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Voko en Tribuno Universala
Kyankam la_ karno de la hispanoj rajtas dubi pri la eliko de tiuj solenaj
kunveno¡ oka~antaJ, _de_tempo_ al tempo, ap'!d la akva spegulo de la carma
lago Leman, he refo1e JUS soms plede la voco de Hispanio.
La diskurso de Alvarez del Vayo estas jura dokumento de morala
tono k advokata tekniko. La delegitaroj, en lasta kunveno de la Ligo de
Nacioj, ~avis sa!lcon konstati, ke Hispanio scias konservi dignan sintenon,
, por s1a mternac1a respondeco, ec dum momento plej grava de sia historio .
Antikva proverbo diras, ke la gentilo ne estas baro por la kurago.
Nía popolo scias, ke la venkon oni povas gajni nur en la batalfrontoj
k per la severa prezo de multa sufero, per malsparo de multa kurago; tamen,
per rica kolekto de trafai argumentoj, a pud la hezitema konduto de la eiíropa
demokratio, Hispanio montras siajn aktivajn klopodoin en defendo de cíes
etikaj valorúj. Pro tío, neniu dubas jam k.:>nscie pri la hela karaktero de nía
akuta problemo, ki u tute ne estas civil a nek interfrata kverelo sed lavanga
inrado k trudo de la nigraj interesoj de sennacia despotismo kontraií la
ernlua írado al progreso k felico de modestaj sociaj tavoloj. Sekve, neníu
ankaií dubas honeste pri bona situo de la pravo en nía flanko.
Ni scias, ke tiuj, kiuj jetís fripone alumetojn en la pulvejon, evitas
cinike k ruze la flugojn de la vero; i1i ne sangos sían taktíkon pro la _fakto ke
decaj persono¡, kiel Alvarez del Yayo, antaií la casta j nazoj diplomataj, nu•
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Oítt, multain fojojn, kiam, aub la obtuus
impreso de impona kruela bombardado, tra
nokta kvíeteco de urba ariergardo. ni ordi·
gas ideojn k viclgas vortojn ko!)vínkivain en
nía gazeto, svarmas ankail la llkla suspekto
fo la temo milita elcerpi:u k farigas jam tro
monorona afi tro enua por la ddikata emocio
de níaj karaj ltgantoj ...
Milito, laú fasistaj histrionoj, estas apoteoza ekztrco íor~anta harde la popolojn k
akulptanle genie, per batoj arogaj desabro,
la homan his torion. Tamen, eu estas nccese
Intime koníesi, ke milito estas abomeno k
forvelko de ciui 11114imor11l11jkondi~oj?
Malgraií proíunda nafizo al milito, ni de•
vas sinsekve priskribi metode batalojn k
luktojn sur maro k tero aü tra 111ondoj de
aero lazura. Nia celo estas, per taktoj de
lingva 111mburo, veki arenton pri la barbara
harmonio el tondroj de kanonoj, p11foj de
íusilpj k pluvo de mi1r11l0, kiel decld11j 11rgu•
mentoj, nun, de monstra dilemo krude pos·
tulan111 morton k detruon por om11Qi vivon
k laboror:. Vera aporto anstataii puno!
Ju pli forta la vero des pli obstina Qi
earasl Kiel morala ddendo de nia ralto,

~enevenís,
invade
alHispaoio,
tnta
armen
deltalio,
tíoestis
nnrproeraro
enlatakso
erare-jus
dlris oficiale, en kunveno de la Ligo de Nacioj, la hispana delegito k-do Alvarcz
del Vayo-pri
ta rezistokapablo de digna popolo preta defendi, gis lasta viro, per propra scndependeco,
la pacon k felicon de Ja tuta Homaro, kiel devo k honoro antaií la tribunalo de sia konscienco!

