoj, oXicirof k komisaroj de 
la orienta Armeo, 'aparteNantaj al la · 
diversaj orianizoj, sindikataF k poli•. 
tikaJ, partoprenintaj,'la' interfratigati 

· kunvenegon,¡ salutas?la estron · de la. 

·_,, 
. . 

.-} 
t 
·t 
!' 

Popolfronta·-Registaio'kla Mfnistron 
por Na~iapefendo prOmesarite al ili 

'BONA _AMIKO DE HISPANIQ MALAP·ERIS · b;i1;/~~}ªk~~~t~t.~t~·r!~~e.i;/~¿ 1l 
Sµbite mortis en Parizo la komunista deputit.o k sindonema amiko Armeo; la spirítqn,·• .l(fo unuigas nin ' · i~ 

de la hispana popolo, P. Vaillant Couturier; vortoj pri doloro ne taugas, "k éblfgos vénki rapid(la fasi~mon.~ · ii 
kiam la .doloro estas realo. Kun la fizika malapero de tiu batala nto Tiu popola:~old~taro ·estas la .~ 
Hispanio perdas valoran pioniron k sagacan malkovranton de manovrojl . baro, kiu ,renversas la planoj'n de la ; f 

abomenai bruligantoj' de nía milito. ~f 
1;~ 

' .'i\' • l 
:_:~ ~ 
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Laú .fidjn'4á 'informo,· Japanio.-:c~las en Cinío iam 
proví alpro'prigi•áI sí gíajn natur,ajnricajojn k preparí la 
mHitisOg9hde la cinoj por utiligiHin en postaj, pli vastaj, 3 1 
erHreprenoj:CUnue•Azio,poste·Eií.ropo k Usono. 3 

.)ta_l~osi~f-lan._ke.ja_m_ es_}f_s~ilitistígan!alaabisenojn. ~ 
1 

REVUO POLITIKA KA,J KULTURA 
T1on om leg1s en grava par1za 1urnalo. Ó1 kalkulas nun- . • · ~ , · · o kun interesaj objetiva¡ artikoloj pri fa 
momente j~ kvin_cen; ·mil nigraj soldatoj k pensas ating~· -1 hispana mi'lito. r>etu Jam provnu- E 
~~~on~,r} ~~o~er tiu kolonia armeo, gi inten- merojn al ~enerald redakcia lldreso: . 1 
cas seRur1 tr.a1f: ~fo,.,p·o1~dbn·de'Ja·Afrika korítinento K - -
fari~ eimaró;Mediter.aneo;lágon:porsia potenca Imperio. INTERNATIONAL PUBLISHINO COMPANY ( 

Stra._nge_, ·l.ce .er1J~ nova pi.ano.por d. istrib.ui al si la 3 7 DEI\N HOUSE, 11.6 Ol~EAT TITCHflELD, ST, í 
terglobon, oni ne 1díras ·ec unu vprton rilate al tío, kion. 3 LONDONO, W. l., ANGLIO . É 
oni faros perla hispanoj .. Oni parolas pri militistigo al .............. ,,.,. ..... """'".,.".,."•.,. .. ""'.,.,. ... ,,.. .. .,..,..,......,,..... 

. miliémoj dé!-cinof ka} milionoj da etiopíanoj. Kial ne al 
milionoj da hispanoj? Itali~ k Oermanío estas du sa
gacaj potenccij, fo ili ne pensis, kíom da pro fito i1i ti rus 
el tiuj bra".'ai piiliéa11oj1 • kiuj lernanté fal'igi soldatoj,• 
kapablis;haltigi petfektan.arme()n,Jiel ce la pordoj de_ 
Madrido, kíel en'la ebétia,joj de Guadalajara k en la 1

' 

montoj de Asturío? · · · . · 
Estas nekompreneble 1 ~liflanke, ke Hitler k Musso-

. lini ne pensis, je:kioma plezuro k entuziasmo la liis
panoj bátalus por)Ji; post 'la paco en Hispanio. Imagu 
la emcicionide la .hispana proletaro, konkerante teri
toriojn porJiÚi,mi~troj.,Ee: .. ne;m'a\atentante la rasajn k 
historfajn; cHfeti~htbjn/ órti/p~'hst,:·ke la'. hispanoj ne 
militus por Italio pli malfiere 61 la abisenoj, en sia kon• 
kero de Afriko i>C?r-M1.1:ss0Hni1 áu lá cinoj en konkero 
de Azio por la japana imperialismo. . 

La sintend de· la ali,aj potencoj, kompréneble ne 
gravas. Anglio k·Fr.anciff_·oferos siajn koloniojn, kon- · 
dice ké la mH.ító tie · eksplodu: La milionoj da homoj 
diveí-"skoloi'aitkiuj log·as en . franéaj k anglaj teritoríoj, · 
já preferus submeti~L al la(gvidado k protekto de tri 
statoj tiel-allogáf, kíet' Italio, Japanio k Germanio: 

·. Usono, Sovetio k la cetera mondo, kion povus fari 
kontraií la eskadroj k la armeoj de la «tutecaj » potencoj? 

Tiu triobla volo diktos la normojn de la nova tira
nía, kiun laií ra";.tutecaj> kalkuloj akceptos eiuj popoloj 
volonte. Post la efektlvigo de la mondkonkero, eble 
estigos disputoj pri la respektivaj landlimoj k terpose
dajoj ínter la tri Ímp~rio¡. Sed espere ble ne ·estos· malama 
riveleco k cío QFdigos _ hármonie. «Tu teca•. paco regos 
por ciam en la· mondo ínter la homoj de bona volo . 

. · Antau o1 tiu programo plene. realigos, povas pre
zentigi iu malfacilajo. Por tiuj konkeroj, kredeble, estas 

• bezonataj multaj miliardoj .da dolaroj. Nuntage la finan
, coj de tiuj tri potencoj ne statas sufí ce kontentíge por la 

postulataj investoj .. Sed la Jtutecaj» diktatoroj ne kuti• 
mas'halti antaií Uuspecaj baroj, kiujn ili konsíderas mal
gravaj kompare kun l.a __ e,blaj rezultatoj de la gigantaj 
akirajof, Plie, •uuu·,.~l-tiuj. statoj-;--Italici~ ha vas la pro
tekton de _spirit~: })ateneo;. kili tr~ amike rilatas al la 
ciela potenco,.; Sufícos, ;ke_. cj lasta ordonu al la tuta 

. -kristaharo,' fal'i petegojn pri miraklo al -Dio k, per tío, 
eie, kie la nigrajttppoj milHistigita(de·Mussolini trairos, 
. pluvos; kier'nov~ trtanao, la necesa oro por disvastigi; 
sur lamoridó, la.avantagojn de la «tuteca» civilizo. 

. '· 

GAJNIT·A DA. TALO 
i • 

Dum mía restado en la fronto, mi konvinkigis ke 
batalojn oni povas gajni diversmaniere .. En centra sek

. toro, la milito nuntempe estas kvazaií inerta; mir oni 
audas la kanonadon del' artilerio k, 9e tempo al tempo, 

· la fusilpafadon de pozicio al pozício. 
