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SENTIMO AL·LA VEROKIAMmmPUi JIKO..
·

Ce la fino de <':iu jaro,

oni

kutimas

fari

· · . ~u r a ko_ndu~o ne bezonas vualojn. Akorde kun tia príncipe, doktoro
bilancon pri giaj plej reliefaj okazajoj,
por
Negrm JUS farts audac~n prc_,~onon al brita ambasadoro: La hispana Regís- eltiri spertojn aü studi deduktojn. Unu post
ta~o estas preta akceph la v1z1ton de sinjoro Chamberlein, cefministro de alia, Saturno fofmangegis la dekdu monaBritiq, en ako~pano de duko de Alba, répresentanto d{' Franko en Londono.
tojn de la jaro 19118ª. La inist ,ero de nova
• !daI~,:au la ofendoj,_kiu!n -ui rkevis _de sinjoro Neville, estus al ni tre tempodóüro komencas inílui ce la sorto de
placa lt~ yizt~o._ ~bl~, P!º ttu htpoteza vojago, la brita gvidanto korektus mu]- la homoj. En ei 1iu serioza horo ni ankaü
ton el _s1a1 optnJO) pri ma konflikto. Krome, car 1i estas oficiala reprezentanto
prezentas ei tie severan bilancon.
d~ amtka l_ando, l~ hisp_anoi. akceptus lin respektoplene, lau postuloj de la
La popolo de Hispanio, dum la jaro kiu
dtplornata¡ regulo¡ k lau kuttmo de hispana gastameco.
velkas, devis elteni la p,Jej rigorajn
elpru•
. . Sed, la plej eksterordinara
aspekto de la propon o estas la samtempa
vojn: Reperdo de Teruel, fasista ofensivego
tr~v1to al la ~uko de _Alba. Tiu ci ranca aristokrato estas publika malamiko
en la orientaj frontoj k fortrnnco
de la koma; ne_pro tto, ke m ofendis lin, sed guste, tute konfré;liíe, car li mem ribelís
mur,ikoi inrer Barcelono k Valencio. Tamen,
~ontrau la normala ordo. Se lía bela pafaco en Madrido estas grave difek- tute kompreneble, ltalio k Germanio ne t1ur
!tta, _kulpas_ nu: la· bomboj, kiujn jetegis su·r gin Haj amikoj: la germanaj k celis izoligi ambaü urbojn, s.ed ja kapti ilin,
1tala1 av1ad1st-OJ. La popolo, anstatau detruí, <klo'podis-konservi; zorgante pri Kai ili bra\·e restis, restas k restos. kune
_valo_!'.~lll!Veloj k t-rainsportant~, ª' sekuraj lól<.9jl,_2_erít.@.iojn
Ji_skldlpJal9jn.,__ __ ku!) MJ!dr:icw, kLe_Lcefaj _J.avefoj en Ja earma
Doktoro 'Negrin fote simple invitas mdlamikon vÍ'di kiel ·laboras k kiel diademo de la demokrata ijespubliko.
·
batala-s la libe:raj h-ispanoj. "Jen nobla oferto dre cautentika kavaliro al nobelo,
Konservi ilin, asekuri ilin je cía minaco,
kiu nur sdis malpurigi siajn blazonojn partopreninte 'en la abo .mena perfido,
serci per ili. primokantc la fanfaronajojn
ce
kiu malfermis la nadajn pordojn al fiaj invadintoj. Ni _havas nenion kasinda!
blufema malarniko. Jen, tio estas niai venLa vero estas nía advokato, tial ni ne timas la rigardojn de inteligenta mal- koj, niai sukcesoj, en la lastjara bilanco. Cu
amiko. Li vidus-sr
Ji venus-kiamaniere
ci tie, eri la vera Hispanio, oni malmulte 1io es¡as? Ho, ne; neniel! Se oni
vivas streee ·k oni mortas :ibnegacie. Kaj 1i estus rafinita kanajlo; sr. poste Ji k¡¡Jkulas la fortegatn pusojn kontraü niain
tordus la observitªjn faktojn. Kvankam ne strange, tio povus okati, sed liam, fronrojn, oni komprenas la valoron de nia
kun liai mensogoj, lía konscienco farigus nía aliancano.
obstina rezisrokapablo,
kiu tute neja ~stas
Cu en la fasísta zono, oni povas farí al ni similan inviten? Ne, tute ne! sablono aü frazo banala, sed fakIa muro el
La rektaj rigaréloj de unu sola libe:a hispano, e~ la s~b_premata terite:r~o, korpoj k lerta organil..éH!o d-e Jortoj.
estus forta akuzo, pro vendit~ patr1_?, pro koruptJta rehg10, pro orgam~1ta
Kaj se estas materia¡ venkOj halligi -ilin