Oni kalkulls

la viva konscienco de tuta la mondo,
digis la veron je ciuj cifonaj vualoj, unu post alia. Ni_scias, ke en la kancela_ria antaii
unu aola temo, kvankl!m enua pro Ja of111
fronto, cío, kion ni povas atingi, estas iometa kar!1nr.o el ~-º~to po~ kl~s1ka ripetado, estas sen disputo la neskuebla kospleno. N ¡ scias, ke la malamika roko, de alta burga ro k. rica¡ b_ank~ero1, ne lono de nía pravo: La hispana popolo sank- ·
moligos pastece per emfazaj frazoj nek per fanfaro!laJ gesto¡. ~tu bloko ciis sian reQimon per normala balotado; tío
naskis legitiman registaron , kiu devis elteni
eluzigos, k perdos apogon kun sía bazo , laií takto ~e tu P:e!"anta m!e~ven~ ta
pusegon de períida ribclo de aristokraroj,
de lrl popolaj amasoj e) ciuj nacioj kun eblo por t10,. al sia¡ propraJ stataJ
episkopof k generaloj uzanraj , kontraü laporegantoj k al siaj pro'praj partiaj k sindikataj gvidantoJ.
_
___ _ - pota li_bero, la n11ciajn armilojn k akceptantaj la fian invadon de tri íasisraj potcncoj
La •oficiala. rezulto estis literatura deziresprJmo kie. la cefa . punkto
kiam la kuraQo de la amaso estis pli forta ol
n:e~cias balbutojn prí foriro de volon_tu_Jojen a~b~u f_lanko}· Plurfo¡e es!as ilía nigra períido.
d1n1e,ke volontuloj ekzístas nur en 111a1lnternactaJ Br1gado1,. en la •~ac1~~
Jen eiol Ja nur per ei tiu honesta apico,
1
fasista armeo ekzistas kompletaj divizíoj el italaj k germanaJ soldato¡, km¡ ni raitis írandigi la saiicon de nia vasta interPo_r foriri bezonas ne sían propran volon sed la koncernan ordon~n de supe- nacia agitado. Kun varia nuanco, kun maltono, fiam dancis la sama temo, por
ra¡ mastroj. Cu tiun cí detalon oni rimarkis? Komprene~l~, la fac1la_enha _vo sama
evili zorge la riskojn pri ttdo k mal modo,
de la diskurso de Alvarez del Vayo celas dtrekton al civ1tana publtko, k1es fatala minaco por noblaj aferof, kiam ili b11rak1as angore. en marfo de miskompreno,
favora opinio estas, por niaj vundoj, smiro de balzamo .
.
.
Malgraií manko de tuja pozítíva avantago, Ce~evo .est1s _tribu.no por sen abruplaj reliefoj.
Se mililo fari~as longedaiira. defumiQas
nia pledo antaií uníversala tríbunalo. La hispana s1tu~c10 en~ra~ 1am ~n patoso.
restas en la mansardo de la Histo•
decida etapa. La kasai intervenístoj ne pavas ~onser~ !ª .~a1n_o1n de s1a rio la vtrvo de la komenca impelo, k la filmo
b(ufo; ili <levas fiaske malaperi aií p11blike albatalt, kun c1,u1!.1sko¡, la popo·
pri parada malsparo de drastaj scenol , hava~
la tekston de koncizaj noto! oficialaj, kun
Ion, kiu unue melis barieron al la marso provokema de I fasismo.
taca vosteto je konata frazo : cNenlo nova
Mal
~ d ¡
algraií sufero malgraií tiom grandega kvanto da hodiaü, en 111rrontof,. Tiu cnenio nóvo:
\'iktimo,·n~rau f o 1oro, ml nloran task~n Jukti kontraií la bruna pe~to por angora enuo, tago sen auno, e!\tas ombro
.
, 1 ne or a sos a !!,
¡
1j
."' d A· •
111
ª propra
sekureco k por ebligi, kun la nía, la fe1h.on e 1.tUJa 1ª popo O • nur, antaii la aüroro de floranta Cio Nova •••
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Se oni pensas pri lojala hispana
popolo, luktanta kun miriga ardo
kontraií tutmonda fasismo, la penso
vekas en ciu menso bildon pri fortega
unueco, uganta la di verstavolajn k
malsamtendencajn logantojn de Hispanio. Tiel estas facile imagi al si la
spektaklon de anarkistoj, komunistoj,
katolikoj k respublikanoj, bat~lantaj
sultro-al-sultro
künlraií la, de ciuj
malamata, rabobesteca
internada
drako, kiel komuna malamiko.
Pli malfdc ile estas kompreni la
diverslandan proletan unuecon, kiu
ekzistas en la lnternacia Brigado. Pri
tiu internada unueco mi volas ion
rakonti en nía satata POP OLA
F RO N TO, la bela unuecfronta internada gazeto.
En la Internada Brigada ekzistas
orkestro, kies muzikistoj estas diverslandaj, kompreneble, kamaradoj . Mi
mem havas gojon partopreni, kiel
membro, tiun muzikistaron.
lnter la germanoj, en tiu orkestro,
estas unu, kiu batalis en nordfrancia
fronto dum la mondmilito, !ion Ji rakontis al mi.
. Iun pluvan vesperon, ne povante
promeni Ira la urbo, post la d e¡oro,
ni Hstis en ·Ja cambro . Unu el la
francoj rakontis travivajojn siajn k
diris babileme, ke li dum la milito
batalis en la nordo de Francia. Mi
kiel kutime a gis kiel interpretisto .
Pere de mi, iu germano demandis
detalojn k evidentigis, ke ambaú batalis en la sama sektoro dum la sama
epoko. Ambaií miris pro la kurioza
koincido . Kaj nun okazis io, kiuri mi
dum mia lula vivo ne facile forgesos.
La franco diris, ke li tiam estis
tro juna por bone kompreni, kion 1i
faras. La germano aprobis, dirante
samajn vortojn . Tiam la germano pe~
tis tradukon 'de jena frazo :. •En la

KONSCIO

jaroj 1914-18 mi eraris, mortigante
miajn francajn samklasanojn . Felic~
mi v~nis al alia vidpunkto. Tia\ mi
estas tie ci, felica k kontenta ínter
miaj francaj, nederlandai, belg3j k
alilandaj fratoj. Kamarado franca! ni
korektu la eraron, iam farita de ni. Ni
ne plu estu franco¡, germano¡ ktp . Ni
~stu samcelaj fratoj ínter kiuj ne plu
ekzistu naciaj antagonismoj .•
Post tío, la franco k la germano
cirkaiíbrakis sin reciproke . Ne posedante komunan lingvon por esprimi
siajn pensojn, ili senvorte, kun lar!Tloj
en la okuloj, kapablis diri multan per
muta elokventeco. Jen kamaradoj la
internada unuecol
Por. vi, kamaradoj, en landoj kie
jam ne ekzistas popolfronta unueco,
estu tiu ci rakonto instigo por starigi
gin. Post gi, la laboristaro en Tulmondo kreos la internacian mondskalan • unuecon, por ebligi novan
.mondsocion, en kiu regos felico, paco
k laboro por ciuj homoj de bona volo,
k cm kiu, fasismo k milito estos fantazia estinta himero.
(Raportite de k do . J. DISKO)
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La rel!imo de Hispanio, posl venko en la
· milito ; · eslos íaií' sísienió, kíun la popolo
elekIos libere. La llkluala Konstilucio esIas
Tute aenpagc vi pavas ricevi propa fam vere demokrata; l!i ebligas ciujn . plei
iandan material on pri nia milit o: aliso), l otajoj, pos1kartoj k . t. p. post kanaUdacajn, paso jn pri ekonomi o k polilik o.
cerna peto al oficiala stata !clko, kiu
Tamen, la ribel o delruis normojn, kun
ankorail ne aerioze vidas nian lingvon
tradicia inlluo, kio cerre ne pavos plu floradi.
Por pruvi,
ke Esperanto ne estas
atranga manio
sed floranta fakto,
Pro tio, la panoramo de nia 1~ndo, post la
skribu tui, al suba adreso, petante
lriumfo , estos tul e alia ol 1iu de la epoko
. materialon lail bezono . kun ia k onciza
indiko pri l á ulilo de nía internacia
antaila al Julio 1936. Sed, kiel diri1e, e,Ios
parolilo. Estus konvene metí en vidnur la popola voto, kiu danos definitivajn
ebla loko la vorton ESPERANTO
konturojn al la san l!o¡ okazintaj pr~ la
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L11 nova cefministro k- do Negrin,
membro de la Socialista
Partio, jus
dirill deklare interesajn vortojn ti kiuj
ni objektive prezentas resumon:

INTERESE!

por turni la radojn de vasta
ple~ nabla agitado, esfas · Es~eranto per v1a gentila puseto. Por
daura movado, ne devas ces1 la kurento en niaj financaj adresoj:

♦

VORTOJ
DB LAREOISTAR
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♦
FORTIKA.RIMENO
♦
♦

Sprita bonhumora karikaturo pri lndnlecio
Prieto, socialista ministro de Nacia Ddendo
-kun tri fakoj : maro, aero k tero-en la
nova popollronla
Registaro