· Nía ofetJsivo translokigis al Aragono k la defen

dantoj de Madrido iomete ripozas post tiom multaj .k 
. penigaj bataladoj. Seq, ec dum batalpauzo, la soldatoJ 
' de la Respubliko, gajnas batalojn. · 

Hiera u ni rikoltis 100 sakojn da hordeo, laboro kiu · 
estis tre bone plenumita de la kamaradoj de mía Bri
gado. Ci tiuj kamaradoj, kamparanoj unuj, urblaboristoj 
aliaj, estis devigataj realigi tiun laboron dum la nokto Je 
200 metroj de la fasistaj tranceoj; tiom proksimaj ni 
estis de la fasistoj, ke ec la mal_amikajn aiísku1tajojn 
nitre bone k facile aiídis. Ju pli da risko en la laboro, ' 
des pli agrabla estas la rezultato por ciu brigadanol 

Tuta ei tereno, kiu korisistis el pli ol kvar hektaroj, 
estís faleita, rikoltita k sursultre translokigita ~is niaj · 
tranceoj de dua linio, de kie gi estis poste transportita . 
per kamionoj al la ariergardo. · 

Ho, kiel koleris la fasistoj ekvidinte tion la sekvan
ian tagonl Ni mem, de niaj traneeoj, krie rakontadis 
al ili, kiel ni faris tíon. Kaj ni eiuj ridadisl, 

. Tio klare montras per kia entuziasq10 batalas niaj · 
soldatoj. Netiiu el ili votas nenion faradi. Dum nía · 

· Respubliko gajnas batalojn en la internacía fronto k en . 
la enlandaj frontoj, ldel en Aragono k en la Sudo, 'ni· 
gajnas aliajn batalojn en la kamparo sur kiun, dum 
jarmiloi, elversis sían sviton, profite nur al la eksplua
tantaj bienposedantoj, niaj malfelicaj kamparanoj, ali-

' igitaj hódiaií en soldatoj de la popola armeo, helpa:hte 

,, 

tiel, morale k materie, nian po
polfrontan registaron, kiu. en 
Óenevo defendis la pravon k 
rajton de Hispanio, dum ni ba-

, talas en la batalkampo¡ por· 
. atingi baldaiían triumfon .sur 'lá 

malamikoj de nía !ando, malami
koj de la tutmonda proletaro, 

Rikardri Í<ILE8 
Villanueva de la Cafiada, 28-9-9b7. 
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:,, , ,' 'ti\: ► " . . ·., . ' . '·, ! . .' ·, ' i ', , ' \ ) ~\:\,~f'Jt1ff:;.:¡;,:/(·:, \ / 
]P~r },féro en·· b~t~lo, la· popo lo gajnas · rajton s~,r 'la _vofó :ia~~~~~·rtgf,! ,. 
:'sAV,TAJ' INSTITUCIOJ Dum la artílerio k la aviaditoi 'de:iá'fá'ii~toj s~tís ia 1·morton'k''1a 

. . . detruon sur la st,ratojn de Madrído. k ,intencis ruinigi--kelkfoje,.,l<vn • ·' 
<.sukceso-la artajn k kt1lturajn trezorojn de la .cefurbo, la registaro de la Respublikq ,klopodis senliice ·saviléf · 
'sc:iencajn,k la intelektajn instHuciojn, kiuj prefere sajnis minacataj de la invada barbare<.01 ,,'. '. ,. , • , ,,, ., • , , ,, ... 

O. · , \ ·Upu el la pk:j difektitaj centroj est-ís la Instituto Caja 1, parte detruita de la obusoi.' Atenta · ,k. delikata 
, laboro esti~ fa rita por preni k paki zorgeme la ilaron, materialon k librarbn, sub la trialami~a pafado¡; cío, estis 
ftranslokita en Valencia, kie la Instituto daurigis siajn esplor.ojn. Alía scienca laborejo estis; en, dangero¡ · La 
'Nacia Instituto pri Fiziko; kie ankaii tre ur~e oni devis fari la necesan laboran por savi la. multv~lorajn kol~k- . , 

:Jbj~ arigitajn post longaj jaroj. Cio estis sekurígita en ,komena ¡oko k nun qenove gi;,fi¡:nk,ci~~•i~;~µ1¡~oj~priW1: ·r 
., Naturaj.Sciencoj k pri Botaníko, la laboroj kontínuas pri mineralog~o, geologio, ·geografío,.:paleóntologio,., l<;,a.. , 
, , . · ·, La kul,tura lábaro, faríta deJa Scíencaj Institutoj por efektivigí,!la planojn de la Nacía Irt.stitudq por Sc;:ien-
··• caj Esplo·roj, estas gravega. Pli ol sepdek titoloj a peris sub formo de brosuroj, revuoj k Hbroj,'eldonitái duJt} un11 
, jaro. Tiui publikigajoj pritraktas eiujn fakojn de Aemio k Fizil<o prezentante,Ia rezultatojn de ;stúdoi,k, ~ksperi- • 
'mentoj de la profesoroj en la laboratorioj, kíe i1i sencese laboradas por kontribuí allá progreso de la sdenco. 

. . :.' __ - · -_\ · .,< __ -. -/~:·ft·,·::·f_r,,;;.~.-~ 

':UNU~ORADA INSTRUADO : ' ~LEJ' OLO~f NOVA·,:VENKO i 

, · .· · Maleraii la grandegaj elspezoj d~ la -Hier~u nía briRado t~~fiti'i~~~~ vkn- ,· 
milito, nía registaro tute ne forgesas la kon-: Tí9µjqs. _dír1···s, l. é!.···c···e.f~.·,.·~.de;·.}.·,:u.:.·,,~. u. lJs.'ek•, ... 
devoin de la sfato rila te• klerigé)don. Oni toro en la madr1da fronto.'~,r,l9,vakgrava. 

'votas, ec dum la milito,-likvidí la.staton de venko ... Ni petas alJ~ info~inojn pri,tiú, 
¡1malklereco de la popolaj tavoloj, kiuj dum mílíta sukceso, l<iun ne pritraktisla oficiala 
la regado de la reakcío estís forlasitaj en , komuniko. U ridetas. 5-:-Dek soldatoj skri-
tiu aspekto de la kulturo. . . bis sían_ unuan Jete.ron, Kí.é)m, jli~' é)lígi~ la 
< , E.a la nuna stata bugeto estas rimar- · , , - brigadon, i1i esfis analfabe.tájk,ampar~n'oi! 
kinpa pliígo de mil pesetoj jare por la salajroj de ciuj Fakte, tío éstas gojiga Yenkó ,e~: :Hi;;ajll ceh:riiaj, 
,t:µnuagradaj geínstruistoj. Oní jus kreis 10.000 novajn · brigadoj. La knaboj )a' gojas¡épo:Va11te:.skribi; mem ,al , , 

·• ·tiajn · oficojn, kío signifas elspezon de kvardek- mi- la patr!no .. k al la ,,fi'an~í,pQ,,P,r.M.~.:,J>~t.~l@l~~~tr.~;u,,}~/· 1·., 
• lionoj ·aa' peseto'j. , ..:., ·, · . ·.' •' -•· .1 , , • · .. •·• • malam1ko¡ de la kulf.uro;:•;Entu~iasmeif1fiil,ljfá'$óla's,~r11 " 

, . · Por konstruo de novaj lernejoj oni dedicas kvín- sía Iernado k mqntras síiin. linuan, skri~.aj,on; ~etero 
,dek l!lilionojn da pesetoj. Estas asignita, por pliígi la al la ,víla&_a hejmo.!. ~iun s_tr!.c~:'.,}~g~siH\~),fiuJ,..~~Juj 

.¡ vesp~rajnklasojn por plenaguloj, sumo de du mi- kapablas, car bedaurmde ne c1u¡ v1l~g_ano1,eshs ·so,!-1 

;'Honoj, kómpletigante per tío la laboran de la Milicoj . datoj de tiu armeo, kiit ínstruas la ttupanojn. ,, ., .• , .. , i 
, de la Kulturo k aliaj klerígaj ínstitucioj'. Dek nrilionoj , Oni scias. ke .en niaj, frontoj ·estas;. ~rom mílít-
;kduono estas destinHaj por entrepreni, pere de diver- ma§inoj k viglaritaj f.usíloj, _ homoj :zo'rga'.9taj pri la 
saj ,organizof, la lukton kontrau la analfabetismo. tas~ó instruí Jegí k sk,ribi .al la batalantoj¡",kh.1J estas, , 

, .Míliono da pesetoj estas asignlta al la servo de infa- malkleraj. Tiuj homoj formas la, Mílicojn di3Ja,Kul-
naro en antaiilerneja ago. · ,, · , tura'. Tiui homoj malblindígas 1a·kámpr,1i'a~'aü1. kama-' 
, Por kantínoJ, vartejoj k vestejoj '· dojn, pri kiuj nun fieras/la cefo de' 

'por lernantoj, oni de4iéas, sep ¡nílío- 1, tiu brigado en subsektQro,-de Maorido. 