teroro antaií kíes malvirtoj brilas aureole la nobla pr?Pºº'? de la Resp_ubhko, dc1ruanre!- l<ompletajn divizioin de Jtalio,
horresta demokrata regimo, kiu, · ec en la ?1~ZO d_efur10za_ S!Ormo, ap-hk~s la ni fieras pleje pri aliaj moralaj avantagoj
arogan politikon de pordoj malferm_aj. C:1tie 0~1 ~ov~s. vid~, se~ vualo¡ nek niaj: Respe~,i internaciajn akordojn, pagi
sekretoi niajn dolorojn, níajn eraro¡n I< ankau ec n_1a¡nm1zero¡r,; sed, kune honeste la suldojn, humanigi niaflanke la
kun nía' izolíteco, kun tío cío, nian grandiozecon
º!ªn glorof' .. _
mili ton aplikante nur defendon, sen ven~eCu la emfaz<J diplomata duko akcepto.s la mvito~? _Pre~kau c~rte nel mo, kontraü krueleco; nc"i,ombardi civilajn
Estas ja multe pli facile tnensogi pri socia h~oso ol smc<are konfe!:1, ke la log<1_ntarojn, ne ek~ekuti rnortpu noin, perhispana Respubliko estas ··masiva stato, hardt}~ per tutpopola tmueco, km mes, la ku!t~n de ha religio al ciu religiano;
batalante por sía sendepen<~eco ~ata]as p9r_ c1es pr?greso ¡:ruvant_e, ~e. la eksterl~nd1g1-kun . danko k ei~ocio- ciujn
·f as1s
~- m o, ma]gr:au- b1ekoJ·, mmaco1 k cantago¡, estas\ enhbla
se· -om sercas
fremdarn rnlontuloin:
k super cio, ellabori
k
d
la óport•mecon stari popolfronte ~ontrau giaJn mrna.~opi_,_·. om re~pon_ as, klaran programan ~ri cl:loi k ~ªs~iroj _de la
er adekvataj batoj, gíajn provoko)TI:·· ~en fo~geso al Cl~J g1a¡ agento1, embusb~na _popol?· armII~ k~ntrau ribelaco de
kita· en níaj propraj vícoj por nu_hg1s~ncera¡n klopodo¡n.
.
.. .
reu~a, ka~lo¡: Fo_rpeh la I~1vadinlojn k _libere
J Multajn vízitojn ricevis Htspam_o, ekde_ la kom_e!lco d~ Sta mthto, se_d las¡ elek11, post llo, la reg?mOfl. kiun la ven.
- t - amikai· lá observanta1 okulo¡. Por 1h la sola zorgo estts
kanta popolo, sen trudo, mem volos.
grs nun es 11s r 0
.
b " ·
1· • ·
" · · t
d
·
konstati aferojn jam konatajn. ~o.st~, 1uam 1 .uso¡_paro 1s, c1~1;1s~Jms en:
.Ien o la d1k_a aso de. niai sukccsoj:
nen1el hez1tas, la leg1t1ma¡ respon
Trmmro de la e11ko! Per ua cemento
ni
d encaJ. 1a f ar t'ta·J aserto}· • Por evth tton,
f
·1 f
t · d
·a · ga d
·
·
deca¡· gvidantoj de la Respublíko, rna~ er~m a lene~l_ro¡n e mt ~ªrk1erk r tº! fmas~nas ni~
-" kuragon. oferante niain koml k lka· rektd· delegitoj de la malamtkoJ, por ce 1 1. rnem! ~11 au on r~ ~J orto¡n por cIcs progreso k daiíre, deviQe
a e. l tu
er diskreta silente. prí la me!JsogoJ de s1a t~formado. Ih Ja an_ko~dü, ba1alanre kiam velkas plia jaro ...
faktoJ, Oaie~o~ enlri en Madrídon, sed--· kun ma permeso! ~h ne al<ceptos! Pila ¡ar _o se~ ¡ustcco. plia jaro kun ofcnd,)i
havas
a
honesta nía propono k la honesteco_ es~a.s arm1lo '}Or. konf_uz1 morala1 al digna tando, kiu salas pli la libecar estas trost on l1i ne venosll Bone do, ec per ho, 1h bel pos nt,n car, r1!u: recon o! la vivan. Plia jaro sen ripot.o , sen
la malh~ne .e
on íli konfesas sían timan al la nobl~ ~o~.cuto de hu¡ hallo en la lukto: sen resloi nek dimanlo j'
zante·o ••se!v~ ~t
tíu vastega amaso ~1obs_tinaj ho.1'!1oJ,k1uJp~t?se sufePlia11 iaron, ce kies jus¡¡ Krlstnask(,,
n~
kalumnntaJ ClVl a tf l, al la vero por fart la v1von fehca k vere v1vmda.
manQis marcir;,anon niaJ k!lrt.1i inlanel()J
ras k mortas, sen . mo
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du fidelaj kamaradoj:
'tinu hundo 'k unu $oldato!
' .. ,, . ~11 rekonktr1ta · detruita vila~o. ti m1g11e k humilc nuuset a nte, venís tiu
_hundo ~enkonte al niaj lr upoj. lu sol dato vokis ~in; li karesis ~ian kap o n
k donis al gi panon. Post tio, la hundo · treege ami ki~is kun la s oldara ,