Oni nur k o nllskis la bienojn de perwooi
helpintaj la ribe :on. Nia celado nun estas
sal!e starigi rel!irnon pli justan en tiu as·
pekI0 k prollti , pli utile, la rican grundon
de la !ando, helpante 111modestajn proprajojn-tree ge abunel aj en kelkoj regionoj por trovi en la rek onstruado firmafn apo·
gojn. Ni donos gara nti ojn por plena libero
le reli gio , kvankam r igo re oni ne permesos,
ke, sub la vualo de nia toleremo, suferu
skuon la fundamento de la nova popola
Respuhliko.
La stataj provizoj da oro estas en :1ekura
lok o de nía !ojala terito r io; ciu alia supo11>,
Prl liu aíero, estas deliro de naivaj mens0 i•
Svin g i timigajn aUgurojn
pri la e~tonIª
strukturo d e Hispani o estas absurda tak·
tiko por i zo ligi la popolon , kun l! ia regi~•
taro, Je larl!aj amasoj el la internaci~ op•·
nio por la hispana Popola Fronto, kiu. en
masi\ •a unueco, donas
uitan ekzemP10"
t ne
Prl· su fero k ofero por gaini rajIon l!Ui Pe
liberon k dign o n, en la koncerlo inrernacla•
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tlguroj de 11mb11llr11sismoj veruras rien k reen rra eksrerlando .
Pri kio remas?
1:
-a
Ja iliaJ presorganoj markovras la sekreron. lli celas cdeíendl sin konrrad
J
"
111konst11n111jarenco! de la demokr11111J
porenco; ... •
La flnrezullo esros nepr11 cddensiva,
mlliro , trudira 111la ei1rop11j .
!
fasismoj, devigataj b11r11lipro sia ekzislorajlo! Ja la siruacio rariQas neelre¡
nebla por la pacemaj fasisraj sraroj.
¡;
Prezidanro de B11skio Sro Aguirri: sin rurnis al la Papo, okaze de 111barbara
derruo 111Gernika k peris lin forlasi sian silenron k esprimi ai11nkond11mnon
j
per l11fila voco anraü la rurmonda krisl11n11ro•
.,
Sed la Papa Mosro reslas 11nkoraü mura. La V111ik11no
do, 11nk~dsub~
lenas la ne-in1erven11n polirikon de la Londona Komi11110,en la nomo de Dio . ,
PRUVOJNI PRUVO JN!
En sia verko •Principoj pri milirpoliriko•,
germana reknikislo prilraktas la
Je kioma amplekso, bezonas ilin s-ro Eden?
,¡
bombardadon al malfermaj urboj kun celo senmoraligi la kon1r11üs111r11nlojn
. 5
@
Li skribis: •Se !11urboj k vilaRoi esras flamderruiraj, se virinoj k geinf11noj
ralas sub gas11Iakoj, se la loRanroj en urboj m11lproksim11j de la baralj~
rronroj sureras la bombojn k rorpedojn de aeroplano;, ne plu eblas d11ilrigo
Jen resumo de la t11skokiun plenumis, dum monato Aprilo, la 11er11j
.,;.
de miliro. La popolo, senmor111igite, posrulos tujan pacon, submeriQon k
11
armeoj en nia !ando:
•
ríes registaro, et se Riaj nervoj esras escepte rorraj, ne povas rezisti
Respublika Armeo . -Bomb11rd11dol
tiun popularan petegon.>
sur aviadkampoj, 2; sur trupoj, 168 k
Tamen
en
Hispanio
liaskis
111
sistema
de
tiuj
idoj
de
Atilo
.
9
sur militai celoj, 44.
fasista armeo. Bombard11doj sur
~ • La jurn11lo Diario de Notici113 de Lisbono r11port11s:•Sisrema bomb11rdado
trupoj, l'J7; k sur civil11j urboj, 60•.
al M11drido kontinuas. La 11rtilerio. de 111naciistoj eljetis kons111nte greLa Uespublika Armeo
perdis 4
~
n11dojn k srapnelojn •por pliigi la vikrimojn inter la civi la l0Ran111ro•.
(2 en norda fronto k 2
aviadilojn
Tion konfesas !11 porrugalaj amikoj de hispanaj (!?) ribe!uloj. Sed 111 !
en Terolo) .
La rasista 11rmeo perdis 20 11eroKomit11to pri Ne-!nterveno cinike lntencas rekomendi cal ambail partoj>,
J
planojn 12 en suda fronto, r, en M11•
•
ke 111clukro esru hum11nig11t11>.Evidentt,
la rasistoj kun la ·Komitato
lago, 6 en Terolo k 9 en norda fronlo).
konsistigas unuedronton.
La aer11j ba111loj ok11zin111jdum la
~
• Bone konsllite de siaj rremd11j kunu!oj , •Von• fr11nko decidis st11rigi unikan
tura manato estis tl'J.
parrlon en !a hispana zono, kiun Ji estr11s, por evlli !11internajn b11r11ktojn
' f
pro dlverRoi en la 11rierg11rdo. Tiu nacia ~ero forgesis hispanan kl11sik11n
proverbon, Jail kiu c!a vesro ne faras la monahon• . Li celas fori¡¡-i la
m11ls11nonper for i go de la simptomoj .
•
Car la rama Komi11110sisieme egaligas nin kun la ribelintoi, . ni esperas
ke oni elpensos proponi nian aliRon al tiu p,,rr lo de fr11nko por solvi !iel
Viro
e
la konflikron. Cu?
•
Vampiro
La ne inlervenistoj
k iliaj kunkulpu!oj •demokrataj• jam tro ekparolas pri
¡
Tutrnonda konato
!
eventua!a malkasa interveno, ebliganta la cmemdecidon• de la hispana .
Grandskala pirato

Z

f

·

t

3

E
1

Í •

t
t

S•

E
1
..
1
E

J

S

AERA

BILANCO

1

!

J

1

J

j

¡

'J/i neniam trapasosl
1
1

3

J

1

t

j •

¡
•
1

t

popolo. Kia s11rkaamo!
Cu la ne intervenaj intervenisloj akceptus samtempe kontrolon por
.
1
º?
ebligi la memdecidon de ai aj subpremaI111 popo a~oJ
. .
Car ankaü ta JoRanlaro de 111fasisloj landoj ra¡raa cmemdec1d1>, fu ne?
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EPIZODO EN LA FRONTO

BRAVA TANKISTO
La soldato Remigio Calero estis
kun sía ma~ino
(tanko) ce bdtalloko a pu d Ma,dr1do.
~ni estis ordoninta lin zorgi pri difin1talinio k Ji plenumadis la ordonon
ak~rate. Kelkaj unuoj de la ~r~eo
estis protekrataj de la tankopaf1~0J.,
. Subite aperadis ses germanaJ tanko¡.Ses kanonc,j pafis sur la resp?bhkanan tankon k ekmarsis al ma
Jnfanterío. Neníu sendíto de Hitler
Povas su pozi, ke e b Ias rezísti . ti_el
5
?Peran malamikaron. Sed Rem1g10
falero opínias male k tia! ~¡ ut_endis.
a problemo por li est1s s1~pla:
l<iamoni donis la ordonon al h, om
ª1do~is neoian klarigoo . Estas do,
~.ro!Jo necese rezisti ec se alvenus
ciu¡tankoj de Frank~. Samfempe oni
Pravas díf~kti iun el ili. Jen taskol
iun posttagmezon