nojn. Kun la celo havigi la• maksimu- · R ES U M O , • La kqmattdanto dira5s guste::- Tie· 
majn, fadligajojn al la studentoj el (k li montras per f1'ng'" ·o la" k, t V • · 1 · · · 1 · f ·1· · 1 · ~ Aperis resumo pri 111, Ais· nun ple~ · .· · . r .. · , en raua¡n 3 
pro eta¡· am1 lOJ, ne nur, a :>tato do;;, , . 5 . . traneeojn) 0).'IÍ •,ne ha~as ,fate1resop' ·. ', 
nacas senpage la instruadon, librojn num1t11, task_o de !ll Millc?l de_ la .Kul- por ke la soldatoj sciµ_,'legi.Versajne, . : 
k aliajn servojn, sed ankau kreigas t~ro en clu¡ batalfronto¡. Lau ~I, 1" , oni konsideras qang,er,e, ke, ili povu 
serio da restadejoj k ín'ternigejoj por, d1ver~aJ I_nspek'.eJol P;ezentas la sek-· pripensí k kompreni .. ' Se:d.)iit~r ,·ni, 
cíuj studentoj,,,kiuj transloki~as al la vanri,¡.n cireroJn. ,. , . . . okazas la malo. :Nlvolas,ke'. ciu sol-
urboj, kie tiuj lernejoj funkcias. Kro· · Kl11&oJ farltaJ: ,1,1ndi,vl~u11J 159,252.• dato sciu bon. e,·pór ',.kio·. J·i' luktas>,Ju 

, me, ekzistas sistema de pensioj .k . Kolekt1~11l 61-626· . pU vasta liá .kult\lro· ,4és.·· pJt kuraga ·. .,, 
,; ;subvencioj, Dekomence oni fiksis por, Nombro. ~1,1.onoira.b_ero¡,.95.9oo. lía, revolµcia spirite~f-'l'ta1~:tn\flco'nsi4 ;4¡ 
, tiuj planoj sep milíonojn da pesetoj. Lernls ,skribl k. Ie~i. 115 142. deras, kvazau g~~n4a, y:'?:,;ikq; 1,. fa~-, 
· :, ·,, La· profésia instruado, gis nun, , Blbli~t~koJ kreitaJ .. 112• ton, ke dek ,el. niaj'.'sdl,d~,tbj, kaP,a}}las 

es'tfs preskail absolute malzorgáta ce Prele¡ol okazlntaJ. 2·179• · jam,legi'lfskribi;:·>·l,0/:-:: i?';:f\(:;;: i •' 

l.•.tnf.anoj•,'"'l estas neces• por.ke 111, At•likoloJpubUkl¡ltnJ:Slili.· , 'I k. · ,.:,::,,.,::.;,t·' ,, ·,:,,,,., ,d',., ,, .. " . .. , , , , u· amparano .. pos en·as ~pu , •' 
povu sin apliki al koncerna metio, l(rom 110: 111 MlllcoJ de la I<ulturo nesto .'de. mitraliloj; KelkaJ.tkug16j.', 

' por k~u i1i mont'ras preferan emon, kontribuls .ª1 1ª. ~r~pag_anda _laboro zumas.:. -:-'Se mj estu's,'.v:t,n;1qita, , n,,L\ /:,', 
. in~lino,n áu kvalitojn. En la bugeto,· ,de 111 .. komlSllrOJ pcr laullgil~J 111 la almena:u pov,us Iegi ión)en·~a:-lios:::•: 
kiun.ni komentas, estas dedicitaj tri , m<1lamiko, kunl~borante ankau en !ª . p~talo ... Feqra, soifo, pór,lá.,símpla:' 
milionoj por th.t celo •. ' ' gazetoj eldonho¡ _de la1Armeo k rond1s ' arto ,deeifri '' la"se'ricon de?lite ó''. •. 11 ' 

'fin~, 'en la bugeto, esta.,; fiksitaj mult~no~brajl) ripozejojn p.or Ja. bat?-' ordigita'vico,: regas riunt~e1,la·laJip~ ... < 
trfmílicinoj k duono pór subv¡,nciadi , , lantoJ. lh ~<;>rg~s _aku_rate ~rt pro¡ekcio ranoj kiuj renkontasdnsttüistoin •sub 

1Societojn, C,entrojn k fnstituciojn, kiuj 'de l~alruai filmo¡. disaüdigo d_e. gra- speciala fori:no de ofkbtóJ·.1;, ;, ,>,:: 
sin. okupas pri sciencaj sploroj k' ·:~:~~~;s:,~1;:;~:~;~ 1ªª tearr~JQJn en . Surla muria1

zet¡;(ae·_.1~(/bfig~~c>; 
, ~ultura laboro. Tia], kun fiero, la po-.: El tio ci rezultas, ke la Milicoi de estas]egebla .¡ena ·~n~kflbaJo: • S:11!n , 
polo p~vas jam rigardí, la superajn , la Kulturo h;:iv-1s taügan rolan, kiun. tag,on, un.u, venk9l»,-)~a¡ ]a,· hocJ1aua . 
studejojn sen klasaJ· privilegio¡·. venko tut0 estas bonega c;u ne? 'ili. plenumas fre fervore I< sukcese. · · , ·':', • , . . • ,, ,. , ' 

' • 1 ,,.;..,l;:,",\t, ,: l 



P O P O LA f.'. R o'·N T O 

TIMO · Af: lA VIVO 
. ·-., ":_:. >-/ . ;~, :-·j_ ·,; ·: ; ' . ', 

·. Unu tagoµ,':antáu kelkaj monatoj, post 
aera bómbardad'o ·sur Madridon, hazarde mi 
trovigis enJa strato' Leganitos kie ·dú :domoj 
falis fe•rúfnoj;'·Roto áa brigadan0j laboregis 

. en'lása~ái taskoj.'IntE:r la rupo jaiµ estis ape
rintaj dek kvin kadavroi; 7 virinoj, itifanoi, 
maljunuloj-iu tnilicahó,venis kuranta k pene 

. farisyojeton ínté;t<cni p~tta. kubuto. Li estis l,a fell!ta pecobl
rdº . 

sooro áe. l_a, Stabó{Jjij"'~$J9j __ d_orits,~!Ji tri permesajn tágojn por vid.í la 
-fá -,'iffb' .~/, ·.i~'~1trifM~n't!o¡y·ee Wi'iuha edzino; pereis ínter brikoj k stonoj. 
Kel~ai ~~davroj/~stf$ Ue/~Úsantaj vice ,.apud muro. La milicano ekploregisl 

'.cirka.ii:li 1 •sprucksolenafk. bravaj promesoj: «Ni vengos vin,. kamarado!• · 
·/;, ,//, Ma}juna lab,oristo apagis la brakon sur la kruco de sovelila k diris/ 
kun ma.lrapidaj bálancetoj de la kapo: «Spite, al cío, ni venkos. Nía fiaska 

· estus:Ja)cvazau mimmortiga de lamonda. Tío estas ja neebla!, . 