~ekv ante lin tie n.
'La soldato'rekompencis

'

~ ian fidelecon per granda estimo. Li ludis kun
Qi tre kontente, car li instruis a! gi íari
diversajn petolajojn de cirk a hundeto.
En momenloj de ripozo,
la pet Qs
lema estajo estis satata amuzilo,
ce
rondo de soldatoj,
kiuj ridis plenbuse, pro giaj. burleskajoj :
-Jen, atentu •Kolonelo•-tiun
nomon ricevis la be.sto pro gia emo al la
armeo-kiamaniere
salu1as la l,onc1j

i

i
1

!

l

antlfasistoj?
Kaj la hundo

tuj alproksimi g is
pugnosimile,
gis la orelo, unu el si aj
antaüaj kruretoj.
i
-«Kolonelo>,
kiel marsas la fasisi
taj generaloj?
Kaj la hundo ekpasadis faletante ,
kvazaií ebriulo.
-•Kolonelo>,
diru al la fasisloj
kelkajn salutvortojn!
Kai, rapide saltante for de la parapetoj, kun movetoj de voslo, la simpalia besteto antaüeniri~ plurajn metrojn, en direkto al la kontraúai tran ceoj, k vigle ekbojis.
.
Óia instinkto estis tiel akula, ke ~1
cflaris » éiun proksimecon de dangero.
Tiam, neniel Qi disiQis de la soldato.
lun matenon ...
Niaj armeanoi faris fortan atakon
al la malamikai poz.icioj, de kie venis
lre dense siblantaj kugloj. Sama parado vundis la soldaton k la hundon.
-Ho
malbona sorto, ,Kolonelo•,
'
.... .
t
malbona
sorlo ... Jen, venu c1 11en.
Kio doloras al ci? ...
Plendis la hundo, pro ega sufero,
per mal~ojaj bojetoj, sensukcesc pr e-

1

1

tendante levigi.
.
-Kvietigu
«Kolonelo>, estu _kv1eta
car mi mem alproksimi~os
al
Sed la soldato havis 1rapaf11a1ambai:í krurojn: ellenante sían propran
doloron, por mildigi tiun de
be~to,
la horno rampis al Qi pen1ge, 10m
091 iom, kareae k fervore .
P -Ne plendu plu «Kolone~o > car
am mi kusas apude. Li pren1s el la
Jtorniarro sian sanltaran saketon-de~l~r · k 1re 1 1plo vato, bandaQo, agra o1• kurac1a
• Ja h u ndon ·
gente
.
T
K"1am la brankordistoi
ven1s ' i i
e emocie, la soldaton
trovla samtemp ,
.
morllnta k la_hundon v1van1a...