Dum kelke da tempo 1i pafadis
sencese, gis preskaií elcerpi s_ianmu:
nicion. Kaj la ses germanaJ tankoJ
restis tíe senutilaj por ciam.
Caler'o nur interrompis sían pafadon kíam la ses tankoj restis senmovaj. La Jastajn pafo_jn.li fari_s ku~
mano pr{:manta 1~ v!zagon .• _K1amh,
eksveninte, forlas1s sian rnasmon, ne
kapablis vidi. Anstataií la rnaldestra
·okulo a peris kavafo sanga k profunda.
V//,//,V/P/,//l//,;,/,,'7I//A7,-t:,r,7l//lh7/,,:,#_,Nl//'-'71,YIU'-U/✓l#l/,~1~WA

JNTIMECOEN DISCIPLINO
En la oflcejo envenaa 111respond~cu_lo.
Loü 1111gr11do, li esras leil1en11n10,T1m1g11
besro en kapitalista armeo . En I~ ~~mbro
mallumiRas . lu k11m II r11do ekkrras. •He,
Wolh-I11 nomo de la leilrenanto-ctklu
•
migu la l11mpojn>,
.
Ni ~iuj, k k11m11radoleiltenanto kun na,
ekridas prl riu ordono 111auperulo, Cu mal.disciplino? Tute ne! Nur k11mar11deco,per
kiu la laboro tute ne aureras.

BEIHO
Volontulo en lnlc rnacla 8rl1ado

Murdisto
Nozi-isto

Grandoficiro
Fasista konspiro.
Aristokrato
Sen ia kornpato
Hornojn casanta
Lango lekanta
Fibarbaro
Kontraií proletaro
Sangavida orangutango
Jen... estas Frankol
Li venkon sopiras
Kaj tornbon akiras
Ce Madrido
Proleta piramido
Ne eblas sancelo
Apud citadelo
Vana la klopodo
Jam eke de l' eksplodo
Sankta la afero
Tutmonda libero
- Komune luktanta
Vere giganta
Unueca la devizo
De l' organi zo:
Ni la brutaron frakasos
lli neniam trapasosl

'

L. VENKO ·
Hur l•m tN•derlando)
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Dum tri horoj jarcento·¡
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POPOLA

FRO

JEN. LA -HISPANA

--

La popolo de Hispanío de vige batalas
kun armiloj en manoj . Miloj plus miloj da
Jaboristoj baras, en la parapetoj, la pasojn
de fasistaj invadintoj aií laboras daiíre en
Jaboroj de aríergardo . Ni ciuj partoprenas
kruelan bá talon kontraií la fremdaj k naciaj potencoi, plej frenezaj k plej reakciaj .
Ni ciuj kune vibras, dum I uk to k dum
laboro, por pu.si foren la hufojn de la fasista angor a k detruadi la saman minacon
en aliaj landoj. Grava capitro tio ci estas
ja por la homa historio! Tamen speciala
óndo estas la motoro de la popola kur.1go:
Samtakte kun la milito, fluas saiíme la
fontoj de la re voluciol
Nia revolucio, akusajo dolora de gran dioza oferemo, ne estas simpla kolekto de
frazoj emfazaj nek himeraj aspiroj aií demagogíaj kríoj. Ne, tute ne! La cemento
de nía revolucio fiksígas masone sur · 1a
vivaj rokoj de la sociaj realoj, s ur la fundamenta akso --d.eníaj aktualaj ekonomio
post
k politiko. Nia r evolucio-konstruado
detruado-mont ra s jam la palpeblan reaIon de multaj jem1j konkr etaj faktoj:
La grundo ap a rten as jam al la modesta¡ kampar a noj k t erlaboristoj sen imposto nek kondico . Dekmiloj da homoj
iradicie eksp luatataj de ricaj terp osedanto]
k feiídaj sinjoroj , estas nun mastr oj de la
kampoj, kíujn ili irig a ciis per sía svít o
povante,-finfin e, plene jam guadi la rikolton
de sía penado . Ankaií la grandaj fabrikoj ,
akciuloj, aparteforlasitaj de fasístoj k r .1:
nas plejmulle al la stato, sub rekta kon irolo k ínterveno de laboristoj . La prol e~aro mem gvidas la produktadon k fer vor e
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1-----------------respondecas prí tiu tasko , kíel branca tiel
grava dum milito . La fíeraj k ricaj bankieroj ne dorlotas avare siajn kapitalojn.
La bankoj , naciaj financaj nestoj, havas
severan kontrolon de la stato, kune kun
tiu de la sindikatoj.
La armilaro en man oj de la popolo,
kun lerta nova oficist a ro el proleta deveno,
estas bona garantio pri tio ke jam ne plu
ekzistas armeo por la sup eraj kastoj; nuri
la laborul oj mem defendas k gardas la
rajt ojn de sía libero k bonstato . Malaperis
lá ekonomia k politika potencoj de Ja
Ekl ezío ; kardinaloj k episko poj, ribel e batalant aj en la fasistaj vicoj , estis senigitaj
je la imponaj trezoroj akumulitaj per ruza
mano vrado . La legit ima registaro estas la
gvida plenu manta orga no por la pro gramo
de la Po po la Fron to, en la hisp ana antifasismo . La superaj ofi cia laj pos tenoj ricevas la gvid on de mc dest dj civitanoj , kiuj
kun fres a ka pa blo plenuma s dilig ente k
disk re te s iajn tas kojn. Sin dikat ejoj k kulturaj so cie toj uku ;Ja s, por siaj util aj celoi,
la pa la cojn , kun luk sa i meb loi, de forkurin taj fas ista j noheloj. La rea kciaj jurnaloj es ~
tas nun pr op ra voco de popo laj organizoj .
Jen la cefaj util aj trajt oj de nía vera
revo lucio, en aroga tr ans fo rmig o, de normoj k procedoj, pa ralele kun la fluoj dramec aj de la milito, laií sa ga k pru denta
ira do al Soci ali smo. Tia !, ca r ga jno de la
venko es tas n ep ra kondi co p0r di sv olvigo
de . fakta k ne ut op ía revo lu cio, la laiíta ·
devizo de tut a po polo estas ciam k cia m:
lukt o sen laco en tra nceo j, k laboro seri
ripo zo, se n balt o, en kamp oj k fabrí koj!