. ·,: : «.:J~va~au,,meminortigo de ~a mondo ... • mi memaris, multajn fojajn, 
pri tfüjei nablaj vortoj. La laboristo esprímis tiel sían fidon, je la moral aj 
fundamen:tqj de>cíu hamo, je la·etikaj principoj fluatltaj el la. proprá fízíka 
fakto de 1~ 'vivo: Frañ~a k liaj korif~oj estas la morto. Se-na tente, instinkte, 

. kanfesis tio.n ·ribelinta .generalo, kiam ·Ji, dum publika kunveno en Salamanka 
. jetis la símbolahkriacon: «For 1a intelektonl Vivu la mortal• . · . > ' Tra lci spasrnoj d,e epilepsia aperas kelkfoje la vero .. Tra la bombas ta · 

filozofio deJa fa~i~,toi glitas daur·e la tim~ al la vivo. Kro111'politikaj celoj, en 
psikologia deklivo/ntlr. ti.u timo tradicia al la vivo pelis ilin al abomena per
fida ribelo; Tiu satíla pahiko ebUgis tuj rektajn rilatojn kun aliaj samspecaj 

•. • ... mo.nstroj<,C,u .. )a fr,~11ez~.pQJ~t.iJ,q>;dé :HiÜer k' Mussolini ne est~s ja absurda 
.. ·saüo'e'rt'1;~-p~~';'i"'á:"ft''a~f1Fa:fUá""dókhfo'o ·po·r blinciaj teOrioj? -

Tiud~lirajo poyas §ajni, nur al kelkaj naiv.aj personoj, signo de forto 
k autof'.itat.o;'sed tío' estas\sole la falsa potenco de frenezulo, kiu krie mono
logas sur.la placo au febre dialogas. kun sía propra ombro. !uta la fasista 

/poHtiko estas certe nur fanfarona.selo·por la kapitalista panikol ' . , 
. : .··. t ·Tiri{o .al 1a;~l}sHi1 irilpeto de. la popolo. Tin10 al la . demokratio, al . la 
· kulturot·,~1.1aciy)Jízo: .. Hi~toria ti~o .al, ,la praletaj amasoj honorigintaj altaj.n 
aspiro)n,pir:~at:sparem'a.·elverso de ·sángo. Timo furi~za al la vivo senha}te 
ekfüugonanta ec>)nalgrau la m!)rfo .... 

· · Plene pravis do la milicano de la strato Leganítos kiam 1i diris: 
«Spite ~l. cío ni venk,osf » Nía lukto ne estas ordínara kverelo ínter du kon
kurerttaj1fortoj .. Tío estas .nur erara. sajnol Nía afero estas elmorttro kruela 
de plej ekstrema, klopodo de la reakcio por haltigi la pasojn de libera po
polo kpor tranci'fa. flugilojn de carmaj deziroj jam hodiau plenumeblaj. 

' _, Nia•serena, fido al la vivo . est'as pozitiva kontrasto anta u la fa-
' sista · kulto por la' mO'rto. Triumfo de negativa paniko estus fiasko ec por 

la normala evoluo de la tuta Natura... · · 
· .·. r. • . : . •. . , . . 

.. .,_ .• .....,.c....;,.,1.f~.:...¡-HJil;~~*~,;.;.i..,ir,;, ,,.,.,,,,_,, Ramon J. 8ENDER 
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_ BLANKA. TEllORO 
Tuj kiam la respublika1 trupoj 

konkeris la vílagon Belchite en. ara
gona fronto, la civiluloj, Iiberigitaj · 
el fasista jugo, forlasís la vílagon 
al nía ariergardo. 

Tra Azuara pasis tiuj ,elirintoj; la 
lasta estas maljunulirio. Si estas 65-
jaraga; siaj edzo· k tri filoj estis mor
tigataj de la fasistoj, en Zarágozo. 
Post tio, si rifugis en Bekhite, k tie 
okazis al si pli grava teruraja. La tieaj 
fasistoj festis la konkeron de Bilbao 
k kunportis siajn du fílinojn, post 

• dibaca festeno oni malvirgigis ilin k, · 
plenebriaj, ilin mortigis en la e1rkau• 
ajoj de 1' vilago ... 

Tiu drama angore reflekti~as 'en· 
siaj morteme velkantaj okuloi k .en 
siaj palaj vangoj; si aspektas kvazau 
vinberbranco vesfüa per nigraj eifo
noj. La malfeliculino savígís .el la 
murdado, car si trafis rífugejon, ínter. 
sakoi, en la pajlejo. Kíatn la fasistoj, 
freneze, trakuris la vílagajn stratojn, 
sercante rifugon en la. pregejo, si . 
eliris el la don-:o k sercis respubli
kan protekton . 
-- · Nun si diras: «Ne gravas viví, 
sed mi pregis, car mi estas kristaníno, 
al la Dipatrino por ke si kuragigu min 
k permesu al mi viví, gis kiam mi 
povos vidi la punon al tiaj murdistoj., 
Mi tion vid os, car mi kredas ke ekzistas 
la providenc'o. Nek Dio nek la Respu~ 
bliko povas toleri tiom da krimojl» 

La malfelica virino venas al arier
gardo de !ojala zono. Si estas· la 
ombro de la subpremita Hispanio, de 
la strangolita k murdita popolo, ki.u 
sencese akuzos; gis kiam la ekzem
plodona pu nado _estos plenumita fak
to. La s~nkulpaj viktimoj de internada 
fasismo, ja meritas almenau tionl 

REGUSTJGO En nía 19,º numero 
aperis riproco al «Literatura Mondo; · 
el Budapesto pro manko de vrdinara . 
intersan~o de tiu g1Jze10 kun la nia. 
Kun plezuro ni re~ustigas nun la afe
ron, post scio, ke la m~lagr11bla inci-

. dento estis nur sekvo de eraro kreinta 
bedaiírinde konfuzon pri sinteno de la 
grava heletristika revuo, klu-ni sin~ 
cere esprimas lion - neniel meritis 
niajn tiel sekajn komentariofn. · 

J •. , ,• '. 'J 

DU BILDOJ' DE. LA·· SUKCESA ESPERANTO-EKSPOZICIO EN BARCELONO , 

----.►· 
Bkstern aspeklo d~ la ekspo

zlclejo ce In cefa placo 
de Barcelono 

◄----
Emocla k romanllka II n Q u I o 
dedlWa al le mllrdltal eamldea• 
nol el Kordobo. La flagoJ de 
~lul grupo) esperanllstaJ fune• 

· bre deioras apud le nlgra .ta
bulo, lrlu mute ateslaA prl abo• 
mena krlmo k piel ace ofendo , 
konlrafi 111a verda movado. l,a 

· Komlsaro de Propagando de la 
· Oeneralltalo kun duakllvej 

membrol de la Kataluna Antl
failsla Bsperantlsta Komilalo 

staras respekteme 
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·---~-.. ... , , · • ... ,.· ... e .. z.amen. ,ta •... uJaJ :.. ... º .... tai .. o .. J· ... e.s as. J.ena¡: · ;~•111mv11loraa klel 111U11nd11J ministro! prl m11r11J aferoJ. . . . ... , 
· l,' ;. ·-, Jcn ·afgnlfaf vortoJ, kluj montraa,,pll sincere pi liuj ue a-ro. Eden, la verañ' pensma- , •.Lot,1geco 5'20 . metrqj,, ~iametro. 0'45 .. 
'i ,íiteron.~e 11ng-laJ polltlkl11ot, Eble 1am 111 pentoa prl tlom 11b,urd11 slnteno de potenco, klu · nfetrÓj; ·Tío. kofocidas nur . al. torpe- ·. 
<·,'.:vo,1~11 ~perl'klel eamplono pri demokrnrlo.'.. fellee, la lula brila pop~lo ne estas lord o!. dojde jf~h{devé:no, k tiajn for~edojn . 
.. , . 1;1zas· riuf\la.itahijs~bm~renoj H-1, .· 

11111 .0 
z 1l 

1 
■L .

0 
H-2, H~3, I};.1,i¡H~6; H-8. X-2, k X-3 

a,■ ~ .. tipo Bernardí.'.,,E:n germana eskadro 
·'•,, .. , ' ·· . ne estas uzata¡ tcirp~edoi,k?.n tía día~ .. 