~1.:·

!ª

• -. K u_n la_nabla intenco garantii la
r~1ton_~l
civitano por praktiki la
~tojn de sia r eligio, ekster cia poli ti ka
t~fluo, la ~egistaro jus starigis ofi~ta-le la komísarejon por kultoj, kiu
zorg os normaligi, laií konstituciaj
n?rmoj k tole rema sinteno, la religian
vivon de la Resp ubli ko.
•
k? !1ªs novaj _n metodojn, kiujn
la fas1s tc1 Jus ek ap h kas al la kaptitoj:
Sur la b r a ko jn d e la kaptitoi, oni tatua s ho ko kruc o n k poste <levigas ilin
preni a rmiloj n ko ntrai:í la l<l:'.spubliko.
Se iu el tiuj , tie l bestecl:'. markitaj,
s old at oj revenas al n iaj vicoj k denove b a tal a s kontraii la tiranio, riskas
la viv on ok a ze de rea kaptiteco.
• La hisp a na Registaro konservas k
fle g as de ta1ojn pr i autentika digno.
Ca r la r eakci a se na to . de Belgio -aprobis la proponon , <le tiea cefministro
Spaak , sen di agenton al Franko, 1a
Res publi ko retiris sían ambasadoron
en Brus ela, kiel pru vo ke 1a hispano¡
ne almozas favorojn n ek akceptas tordita jn diplomataj ojn . Ko mpreneble,
tiu paso nen ie l ri la ta s je la fervora
popolo d e Belgi o , kies solidareco al
nia lukto kreskas de lago al tago.
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FRONTO

de Ja modernaj barb "i
de Hís~
,
kontrail Ja despotismo,
ínfluas en' •
alta politíko de kellcaj lando j. En :
akuzantoj

•

La mirinda rezistado

.p

trio mem, fondi ~s grupo de kon ·
vativaj deputitoj, kontra iíaj al la da
geraj metodoj de Chamberla jn , rilat~
la eksterajn aferojn.
• ·Kiel detalo, prí la granda nombro
da vunditoj, en la fasista zono , apna
statistiko
el hospitalo
de Vitorio
(Baska regiono) kie oni kuracís dlllll
da uro de la milito pli ol 40.000so lda•
tojn el la fasista armeo.
.....
1
• Ciuj plej elstaraj hispanaj k¡.¡ra
cistoj jus redaktis vervan alvokoh;.al
siaj kolegoj el tutmondo, pri la barba- ·
raj metodoj uzataj de la fasístoj, kiuj
daiíre bombardas
ankordií, kvazaií
norma la taktiko, la pacaj domo jn de
sendefendaj civitanoj en tre multe da
eksterfrontaj urboj.
• Kamarado lndalecio Prieto, eksa
socialista ministro por Nacía Defeu- .
do, vojagas nun tra Ameriko; 1i faris
tre gravan paroladon en la cefurbo
de Cilio, kie multaj miloj da aiískultantoj povis akiri gustajn opiniojn
pri nía afero . Poste, li parolos an~aií

NIA HUMANECONE EST
AS STULT
ECO
Mc1l¡rrc1
ü la ab :rndegd rnc1terialo, kiun havigc1s al cef)erfidulo
Franko la fasistaj potenc oj ili mem estc1s ple ne ko nvinki 1aj pri la neeblo f1asl<igi. nur per tiai malcriaj rimedoj,
la kura~ an per sis lem o n de la Respub!ikana Armeo . Pro 1io, ili fidas tute nur je la laboro
de siaj spi o noj t< pr ovokis1oj. kiuj manovras avarme en la popola_zono. Kun erara supozo .
ke la hum 11
nec a ko nd uro d e la legirima Regislaro estas pruvo de malforteco, perfide agadis en Kala lun io k elkaj ÍdSislaj b11ndoi el m ili1israj ele nenloj, kiuj liveris al la malam iko
ef1k11jninformojn por bo mb ardi urbojn aú prepdri sralrenverson
okaze de nova gra nda
ofensivo en la fr on1oj . S ed la popolc1 pulico ne dormas! Ói sufice oportune molko vri s la
ko;nploton k delrui s la relon per subi111areslo d e pli ol kvarcenr personoj, kluj konsis tigis
la spiona j n b11ndoj n. ¡nler la aresliloj ekzisras gravaj persono;: fama kuracisro el Barce lono
k du leúrenanlaj ko lo nelo j. ki uj celis rekomrenci la bonkoran konfidon de fa popolo per
nova, plej nig ra, ped ido. Nun, sen tia rus10 en 111ariergarda masino, la situacio estas pli
klara k la rez is 1ok11p
a blo pli fo r1a cc1r neniu du bas jc1m ke se, kun cio, ili ankoraü ne povis
venki; sen tio, estas i a 11b solu1e neeble.
Rigoraj puno j k pli srrc:e11z.orgado averlos, ke nia humaneco neniel estas stulleco ...