Int erne de hlanka zo no o.ni sis teme
nuli ga s cion, kio estas •ruga •. Kompreneble ili ne povas ekstermi ciujn
ojn , kiuj ne esta s pur e bla nkaj ;
civitan
ke simpatiantoj ekst er~j~, kiuj
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s la kaptitejoj, ~ar kapti- ~?mo sur la
km foratakito; al viktimo k al ekzekutisto . scias kie esta
sl La lega nto povas ciel~ s~r fuganta _logantaro, Mezep
ekzista
ne
..
tejoj
_oTiu propone ap eras post la s cien co kr edi ke tiuj vortoj estas skribitaj
kuri .. kie] en Belg10, dum la
organizita detruado de Gernika, la kun doloro k teruro . Mi estus dezi - ko , antau la atako de l' Normand o¡•.
j~Preced enca masakro, ~lenumata
. Post_ la verkado de tiu artil<olo la
rinta reveni el Hisp a nio kun sama
oJ sences e, ta gon post tago, sin
au germana¡ k italaj planoJ.
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De
ekvojago ... Sed nepr e mi
igo ...
espero
la
kun
fa~istoj s emis teroron
k terure: La kap~i_tejoj ne de Londonoinvitas nin al human
tragike
Ne estas ni kiuj iniciatis la miliefika r ezulto en nia popolo. Niaj ekzistas l Tamen , sendube , 1!! kapta s
en~oj, niaj krioi, nial ayertoi ne malamikojn : sed, pe~. •bla!'l~ªl " mitra - ton, nek rib elis , nek gin krueligis, sed
la fa§istoj. Do, ke i1i sin humanigul
ro~1s taiígan aií konsolan ehon. Ne- liloj , on i simple nen11gas thn.
terure
j
viktimo
da
nombro
la
ces1ske

KE ILI SIN HUMANIG U!

Pr
f

6

POPOLA

La instruisto Placido Dante
La 25. Januaro, en urbo Avelino, advokato Marsico
organizis mitingon, kie 1i faris alvokon al milita k civila
logantaro, celante helpon al Frank<il: • En Hispanio
ekzistas kvindek mil germanoj. Ni, kune kun ili, <levas
liberigi hispanan popolon el rugaj tiranojJ..
La unua divizio translokigis al Hispanio; torpedsipoj
eskortis kvar sargsipojn. La italoj alvenis en Kadiz la
6. Februaro. La soldatoj estis aligitaj al •Falango• ricevintE membrokarton. Nur per tío ili restis ligitaj al ribeluloj. L;, ilaloj ha vas propran .komandon, proprajn
intendantojn k ec proprajn bordelojn.
Unu ~1la militaj ordonoj estas plena je pesimismo:
La operacíoj okazas malsame ol Romo projektis. La
estro de itala stabo, kolonelo Giannurzi, melankolie
skribas: •Punu tuj severe la atakojn al disciplino, car
tio tro ofte okazas•.
Kun la dokumentoj estis trovata flugfolio pri agitado; teksto eksterordinare poezia: larmoj, tigroj, hirundoj, io samdistanca ínter versoj de Gabriele D' Anunzio
k de patosa romantikismo. Ói finas per alvoko kun
jena inspirita frazo: • En hispana lando, alían fojon ni
kantos militajn kantojn per ritmo de atako». Mi ne scias
kiel marsas nun la afero pri la kantoj . Respublikaj soldatoj ne aiídis, gis nun, tiajn melodiojn. Sed rilate ~1
atako la afero marsas malbone. Malgraií ke i1i estas · pli
multenombraj, la italoj forkuris jam tri tagojn en la
sama zona. La respublikaj antitankistoj plene detruis
20 tankojn, tipo . .•Brescia•. · Hieraií, la respublikanoj
kaptis denove soldatojn italaJn . Tiamaniere, la respublikanoj pavas elmeti, antaií la respektíndaj membroj de
Londona Komitato, tutan etnografian kolekton: komandanto, leutenantoj, sergento k soldatoj de Rega ltala
Armeo. Ankaií estas kaptita kuriero kun valizo, kiun oni
ne pavas nomi, e.e de Londonaj talmudistoj, diplomata .
Leiítenanto Sachi Achille diris al mi: •Mi estas ·
oficiro de ítala armeo k mi plenumas ordonojn. l\eniu
pavos submeti Italion. Ni havas potencan armeon; oni
se.ndis nin al Hispanio, car generalo Franko ne esta!>
sufice forta•.
Generala Bergonzoli,
dum parolafo, diris: Ni
instruos hispanan popolon pri grandiozo de nova ítala
fasista kulturo• .
Mallonge mi rakontos al vi la ·ekzemplon de unu
~1la pioniroj .de tiu nova kulturo, kun kiu mi sukcesis
trankvile konversacii.
Li estas nomata Placido Dante, laií profesio 1i estas
instruiste k Ji batalas kiel suboficiro de ítala armeo. Li
estis ordenila kvarfoje, dum Abisenia kampanjo . Mi
i_nsistas pri tío; mi prenas kiel ekzemplon ne kampara_non nek manlaboriston, sed instruiston. Kiuj do se
ne instruistoj, devas realigi la drastajn vortojn de g~neralo Bergonzoli?
-Cu vi estas membro de Fasista Partía?
-Jes.
-Kial vi aligis la partían?
-Car mi bezonis mangi.
-Kial vi venís ci tien?
-Car tion oni ordonis al mi. Italia volas helpi
Frankon.
-Kial ltalio helpas Frankon?
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-Genera