· ,,;.:i• .,.Sign!foplena statístiko aperis en estas plenumota de komisiono. Per tiu metro;,Las:torp'e-d~~tasj"'trov1ta apud• 

. usona gazeto «New York Post•. La dekreto. onf ordenas la detrµadon ¡;il · la loko kt'e estii':·torpeditá la. angla 
s:·. faatstaJ perdoJ en atako al urbo San- eiuJ libro; el'ltenantaj ídeojn nefasis .. ··: militsipo •Basilísk•i .. · · 

1 

' •• 

tander est\s 6315, k jen la statistiko: tajn. 'En defendo de nía bibliografia •. Iom. post iom oni ekkonas pliajn 
'«ltaloJ 2727-Germanoj, 1614-Mau- trezoro la Centra Konsilantaro de . detalojn prila agoj d'e la, bando ,de la . 
'roJ, 1415-Diversnacíano/, 502-His- Arlcivoj k Bíbliotekoj sín turnis al In- spíono Troncciso, fasista kciman.danto . 
. panoj, 57.• Post tiuj ciferoj, kiuj bone ternací.:1 Instituto por Intelekta Ko<¡,- arestita en Francio .. Lía bando prepa-

. pruvas díversajn aspektojn de . mm~, pera do, al bibliografíaj Socíetoj k al · ris atencoin,' organlzi~ atakojn al sub~ 
.tista ribelo, neni"J povas dubi honeste . la plej gravaJBibliotekoj en la mondo, marenoj,- plemimis• lcatitrabandon de 
pri ni~ aserto, ke nia m,ilito ne· plu por evíti tian,monstrajon. at'miloj pci:Ja{ff.{n~~j/J~siJtoJ, knun , 
'estas civilmílito sed inte!'nacia milito • La 2. mmmonate mil kvincent his-. ni scíiga.~/'P#taii~}rólcr.~iun i)i ludís:-. 

. · en Hispanio. La. tutmonda fasismo panaj rifu~intoj en Francio, estis sen-: . Uí ~~o¡:npants la f~sistajn toreadorojn, 
'' · :-;,;:!;Juktas ei tie k atalcas nin. Jen eiol dítaj al Hispanio lai1 novaj registaraj ~,. kiuj voja~i.s en Frantion¡ por garantii 

. e. , Manuel Porte la Va Hadares, mode- instrulccfoj. · Ili estis peta,taj elekt.i la ..• ,. iHa1{,rev~~oµ;<·.atfásistii ;ono k. por 
;''. -.ra respubltkano, estro de la regís taro . zonon kien ili· dezirds tránslokigi; nur', ensp~zi-la frankofn/f¾t'./1c\';;f> ··. : . ·. 
: ,duin baloto) de 16. Februaro 1936, so- kvin ~ekpeUs ~o/agi'al fasista zoino .. :,t··,I>,P~tJ;I;1~rn~~~1f~r~~a1

dó'&e üsona . 
')'.,:(lene ~sertis .en hispana Parlamento: . La ah~!,_ mit,ky,a'.cent kvi~dek, veniS,.,:;.llJJ~}q,a~.¡g11:~,9·~~$Yeltj;r~sl:f.&t·l{e~rí~!,; ,, 
· ;1.t«Mf2pl'eiidis la· bálotojn=·de Februa:. ,· en lo/alan,,zonon. Tiu aspekto de his~ ,,,prezioantoiil'~•e~i~gistai-óf}dh1is"·a1"··,. 
•. ,.,.ro. La balotado ne estis falsigita k la pana popola referendumo ripetígas jurnalisto 11.d-µ¡p. i~te~_yj~o: !'La vortoj . 
'> fa~istoj, kiuJ ne ·havas polítíkan kre- cíuokaze. . de' RoosetiéhYitff'trtigasJa<mo~a'éion 

' ' ·- ,_- :, ":·- ' '.- • ·,;_ :-~ 1 ,, ' i{I' • ,'; '_. .' • ' --- , 

. diton en niá lando, ne atingis ee unu • La ambasadoro de Anglio en nía kontrai1 la. proce(ioj de p~rfor.to. Se 
. deputiton•. !ando transdonis al generala Miaja . !talio k Germanio forlasus nian luk-

• ·. La fama verkisto. Emíl Ludwig leteron de la fasista markizo de ton,· ni. yenkus/antau. ol proksima ,, 
asertis en svisa gazeto, ke «la milito Larios, per kiu cí. lasta dankas pri príntempo: Se ili ne)orfras el ciJie, . 

··:ínter Francio k Germanio estos fakto nía ~!nt~no ~il?te ª! lia ne~ín_o, k aliaj. •·• ~enera'l~-<~ilíto · ~ep~é_,'ek~~loqos; k 
· .. se Roosevelt ne ordígas la aferojn•. fam1hanoJ, knlJ estts kaphta1 en Bru-· ·.tion _o~1 ¡)ovas ankorauev1h• .... · · 

> Radio-Parizo komentas tiun aserton k 'nete. Jen nova pruvo pri niaj aserto). i .l Lw ;g~rniana::fuinisfro ,.prr ~Ui_taf. 
·• aldonas: •Francio. k A~glio tro mal- En la !ojala zorio la lcaptitoj éstas· aferof oo,(~Iomber~- alvenís al· urbo ',. 
fruis'deklari redprokan solidarecon k dece. tra,ktataj) . · Funchal,~n portugala,.insuloMadeira/ 

·'nunUidevas rekapti pérditan tem pon·•. 
1 

• Laií ofi.ciala/ sciigoi el Romo, gis .. sur germana militsipo. «Grille» .. Latí 
• Pere ·de an~la konsulo, estis pro• la 20. Septembró estis revenintaj en "g~rmanaj ::ciigojtfo•,vójago ·~elas nur · 
ponita la intersango de kelkaj virinoj · Italia, 14,000 soldatoj malsanaj k vun- al ripozo, sed ni tinias"-ke estóntl nía 
k infanoj, en Mahon (ins,ulo Menorka). ditaJ, k la oficiala listo de mortintoj . maldanka najbaro· PórtJ·gáHo ·estos 

.· Preska11 Ciuj virinoj rifuzis forlasi la atingís la cíferon 1226. Post tiu ofi-. · devigat~ «·cedi» :k:el~ajrí koloniojri al 
lojalijn zonon; ínter i1í estís 16 mona- cialastatistíko,itala regístaro ankorau «sindoria~!nácisocialista GermaniÓ; ·•· · 
tiiñojelkitij'n1ir'oitakceptis'foriri. La''. . .. · .. , - ·. . . . .. :,,,_,•~L' ·"' ·...,__,,,,,¡, .. ·•• . ..-;;;.~ ~•1.o\,:Hn . -; .. ' 

ceteraj subskribis spontariee skribafon 
,per kiu ·.m rifuzas eliri el lojala teríto
. rio, kie m estis k estas respektataj k 
·· 1ogas plaee. 
, • . Mussolíni interisigas la sendadon 
. de so)datoJ al Hispanio, eble kiel plej 
· efika respondo al anglo-franca· noto. 

'. Lau rektaj sciigoj, en haveno Napbli' 
. estas. kvar divízíoj' pretaj . por tuja 
ensipígo por vojagi al nía lando.Tiuj 
trupoj estas perfekte armitaj k ekipítaj. 
• La fasista «registaro» de Burgos 
publikigis

0 

dekreton ord'onatite « puri-
, gadon • de ciuj bibliotekoj. Tiu tasko 

' A . ,, • · --~. ::.' .: f~:~>·¿~r)\/_·_ ·-_ · 
LA POEZIO PROFANITA CE¡LA·KORPO DE, POE'.TO ... 