•

E'l Pdrizo , dum la s ta kunsido de
la S::,cialist a In tern aci o k la Sindikata
Federado, oni d ecidís entre preni vas tan agitadon , favo re al la hispana
popolo , sub jen aj kons lati goj:
Neeble co k ma ljuste co serci sol v,:m al la konflikto sen atent o al la
deziroj d e tiu sam a ¡.iopolo mem, k
espriman te la konvin ko n, ke por rapida k re gula solvo de ca s nur la rekta
a ·pliko de la internad a Ju1·0 per kor:trolita fori go de ciui ekstl:'.rlandanoJ .
e Por iom ete ag rab ligi la daton de
la Kristnasko, al la hi spanaj infanoi,
la studentaro de la U niversitato de
Oxford kolektis 625 sterlingajn funtojn, k en tiu d e Ca mbri gde 500. .
• La cefministro , do kto ro Negrm,
adoptis infa ninon el Matar a (B1rceh:mo) al kiu o ni t ra ncis u nu krureton
oka ze de j usa fasista bombardado .
Tiu delik ata fa ro de nía unua ministro estas kvaza u o m:1go al ciuj infanoj, s enkulp aj viktimoj k kortusaj

en aliaj cefaj lokoj de Suda Ameriko.
La Registaro apr o bis dekr eto n
per kiu oni reakceptas, en la oficia laj
po stenoj, civilaj aií militaj, ciujn oficist _ojn, kíuj sen formala proc eso estís maldungítai pro suspektemo. Tiun
alpason oni faris por montri, ke la
Respubliko punas nur la personojn,
kíuj elpruvíte rompis la legojn , kíujn
la popolo e11aboris, car kiuj parol as
pri ardo ne cíam respektas la ordon.
e Post unu manato de kvieteco en
la frontoj, la fasístoj entreplenis furiozan ofensivon en la katalun aj frontoj, ce la rivereto Se gre. En cí tí u
atako, batalas N U R ítalaj divizioi
apogitaj perla plej impona ma terial o,
kiun gis nun oni uzis en nía milito.
La Popola Armeo, ankau pr o tí o k
malgraií tío, rezistas plej firme ol
ciam k defendas brav eg e, fu ton post
futo, la karan terenon , kiun ofendas,
en skandala in vado , la hu foj de la
fremdaj kruelaj det ru emaj fasistoj.
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torditaj reloj, faligitai arganoj
sínsekv~j ru}noj. L~
kvartalo estas preskau forlas1ta. ~ekoJ, ec cento¡,
domoj staras «je díspono», Post tia P<:noramo, _aperas
antaií mi la havena kajo, Óí jar::i an~au pre ~kau est~s
pasintajo! Mi eniras internen, car tto mem. e st as mia
«oficejo•. Plej oftaj bombovízítoj , ~n Va)e!1cio,
nas nur la havenon, Neniu kapablas eld!r1 la nom
da bomboj, kiuj éí tíe falegí~- k _eksplodegts.
,.
Se oni observus nur ~1 tton, sen p~nso .~rt 1,0 1~,
oni estus certa, ke viva esta Jo ~e. po~as _tie l~gt k 1 0s
Sed ja okazas io miriga: Tra fluJ rum91, ~ºm. ~ab?ra
.
laboras. Oni diligente sargas k malsar~as SIP':)Jn, om
riparas difektojn, oni protektas _va~orega¡n va~oJn, dum
oni sercas sprite, samtempe, lau hispana m~n!ero.
.
Jam du, tri, kvar tagoj forpasís, se~ v1Z1to de ~11graj aviadiloj, Mi miraE k cíuj miras! Subtte la alarm1Io
ekmugas. Óía plilautiganta vocoestas_ tre_ a_k1~rata__
averto, por ke éiu laboristo rapidu e~ la r2!ugelo~n. 1 IC?.
~o
tuj okazís. Kaj efektive, apenau _la s1rme10J pl~mg_1s,
kiam la aeron trasiris síble falantaJ k eksplodantaJ ~vm:
centkilogramuloj. Interne de l_a subfe:aioi, la labori~to:
levigas k Jafüígas r,arolojn kr_iante: y1vu la_ ~espubll~o!
El ili, multaj perdis siajn ple¡_ t<~ra¡n esta101n: frato!n,
patrojn, filojn k amikojn. La md1gn~ estas ~ga k, ktel
respondo al la perfida atako, antau l?l la_ ~eso de la
alarmo, ili ciuj aperas sur la laborloko1 ~.a1:1r~gante,y~r
kreskanta ritmo. sían sanktan okupon: els1p1g1 nutraJ0JU
k defendílojn por la popola libne_c~.
.
_ .
Nur vívante ínter tiuj kuragaJ labonsto¡, m1 konvínkígís ke popoloj, kiel tiu de Hispanio, n~níel pov~s
estí venkítaj, Kai certe ili afingos en gloro tion, por k10
ilí versas nun, ticl malavare, sian noblan sangon. Jesl
Jozefo TENENBAUM