lo Frankó

promesís

al Ita lío

Balearajn

lnsulojn.
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-Cu vi scías, kia estas la hispana r~gm~o.7
- Respubliko de anarkistoj k komun~stoJ.
-Cu vi scías, kiu estas Azaña?
- Ne ; mi neniam aiídis tiun nomon .
-Kiu re.gas en Hispanio?
-Mi kredas ke la komunisto Largo Caballero .
-Cu vi kon~s la historian de via patrio?
-Jes.
- Kiu estis Nitti7
-Komunisto.
-Mateotti?
-Komunisto . Oni jam mortigis lin komence de la
Fasista Revolucio .
Post paiízo, la pioniro de ítala kulturo, dldonas :
-Rusio, kun Francia k Anglio deziris alproprigi al
si Hispanion.
--Kiacele?
- -Por konkeri Gibraltaron. Tiam Rusia povus regí
la Mediteraneon.
-Cu vi kredas ke Rusia, kun Anglio, deziras kapti
Gibraltaron, kiu apartenas jam al Anglio?
La instruiste forvisas la sviton de la frunto . Li
ne fara ·s, kutime, tiom da k tiel komplikajn mensajn
ekzercojn. Li scias, kio estas fasista Jern~jo : « Unu,
du; unu, du».
Li havas adzinon en Aquila. En poso Ji havas
dekduon da portretoj de knabinoj de Kadiz Sev iljo k
Burgo de Osma.
· La inst;uisto ne konkeris Malagon. Tie labor is liaj
disciploj. Al instruisto oni mendis la alprenon de ~ladrido k sur giaj ruinoj planti la novan italan kuituron.
Respublika soldato, kiú aiískultis mían konversac ion
kun la kaptita instruisto, sopiris, fingromo ntris lian
kapon k ekdiris: •Malsagulo• ... Tiu soldato esta s simpla
kamparano el Jaen. Li komprenas, ke la ins truist o estas
sovagulo, sovagulo rilate al kiu, la barbaraj ma rokanoj
sajnas saguloj. Sovagulo
kun dentbroso k antigasa
masko. Sov~gulo, kiun sendis la fasism o po r detrui la
gajan k rican popolan , aiítentan, kultur on de Hispanio.
Ilya EHRENBU RG
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Je no~o d~ '."ulraj virinoj el mull aj fandoj, la pr ezi danraro de
la lntern acra V1rrna Unuigo por Paco k Libero for tege proresras
kontraü la fia murdigo, _de civila logantaro . en la bas ka regiono.
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f . C1u, k1u rilare al tiuj ok11zajoj-rn11lku r aga¡ krimo j -silenras,
arrgaJ kune kulpa . Ankoraüfoje ni pos tulas de la regnoi , post'
d 11nt111
potencon por r10 fi
. .
.
.
H
, 1ne k onsc111d1
prt 1111111
devoJ. por 1a
omaro k zorgi pri e e ·
· ojn
k
.
n rg1a 11gado por eviti 111d11ürajn kr1rn
onrraü la hispana popolo.
ln1ern11cia Virina Unuigo por Paco k Libero
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1 Laií oficiala statistiko,
Aprilo al 9. Majo, la pafado de la
fasistai kano _n oj kontraií Madrido
kaiízis jenajn viktimojn:
. 76 •;irinoj k 141 . viroj; enlute 217
inortintoj. 340 virinoj k 453 vir _oj;
entute 793 vunditoj.
Post tío, la 10. k ft. Majo okazigis
preskaií cent mortintojn k kvarcent
vunditojn.
Ciutage k sencese la •monstroj•
daiíre kanonpafas al civilaj zonoj de
nía éefurbo, plenumante tiel la kondiéojn de • kompleta milito• :
_.
• · In ter la politikaj komisaroj de nía
norda armeo ekzistas sep dek pastroj.
Kiel oni scias, la politikaj komisaroj
Judas gravan rolon, en la nova · popola.ar~eo, car ili estas la veraj ·politikaj konsilantoj de la militestroj . . :
• La •ebriulo de Seviljo• generala
Kejpo de Llano diris radie: •L-i p'lstra
dékano de Canterbury es1as idioto k
perv"ersa krimulo. Ciuj anglaj pastroj
havas malbelajn edzinojn; tial ne estas
strange ke iJi farnras la rugulojn car
liuj éi regalas ilin per belaj virinoj k
. rusaoro .• .
Fasista mara mino, el germana
deyeno, difektis ia anglan detr•1sipon
Hunter, di: mejlojn antaií la haveno
de Almerio .
· La sipo estis savita dank' al he\po
de respublíkaj militsipoj. Oni ne povas nei la efikon de la mara kontrolo.
Ni an·koraií kredas, ke Anglio Ínalfermos novan enketon ...
• · Niaj soldatoj, en norda fronto ,
kreisnovan sporton: la casadon de
i!eroplanoj per fusiloj.
Car .en tiu fronto la aviadiloj flu-.
gas tre mal11\te, la soldatoj atendas
en 'siaj trané eoj la alvenon de aeroplano k kiam gi trapasas vertil<alan
punkton, cii1j fusiloj pafas samtempe.
Per liu procedo oni sukcese casas ·
nigrajn birdojn. La 13. Majo ni éasis
unu ·aparaton k la aviadiston, kiu sin
ietís per parasuto. Li estas, kompren~bl_e, germana;
Wandel Jeadims
lians , 23 jaraga .
• Dum la unuaj tagoj de Majo eliris
d haveno Na poli, sipo • Liguria• kondukanta al nía Jaudo 500 italajn
Oficirojn.
· tar tiu sipo esias jus transformita

e

' ke í1ivenís tute «volonte• car ili apar '-tenas al germana armeo.
La popola tribunalo mortkondamnis ilin . La fasistoj publike minacís,
en helpa krozsipo, gi rajtas vojagi
libere, sen kontrolol
ke se oni ekzekutas ilin, la •naciista•
aviadilaro
sin vengo.s per nova k
• Alía itala generala aperis en la
terura bombardado.
Vere oni ne pakampo de •volontuloj».
Generala
vas ofendí la altan nivelon de civilizo
Ponti kiu komandas la italajn trupojn
en Aragona regiono.
de germanaj •superuloj•. ·
Car en tiu fronto luktas italaj tru• Laií deklaro de angla leiítenanta
poj, ni fideme atendas la rezultoII.
kolonelo Bastle, en Gibraltaro
amasigis iam, naií mil rifugintoj el fasista
• En-fasista zono oni logas kiel in
paradizo, sed estas stultuloj kiuj ne zono . Pro epidemia dangero , anglaj
aiítoritatoj transportis ilín cefe al nía
bone taksas lían feliéon . ·
La tiel nomata «ministro pri eks- provizora cefurbo.
teraj aferoj , de la fasista •r egistaro, _ • Al ni alvenas sciigoj pri malsamaj
demisiis sían postenon k subite fugis
projektoj . Scíigo el angla deveno <lieksterlanden .. La oftan fugadon de ras, ke 1a ítala diktatoro int énéas 'fini
gravuloj ni vere ne kompre_nas ...
sían intervenon en nía !ando k ítalaj
• Laií sciigas kelkaj forknrintoj, en trupoj baldaií revenos hejmen. Alía:
Aragona front o a lvenis ali~ speco d~ scíigo, el ítala deveno, <liras ke Mus:maiíroj. lli venís el afrika hispana
solini preparas seJ:!don de . 20.0Ó0
novaj •volontuloj • .
Vere ni dubas transdoni
al niaj
karaj
legantoj tiujri sciigojn. Finfine
La fasista. barbu _loi
ni konsilas akcepti neniun el ili, car
generdlo Kabanecerte ambaií sciigo ·¡ a part~nas al ítala
llas . tirano
de
diplomata blufo.
Zaragozo _k senh o·
nora maljunul afo,
• La sence la k krima éiutaga pa'fado
kiu rar is solenan
al Mad rído , detruas iom post iom la
promes o n, anta ií
urbon k gíajn artajojn.
·
pop o lai organizoj.
Kvar .'.lbusoj falis la 22 . ·Majo · en
ddendi tismorre lá
la urbodomon k detruis la faman
Respubl iko n, k 1uj
mirindajon • Kristala Korto» .
post ti o . li gvidis la
Kompreneble, artajoj ne estas neribelon en Ar ago no
cesaj por nova fasista kulturo .
k ordonis la mur• Tra .ciuj frontoj venas al nía zono,
dojn konrraií
ciuj
ciutage, forkurintoj
en malgrandaj
konsciaj prolet oi
grupo¡ aií izo lita j. Se d kelkafoje okazas eksterord inara alveno;
ni pris-
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kribí s jam, ke en suda fronto