' ' . • . • . : ._ . . \ .. : . ': .. ' ' l l·: : . ', 
Tra aragona fronto; venia al ilia zonédorkuri1110, klu doniul ni sr.iigoJn rll11l'e:, 

al mortlgo de 111 granda popola poeia frederíko O a reía Larca; · , ,'¡ ::. ,:,' , .•:), · · ' 
Post l11 rlbelo-11 dirls-la poeto. rlfu~is en rronca konsulefotPer 'ru'za¡o oni : 

atingis, ke li ellru k tuj li estls ka plita de la civilgvardistoj, kiuj ege mala in is lin· pro 
tia ke li verkis romancon pri la hispana•civilgvilrdio: La s11m11n· nokton,,Ji•:eslfs•k.on-: .·· 
dukila al kampara loko; 18 kilometrojn for .el la urbo Or11n11da •. Oni·ordonis)inm11rsL 
dum 111 autom.obllaj lampoj lumigis lian l¡orpon'. La civilgvardistoj, slrmátaYm'alantaü ' 

· 111 l'liítornobilo, estis pretaj pafi kiani O arela. Lores ·1urnis la kopon·k·:petis ,parol!; ne· 
arendante la permeson li komencis paroli, per Jirmaj k kl11raJ.vortÓj;"lin 'defendo de 
1io, kio.n li plej amis: La Libero! Li l1111dis la 1p<>polan Jde11lon. l(l~ilufc1on'<kontraü la 
barbareco. Tiuj vortoj kaüzis miregon k indig-non al 111 ekzekulístoJ,: La'..Jeútenant,J, 
kiu ilin komandis, kolere alpofis lin per pistola• k 'ordonls la g"V!Jrdl'stoJn fusllpafi. 
Kiam il.i atingis foligi la· poeton, tuj r11pidis al li k senkómpote b.ntis·Jin.La,Jeüte
nanto al:,roksiRJi~is al kadavro de frederiko Oarcfa, Lorca, kuzls.eiujn kuglojn, · 
kiujn II hnvls en pistola, Pioniro de la poezlo, Ira multajvundoj, 1i1ontris p11p11v0Jn,,. 

. ',• :,: ~-~•:'.::\~_·.-,... ' ' '• 
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BRITA HUMORO. 

FEINA · RAKONTO 
Per publikigo de ci tiu arlikolo · de H. N. Brailsíord, ni 

nur celas ·pretenti specimenon de mordanta kritiko pri 
Anglio, verkila de anglo mem. Sed, korrÍpreneble, ni tute ne 

· intencas ofendi iun personan 11ü grupon el tiu satata !ando. 

Foje· est\s en eí tíu ínsula (B~itio) iu Laborista Par
tí o, tiel kuraga k decida, ke gí estis sensimila en la 
mondo. ~io okazís subítel Dum longaj jaroj, la partía 
kvaia;ií_.Yfgtlis su_l>__,.Jª_jnflu.q_ge soreisto; sed iu bona 
feTn6 clefrüis''tfes· p6voh: Tiam refatígis socialistoj eiuj, 
kiujn la soreisto.gvidis. D-ro; Dalton jetis sin al la kolo 
de Harr.y Pollit k kisis lin.· S-ro. Bevin brakpremis al 
Jimmy Maxton apud la. leonoj de Tri;lfalgar 8quare k Sir 
Walter . Citrine'. forjetis siajn orden - insignojn en la 
riveron Thames. · · · 

. Kai tíam, karaj '1nfanoj, cu vi divenas,. kio okazis? 
IIi rigardis cirkau si k rimarkis, ke estis du militoj en la 
nfQndo. «Tío ne povas estíl.>-ili diris-(k i!i sentis tion 
vere). Kaj plej mírinde íli ne decidís kurt al Pof'eiqn 
Ol!ice por deÍnandi, kicm ilí devas pensi k fari. Ili ekagis, 
nature k spontanee je sía. propra· konto. · I1i forgesis, ke · 
mestas eroj de la Bríta Imperio. Neatendíte ilí memoris, 
ke i1i apartenas · al. la laborista klaso. (Memoru, karaj 
geínfanoj, ke tío ci estas simpla feina rakonto. En la 
.feinaj r!lkóntoj cio ja povas okazil) 

· . P;i Hispanio HLsih :oku pis unuavice: "Gi sítuas ce 
nia pordo. La hispatiaj ·viroj k virinoj pensas same kíel 
ni mem. Ni povas komprení iliajn problemojn sen bezono 

.. • .. fa.rirpenigan.~k2:~,r~oqje mensa gimnastíko. La problema 
.. · tíe éstas trciége' simpla. Suficii(unu jaro por ke tiu lando, 

tute sensperta pri organizarto, ak\rus organizformon. 
Gi ha vas sufíce da homoj., Giaj plej bonaj volontuloj, 
laboristoj, vizitis 11~ milítlernejojn ,por igi oficir~i- La 
junaj rekrutoj; senpadence k fiere, ~unportas fus1lon k 
estas hodiau ·pu bonaj soldatoj ol tiuj veteranoj, kiuj 
elportis la heroan Hi.kfon dum. pli o! unu jaro ... Sed 
mankas al .ili; armiloj». . ... . . 

· La Par:tio¡d·edieis.un~ ;tagon í'\l Hispanió. En ciuj 
/ laborejoj okazis·monkolektado. En ciuj vílagoj k urbetoj 

okazis mitingoj .. Oni komprenígis al la plej simplai, plej 
malkleraj laborístoj, knaboj k knabínoj, ke ilia libero k 
la estonto de. la tuta proleta klaso en Eiíropo dependis 
de la milito en Hispanio. 

Inter la laborístoj, en la Sindikatoj, kredite aií kon
tante, kql.ektigis dekmiloj _da ster_linga:j_ funtoj_. _ Kaj _ per 
tío 1 oni acetis la ki1.nono¡n Lew1s (mt ne dtros kte
sil~ntu, karaJ infanojl-mi scías la lokon, sed ni ne 
priklaeu la aferon ... ) , 

Kaj ;fiam okazis unu el la plej surprizigaj faktoi tra 
___lª-1:Iistoríg _ _g_tiJ·tíu:jnsulq .• L.a· kanonoj estis. sarga~aj 
· en la 'I'ransportdómo. Formigi,s grandega mamfesta_c10. 

Estis tie komunistoj k membroj de la Laborista Part10 k 
ee kelkaj liberaloj; sed1a plej brila sektoro konsistis _ e'. 
la plej emfazaj gvidistoj de la 7'rade-Unions kun s1a¡ 
horlogoeenqj, siaj orden~insignoj. k . siaj rondaj k kom-
fortaj korpc;,j. . . . 

, Ili pasis ántaií la.Parlamento. La bro,n~a figuro 1~ 
Cromwell · salutis ilín per sía pugn,o levita, dum tlt 
defilís (m~moru geinfanoj, ke temas prí feina rak_o~to). 
Tiel i1i alvenis. en Ja bavenon. kun s-ro .. Attlee, sm¡oro. 
Greenwood k;S•ró'.Dalton éefronte. Survoje atingís ílin 
ía sekrétario ',de la· Roreign_ Ol!ice, kiu, tute konfuzite, 
memorígís la m'anifestaéiantaron pri tío, ke Anglio 

I 
ne 

. estas inte'rvenistá · tanda Je la nomo de sinjoro. E_<lenl 

«-Ni ankaií ne»-respondis s-ro. Attlee. «-Same 
kiel Hitler k Mussolini. Ni nur bedaiíras, ke ni ne estis 
ne-intervenantoj unu jaron plí frue ol la fasistoj. Sed, 
pli bone estas malfrue ol neni_am.» 

Per sía sancelanta tono de Oxford, la' sekretarí.o 
balbutis interdente ion pri la eblo, ke la tuta opozicio 
de Lía Rega Mosto estu arestita antaií ol gi trafus la 
havenon. «-Provul»-kríís Walter Citrine. «-Provu 
tion fari k post 24 horoj la registaro devos alfronti 
generalan strikon.» 

La ceteraj okazajoj eu la tago estis bruaj, sed sen. 
malagrablaj sekvoj. La Ros! En<t feriis. La popola ur
bestro, kun siaj insignoj, atendís la manífestacíon por 
akompaní la sargaiítomobílojn gis la sipo, kíu elbordigis 
enmeze de la gojkríoj el centoj da miloj da gelaboristoj. 
Tiel fínigis la farso de la Komitato pri Ne-lntervend, 
kiu ne jam plu kunsidísl 

Kiarn la popolo de Francio sciigis pri la novajoj el 
• Londono la du tieaj laborístaj partíoj decidís ne fari 

malpli ol 1aliaj britaj kamaradoj. Ili kolektis ánkau armi
lojn k volontulojn, k ktm s-ro. Jouhaux (speco de franca 
Citrine) eefronte, ekmarsis manifestacie kun deputitoj k 
ee senatanoj en unua vice, al la hispana landlímo. l1i 
transpásis gin triumfe kun sia sargo. Ankaii íli estis 
pretaj, ne ínterveni, !del la plej bonaj ne-intervenistoj. 

Tíamnniere finigis la krímo, kiu makulis nian civi
lízon laulonge de unu jaro k tri monatoj. La malpermeso 
rompigís. La hisp<1na registaro akíris el Londono k ·el 
Parizo, tiom dd bataliloj, kiom gi bezonis. La soldatoj 
kreigas pli rapide o! la marístoj. En la Clyde, en la Tyne 
k en la Thames la Laborista Partio rekrutis malkase kon
tingenton da sip-volontuloj, bone ekipitaj k preparítaj. 

f Post unu manato, la Respub_liko ~~:mtr?li~ la tutan 
híspanan marbordon. Post duon¡aro, g1 estts 1am sufo
kinta la fasístan invadonl 

RBVBNO AL L~ RBALO 
\ 

Sed tio, karaj geinfanoi, estas feina rakonto. A nko~ 
rafí gi ne okazis. tu vi volas, l<_,e mi i:akontu al vi tion, 
kio vere okar.as? Bonvoltt do auskultt: 

En Óenevo oni ec ne vidas la faktojn tra la !orno 
de lá malkurago. Ec Litvinov mem ne kuragis prezenti 
la pruvojn, kiujn Ji poseda!-:, kiuj elmontras, ke la italaj 
submarenoj dronigis du sovetajn sipojn. La tuta m_ondo 
scias ke en la lastñj vrovokistaj ekscesoj en Par1zo k 
en aliaj lokoj de Francia, partoprenis same oficíalaj 
agentoj italaj k privataj agentoj de Franko. 

Post mallonga montro de _kurago por ~lfron!i la 
piratojn, ce la Konferenco en Nyon, la reg1st~ro¡ de 
Francia k Brítio · prepar,1s la akcepton de la p1ratega 
!talio en la planoj por forigo de la pira taro, su? kond¡co 
je ,egaleco. Intertempe la reprezentanto de It~lt? en Ue
nevo estas doninta al s-ro. Delbos, franca ministro por 
Eksterlandaj Aferoj, la kutimajn garantiojn: kiam la 
Re.spubliko estos fordetruita, foriro.s el Hispanio, k spe
ciale el Balearaj Insuloj, la ítalaj trupoj. 

!talio agas, kiel ciam, kun videbl~ trompa intenco. 
Mussolini, antaií ol interparoli kun Hitler, pravas ruze, 
ce Parizo k Londono, cu konvenos pli al lí ligi sían sor
ton al ili ol al Berlino. Ambaií partoj konas !in bone_ k 
ambaií tia!, esperas subaeeti lin. Pº! kelke d~ tempo. 
Estas komedio prí malforteco, en ktu ttu horno, ktu kapa
,blos agí sen honoro k senskrupule, pavas gajni cion ... · 

Tri fostítucioj disputas vete la premíon por la mal
kurago: La brita Poreiqn (!llic~, la franca_ Oual d'. Orsat, 
k la angla Laborista Part10. Km el la tri kolono¡ estas 
pli preta fordoni sin al la retoj de la trompo? . 

Uno taéo de :prokrasto, enJa betpo, povas estí unu jaro de doloro ekstere . de Híspanio ... 
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, HlepaneJ, inontlonacoJ. , , , .... , 
· Bk11erl11nda eubteno: 

· 4478'80 Preeelo, ;·;,. , ·J•, ·,;, ........ , '.. 
Papero .. , , .':',, ,\ ,:, . , , , .... ,'.,,. 4621'36 

74!l._1'30 

. 6M'25 

· nenlel O~nae ~In', ':E~•~}J)r~v11'•,:·e.ed·kom-: 
prenu, l<e ni 11uferi111,d'1JmJo,;ol!ol rpalroplde, 
k vldeble sen grandÚofgo cllskutas, estonte , ü1111 •s2 . rr. fk. · .. , 

>1 &96-2 111. 
1;.\662'10 . gd, 

.• 1 ' 991 svd. kr. 
. 107 · dol, 
· 1002'60 b(l. fk. 

san~o en 
pesetoj,. 19994'-

Afranko ......... , ... , .. ·., ... · .. ·• 

Klisol, ... , .. · .... , . , , . , . : . ·•: · · 

Malgrandaj elspezoj, .. , .. , · . , . 

· kulpaj,''pro sia troa. toteremo, pri 'ª .nuna 
situacio, kiun ili pll faclle . povus eviii pli 

649'40.' frue. Danko.n pro·via mondomico, , 

~03 ek, kr. Voja~o ·oelegítoJ, ............ . 1870'- · l. s:..:..campo · Quila no. - Vial· antaüa_j 
5 arg. pes, 

: 120 fin. mk. 
, 110'25. nvg, kr. 

En kaso .... ·;· ....... . 
leteroJ' akurate trafis nii;h Nun ni ha vas la 

1747'46 .. )astan (tó. Aüg;.) k. notas bone la enhavon, 
Vian monseÍidon ni kvilanci11 en •Nia Mu-

PESETOJ ... . 24472'80. _P_E_sE_T_0_1_· _. · __ 9_4_47_2_'8_0 niciÓ, de numero 9; , 

' Nial kontol estas klaraj; 111 pruvas la oftajn deklarofn pri absoluta manko de stata au 
partla flrianca rlmedo, krom la libervolal kotizoj de ni~j legant~l, Tlu grav~ delalo-motiv?.' 
de flero-dev1111 e1ti ankaü serloza respondeco, por mol amll<o1, klopodl c1el aln ke la mil 

.,,peaerof,, kluJn nepre onl bezonas por e1u numero, estu tlam akurote pretol, klel vlgl111 

reeumo de obstina fervoro al nia popolfronta enrrepreno. 
Valenclo 16. Oktobro 1937. LA. AD.MINI.STRACIO -----------·--------------·• 

,, ·; ') ABO N M A N I ERO .Nía gazeto ne ha.vas fiksan abonprezon. 
,, Ói eldonigas nur per laiívola individua monhelpo de sía legantaro. 