.,
l : !'JV"';

i

vfniS

kolonio Río de Oro ¡ preskaií ciuf el komp leta roto el regimento.
ili estas tre jun aj. Ec knaboj 16-jaraj
Jus, la 8. Majo okazis io nova .' En
estas ínter ili.
aragona fronto , apud ri vero Ebro,
• Fanfaron e la fasistoj antaiífiksa s venís unue du so ldatoj, kiuj petis ke
datojn por efektivigo de anoncitaj
niaj trupoj protektu alvenon de grupo
sukce soj, sed ili fiaskas sencese .
bezonanta tiun h elpon car ili devas
Post kelkaj datoj fik-sitáf , geñeráfó - - tr"a°p"ási'dángeran zorion.
Franko difi nís definitive la 15. Majo
Fidante al ili, níaj trupoj okupis
por la konkero de Bilbao. Generalo
pozici ojn taiíg ajn por protekti Ja_vojon
Mola ri cevís spe cialan ordonon tiu · irotan. Po st malmultaj horoj, venís al
cele . Sed ... ili fiaskis denove obstine ... ni sep dek soldatoj kun armiloj k mu• La kapitano Walter Kainsle le Jeií- nido . lli batalas jam en niaj tranceojl
tenanto Blam Schurtle, estas germa• Nia Reg istaro ofíciale k solene
naj a via dístoj kaptifaj en norda fronto . anoncis : •Oni nur ordonos cesi la
1Jiplenlibere deklaris pri sía milita lukton kiam es tos venkita . la lasta
a_gado, cinike priskríbis la bombarmalamiko•. Pér tiu deklaro gi resdadojn en kiuj i1i partoprenis , k diris
pondas al •bonintenca¡-, onidiroj.
'

Espera·rit6 -nun, krom li~gvo, estas· viva animo kaj .nervo internada ·
~
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PO .p OLA

FRONTO

..POPOLfRONTALETERUJO

Nova strukturo de la.