· , S. J, S •. ~B-1L.E.A,)"7L9n~onp.-D11nkanté · . 
vian monsendon, ni !iotas· e.ion' ceteran k 
esprima• al vi tratan saluton. ' .,:¡ 

R, B .. -Adamu,:.'..:-V¡ povas,.1111,agl, ke ni 
prenus plene vian', vlclptinkton:ear q(, kun 
nauzo travivis· la aferon, , . . . ' . : 

' Finlandano .. - Helsinki, ,~Vla tre plaea ·• 
letero ~oligis nin k 

1
ni notas.la enhavon' kun 

intereso .. Viaj · gozetsendajoj lrafis, 'nin gl!sta-' 
tempe, Ni ne konas la personan,· pri kh{'yi 

' 1 . ' , . ' ·- "< ' ' •, . ,, Ni elektis tiun sistemon car tiel, eiu kroma ·sumeto de tiuj, kiuj povas · 
'. pagi iomete plie, ebligas la ricevón de agrabla legajo al multaj, kiuj 

demandas nek scias ion•pri,11, · '.<. ,·'. · , 
,, ' ... · ! ' ,,,· 1'., '.' ! ·._ ,.''' ,' 

, ' ,. .J; B. - Londono. ,:.,. Nf\' nkl)rate ricevis: 
· ¡>ro senlaboreco, au alíai kauzoj, ne pavas pagi sían propran kotizon. 
Tial; se, la en havo• k celo de la revuo estas por vi aprobinda k placa, 
' , pagu vian liberan abonan al íu aj11 el niaj internaciaJ agentel<;>J: , , . 

OENERALA INTl!RNA_CIA ADRESO NEDE!RLANDA ADRESO 
, , nur por mono 

o·usTAVE FA~ENC 
nur por mono de hota11d•not · . 

P·ETRO van der PLÁNK 

viaJri du.lutoJri leleroJn:;l(:g¡ 0ojasl ·konsráti ' 
denove,ke ni pl'cnelifterdkordlQas.Ols'novli! · 

B.' O .• ::.:·oobloriz;·J;,6~d'ai1l'hÍde; ni ne 
konas funde'la silÚ11clplÍ. 'Pro,ctlo,·. ni devas 

.. limlQl ai, •Úpr¡,,f11:aludo: ~•<i.P.1•.J.:·B.';likribas 

.. ·.· ª'. ~+.rJ;.~}:~& l;it)!:lf t~~:~~~"~:•:•;~-~i~ M, Rue. Brlse-Paln . Van Speifk111raat, 48•1 
<, Posteekkonto · 16944 Orle1m11 

QRl.EANS (l.,oiret) fRANCIO '' 
·po§t0lro .241\642 • . 

, AMSTERDAM W: Nederl11ndo ' ¡· · 't\¡~~W/~'~;iJ~~•~•~~r~'n. s i~1p~;~¼t~~ 

ANGL1O.--K·do O. MELTON,-2,3 Fowlcr Str. N~chells, BIRMINOHAM 7 

SVEOIO.-AUBETArl ESPERANTISTEN.-B.arnhusgatan 8 1>. g. n. b., 

Post¡1iro n.0 53411, STOCl<HOLM 

BELGIO. - K-uo M. DELPORGE. - M, Rue de Hcigne, 

Post~iro 199106, CliARLEROI 

POPOLA 
RE::DAKCIA ADRES() ·P08 C10 ALIA 

FRONTO - Mar, 25, Valencia (Hispanio) 

NIA MUNICIO, 
Valencia esperantistaro . 

. C. M,-Utiel . , . 
P. S,-Orihuela. . . . 
S. M.-BI Escorial. . . 
J. G.-Torrebaja ... . 
J. A.-UtieL ..... ,· 
M: E.•Córdoba (!~esp. Arg-.) 
Grupo ,Juneco,. - Catarroja. 
R. B.-Ademuz . . , 
o.·K. - Benicasim, , ·. 
A, S. -Callosa Segura. 
J. B. -Callosa Segura. 
T, M. -Calloso Segura. 
A, M. -Callosa Segura 
W. 'B, - H!l¡rsby . . . 
D. V.-Arnhem. . . . 
J. A. V, A.-Moaslrnis. 
B. H.-Leenwarden. . . 
FLE, Sekcio 4. ·- Rotterd,1 m 
E. J. A. - Long Ea ron . . 
B. C. M.--Johannesburg, 
B. E. -Cardiff. . . . 
S. P. W.-Finedon. , 
E. T:-London . . • 
P.,I. C.-.Letchworth .. 
E. P. O.-London , 
J. S. -Velprly. . . 
J. C.-Plonguerneau 
A. B.-Eskilhuna. 

. J. B. -Lille , 
J. K. - Plien . 
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-
P. Th.-Beauthlel .• 6 rrr. 
O.-Saint Al¡nau to , 
P. Orleans. · • · . 10 > 
O. f'. - Orleans . . fO \ • 
A. M. ·· Montpellier .. 20 • 
J. P. • Fecamp. . ' ' !'i • 
C. P.-Vaulx.en Velln. r 10 , 
A. R.-Chartres. 5 ) 

LASTA HORO 
Ankoraufoje Asturiol kvankam la 

malamiko ciutage gajnas terenon, tío 
kostas al gi grandajn domagojn · pro 
nepriskribebla rezisto de la mínístoj. 

En la frontoj de · Madrido regas 
. r 

nun trankvilo. Nía ófensivo en Ara-
gono ne haltas. En Andaluzio fiaskis 
kelkajn provojn de la fasistoj a.taki 
nin surprize. En la ipternacia fronto · 
sajnas ·a peri lumeto ce la horizonte ... 
'i!l#A'U//H/IA'APJWJWIY/I/II//A'INqw,//,r//M,//l#,//l//l//l//,//,N/,,7PIA 

RIMARKO Kun el tiu numero flni~as la . 
unua jarkolekto. Estua Interese scil, por 
postaj aran~ol,. cu multaj legantoj bindis 
l1on1e111iie siajn eki:emplerojn. · 

donos. la. lelerun al. k0 do •. f .. A., kiu certe 
~ojos legante' Rln,; <..:1,,iltil?.\' ;,i;;, . , . 

, B. K.:...Amsterdam.' ~•PJézure ni akceptis 
yia·n leteron, kies espr,imojn nl kote dankas. 
Ni noÍis vian novan adreson., 1 

' ' ' ·' 
H. N,;_Malmo:.:..Kun d¡;rnko -ninolis la 

enhavon de via letero, en oportuna tempo 
ni kvitancos'prl la monsendo en la koncerna 
fa'ko .de-la gazéto., .·, 

K. · K. - Nynasham. - Pri viaj honestaj 
sentol ni nenlel dubas.· Tial ni .legis 1 vian 
estimatan leteron kun profunda Intereso.' Ni 
eble erarus opinlante pri la situado ee vi, 
same ,kiel 'vi eraras pri nia afero; epite al la 
legajol, kiujn vi mendas. Se pro suspek1emo .. 

. prl pt1rtleco de unu fonio,: vi englutas facil• 
anime eion, kio devenas el tilia pasleca 
deveno, vi neniam havos ~usran opinion 
pri lá cirkonstancol, Nlan sintenon ni jam 

·sufic~. klarigi~,,.sed ni ne povas, evilh ke vi 
peris u 1au¡,rae-,~~ · • 
Vú'l/,-,//l/✓N,✓✓l//.#"//l//h/,-IYl//1#1//AYl#i'//I//N/IIYl//l#✓IYI//I/Q,.y,,x,A. 

' -. (. ,· 

KORESPONDADO. ,, 
'Slmpla trillnia anonceto,4 .f. fr.· 

NORVEG!O,-K·do. Alfred Melbye, Tager
heims gt, 30, Oslo, dez. lntersan~i,,,je 
aliaj ajoj, hispanajn glumarkbjn pri bon
forado k 'propaga'ndo .. 

. , -, ' ·.-.·-" . ·-_ ' '' \ 

SOVETIO.-K-do. Hubks !van', ul, Osrrovs-
koho, 6, Ch. Ch. T. ·l. Charkov 23. dez. 
kor. c. L p, e. t. prefere Hiseanio, Cinio; 
,ndocinio, T11rkio', ;'Hindio k Mek:,'lkio 
·neprti _rei;ipondo! · l , 

· Presejo de J. Olm0s, Alicante, 3li; Valencia 