PEK-fllio. -Turksib, Alm11-At11.
- Dankon
pro vial libro! k banal deziroj .
.
· L. E .-Sydney.- D11r.kon pro 111 mon.
- · Sub la signo de Popola Fronto, jus refandigis la Regist
aro. Lau sajno, senda. Vi11Jamikoi nun certe konvinkil! os,
gi povas a peri kiel malpli kompakta ol la ántaua car la ' sindika
taj organizoi ke tío, tre bone, tr11flls nin ,
ne estas nun rekte repre zentataj .
G. B.-Bs . L11i1via deziro ni sendos la
·
·
gazeton rekte 111 vi . N i gratulas pro via
Tamen, gi estas tre fortika politika organo de la proleta k mezkla
sana
aktlveco. Vi11jn 11mikojn en Santand
opinio, kiu fervor l k obstine deziras lertan gvidon por atingi
frue la venkon. kon11s. Dankon pro 111m onse ndoj . er ni ne
La hispana Registaro, kun sía nova pli simpla strukturo, ricevas
la sukon de
Agr11ra Instituto Studentara. - O rl!o niciuj .'antifasistaj teorioj, kio estas ja bona garantio por nia
kldze. - Dankon pro viaj senditaj libroj .
grava celo. · ''
· La Popola Fronto, specimeno de ciuj nuancoj, montras, al
O. R.-Oslo.-Vla
pridemandira k11mala amikoj
internaciaj de nía epopeo, taugan instrumenton por akceli
, r11do. R. K: estas 11dministr11nto k kunredak la triumfon per
toro de P. F.
saga uzado de la ekonomio k industrio , forigante la provok
li 11nkoraií viva s k dankas
emon de embus- pro vi11 montril1Do,
1 intereso .
kitaj malamíkoj, per rigora puno, kun la aiítor itato de tutpop
ola subteno. ·
K. H.-K11lundbor g,- Dankon pro la ga.
zeta. La 11dreso de «tinio Hurlas > estas la
jen11: Mr. A. Griven, n.• 14, Lane 169, Car.
NIA
MUNICIO
W. K.- Dordrecht • •
ter Rd . Sh11nghai, Cinio.
0'511.gd .
V11lenci11esper11ntist11ro
A . de B.-Westgr11fldljk
C. R. B. k SEU komilato . - O rl!onikidze .
1
42
ptoj.
A. z .-Stockholm
Hoek .-Westgr11ftdijk •
-Dankon
pro la libroj k gralulon pro la
5
avkr.
E. J.-Stockholm.
T. D. - Westgr11ftdijk •
org11nizita ,tambro de Hisp11nio•. Ni sendos
1
•
2
A. D. - Benic11sim
N. K.-Westgr11rtdijk
111vi 111dezirat11n m11teri11lon.
•
25
0'30 •
ptoj .
M. L.-B11rcelon11
G. J. W.'-H11go . . ' .
K. B . -Albacete .-Via letero, vía artik olo
6
F. G.-Suec11 ••
F. L. E . -Sekcio
k via monsendo, cio tr11fis nin siatern pe k ni
Leiden
11
R. P .-C11stelr6n.
cfajrero> . •
d11nk11.s La monon ni jam kv ita neis. ~
10
4
>
J. O . -Figuer11s •
B. v. Gent. • • • . • ,
11rtikolo aperos .
10
1
•
>
Fajrero '.- Ni mea .
K. K.-Gronlngep
, • • •
Ch . H. L11urbjerg k 111mullaj aliai .- La
27
l
>
lfr.
H . D.-Talllnn •• .
f. L. E. - SekcloZ1111Íld11m
unuaj n-oj de P. f. estas tute elcerpit aj.
..
100
8'0f> >
J. J.-Brno. • . .
H. v . D.- Utre cht . . • • .
P. S . -Leningrad.20
l
>
Nia granda laboro
· Grupo Zamenh .of.-Gentve.
f . L. E.-Sekcio Utrecht t. .
ne permesas al ni 11kcepti koresp o ndanw
>
2'50 •
Lllb. Esp. _Klubo,-:Boras .
F. L. E .-Sekcio Kerkr11de.•
117 avkr .
tojn. Ni sendos 111vi la pro p11gandan maf>'57 •
C . .R. G .-Oude.
G. M._B.-Kirun11 . , ., _• .• . • •
50
1
terialon kun d11nko po r via intereso .
•
F. L. E: - Sekcio 2.-Rotter- ' · '
L. A. W. E. - Angh •.•.
25
ffr.
J. Q.- Alba ce te. - Via letero k v ia ar tikolo
Denver Esperanto School.dam (tria monsendo) . .
2
11lvenis. La mono ne; 111petitajn i níormoj n
•
D. Finlay. - Londono •• · •
Denver ••.•
f>O ptoj .
•.
5
dol.
ni havig os perle tere .
V//,/ / l //l// l // l //1//1#1.IV//I/N//I//J/IIIYI//I//A/I//IHA'
/l //l// ,l//l// l h',A' I //A
J. R.-W11ndre . : • •
14
ffr.
F. L. E . Sekcio 2.-Rotterdam.
- Dankon
Theuriot. - Orle11ns• .
15
>
pro vía m onsendo , La 11nt11iíajankaií rrafis
P. H. R. -Karl stad •
6
tiuj esper11nlistoj de 111 nin si11te mpe.
avkr .
lntern11ci11Brigada devas luf sl11rigi ril11ton
K. N. - Tr111lebors
5
F. L . W.-Los
Angeles . - Al viaj indikiraj
kun
jena k-do, khl zorgas pri ti11spec11
afero:
G. J. - Jonkoping.
25
11dresoj ni certe send os 111gazet on. Mono
K•cJ.o
J.
W. M .-Loveno .
o ·xs1<:o
10; bfr .
ricevita. Dankon!
S. R. l., 1 T. - Plaza Altozano
Lab . Esp . Sekcio de D. L.
R. B . Essendon . - Viajn peril aj n iníor·
. · E. A.-A11rhus
ALBACETE (Hispanio)
44
ffr . .,
mojn, pro kompreneblaj m ot iv oj, ni ne po·
V//l/ /, / /I//I/ /I // I//I //I// I//I // I //P U/ / l // l/ /l // 14'_,,
"
Y,/ / I / / I //I// I // .I // I // I //A
A. M. - Visby .••
. •
60
>
vas h11vig i. La afranko 111vi a lan da ne estas
L. E . -.Sy dney. • • . · •
>.
108
multekosta; tial ni preferas sendi la ¡;azeron
C. P. - V11ulx en Velin. · .'
10
> : . '·
F. E. T. · Groupe de Sele ..
-Novaj fazoj komencas aperi en la rekte al l11 petinto j . Tamen, ni danl rns pro
20
O. Hj . O : - SIockholrn.
milito: kruela bombardado sur la via helpem o k promesas sendi al vi ciam
. 111 svk r.
.••
Esp. Klubo en Jonkoping. •
aríergardaj urboj. En Valencio mem Í,11kajeton kun kelkaj ekz-oj, kiujn vi povos
15
>
R. P. k aliai . - Rollerdam . · .
jam
oni ne povas dormí trankvile dum libere disdoni.
11'75gd.
G . M. B.-Kiruna.-Ni
F. L .' E . Sekcio 2.-Rotterdam
kore dan kas viajn
·nokto; proksime de nía redakcio falis
4
>
H. v. D. - Utrecht • • •
bomb egoj kun grandaj damagoj . En kur11l!igajn frazojn k salutojn. Vere ni i?ojas,
0'60 >
A. J. B.-Dellt . • • • •
la baska fronto la malamiko premas ke vi 111ingi s, kun help o de nia g azero, kon· 1
1'50 >
G. K. v. d. 0.- lmuiden •
·turioze sed ankau tie gi komencas vinki la lieajn neiítr alajn esp -ist ojn. La sin2•50:¡ •
H. A. B .-Bussum . . •
perdí kornojn k dentojn . En aliaj sek- cera¡ k veraj esp -istoj neniel povas !.'imparii
l
>
A. H .-Arnhem
. . •·•
to~oj la situado ne sangigis. La stata al la fasisloj .
0' 25 ":•
Esp . Rondeto. - Tbilisi.-Dankon
F . L. E. -Arnhern11 Sekcio .. - l
gv1dado de la milito estas nun tre
pro vía
F. L. E. Sekcio 5. - Rot1erd11m
gl~ta, k~o es~as auguro por decídaj aalullelero. Kiel j11m d irite, ni ne havas
2'30 •
G. M. - Amslerdam ••
adresojn de korespondemuloj .
ep1zodoJ. Kvm germana¡ kirassipoj
1
>
W. v . M. -Amsterdam .
Esp . Sekci o. -R11asiku. - Ni ne ri cevis la
unuan fujon, tu~e publike, hombardi~
0·20 >
A. B. - Amslerdam •.
la urbon Almer10; ne estas n ecesa la mon on. Bv. enketi ja pri río ce la persono
0'20 >
H. ten H .- Arnsterd11m;
komento por kon ata vero...
, 11Ikiu vi for :,e;1dis l!in. L11 ekz- ojn ni cerre
.W# I // I // I // I Ul / ?l // l // l # l // i" // I Hl // l // l/ / -' Hl/
Gek-doj de Lange. - Amssendo s .
/l // l/ / ,- // 1'// l ú' l/ / l // l / /l'Ql # Aterd11m • • •
J. V.-Pr11ha. - Es tas ri ce vita la mono k la
2
•
LASTHORA 5AGETO
J. K. -Amst erdam
libr o] . les , se vi sendos pliajn ni certe ak·
2
>
B. F. B.-Delfr
o·w >
Post l? ng11 cerbum11do, la grava¡ vlroj ~ cepto3 volonre k danke.
H. R.-Delfl
• .
kluj ko~srstig11_s !a Konsilantaron de ta Ligo
0' 50 >
Al eiui-Kiu
k -d o estos tiel l!entila havigi
de N11c1oj,decrd1s:
H. R. - T11lun. .
·
l '85 • •
al ni, ee ebl11s, 111n-oln 2 k 8, kiuj tute man·
. cKon_s!atigi, ri.i:n~rkigi, ~orí, esprimi, inF . L. E.-Nordhol11nd11 Diskas ee por ni11j redakci11j kolektof?
vttl, dezm, emocnl!r k havl lntereson
trikto . -Amstérd11m. • ••
,
7'22 •
C
Benat11eatu 111
memoro de¡• naiva WÜaonl
Preaefó de J. Olmos, Alic11nte, f>l!,Valc nd ª
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