LISTA
SEPTEIBRO,
El 6ERMINIO
En nia interesa kolego •Komunikoj por la Oazetaro•
klun zorge e/donas la Esperanto-F.,ko de la Jnternacia
Tran~portloborista Federacio, aperis longa, treege /egínd11,raporlo pri ltutaj skandaloj en Hit/erío. Plezure ni
repres11s fragmentan, kiu ie/ uti/os por ilustri objektivajn
opinioja pri la blufd unuanimeco en la Tria Regno ...
•
· Dum la krizaj septembraj tngoj, regis en Germanio granda
¡,anlko. Ciu limegis la militon. La agordo inrer la popolo estis
lie, ke kasl~is en ~¡ forta dan~ero por la re~imo. Por montri tiun
aaordon, ni publikigas
ci-sube raporton, kiun ni ricevis de iu
aermana sipano. Ni atenligas, ke Iio ne eslis la sola raporto;
eimtlaj informoj venís ankaü el fabrikoj ktp. Sed ~i tre bone ilustras. kio tle en Septembro prepari~is:
• •.• Je la lago, kiam ni alvenis al la haveno N... komenci~is
ltonfuzo. Per gazeto k sipaj komunikoj, ni aciis cion. Ciumumente
ti povia ek$plodi. Niaj sipanoj, konsistantaj el kelkcentoj da viroi,
inter

Ui kompreneblP. ankaü nacisocialistoj,

diskulis jam malkase
eventuahs milito. Nenie oni rimarkis ion pri enIuziasmo. En
la kabino; de la hejl\stoj k smiristoj regis tia a1mosfero, ke ni, ,
revoluclai
kon[iduloj,
havis grandan ~ojon pro tio. l<iam la prokaiman tagon venís ordono teni vaporon en la kaldrono, sciis jarn
tiu el -la masineia k ferdeka personaro, ke ni kontraüstaros se lc1
estro provos forveturigi
la sipon. Cetere ni cion preparis okaze
de eksplodo de la milito, ne malkasante tamen niain intencojn.
Lo rilaloj kun niaj amikoj en la lando jam ekfunkciis. Kio nin specinle mirigis estis la absoluta fiasko de Id nacisocialistoj
el la
sipo. Dam multaj jaroj, ili organizadis
kun ega bombasto kursveaperojn k, je ciu okazo, ili malfermadis
la buson; sed nun
aubire cio fini~is. Nenion cni rimarkis pri rr:ilita entuziasmo. Ec la
• plej mallaür.1 ffeil ffillerfor\!stis.
Anslataüe, tiuj indivicJuoj alram.
• padis k provis paci~i kun la simplaj sipanoj. llia parolmaoiero
tute sangi~is: cVi ja scias, mi neniam perfidis iun, !1 apartena .s
,agkaii al vi! Aü: Mi ja ciam estie bonulo !<.r.eniam estis f,onlraü v1!
Aü: Mi ja partoprenis la aferon nur car al tiL' oni devigis min!•
Kaj kiel kondutis la oficiroi? La sipestro subile denove s~lutis la karbosoveliston!
La cefin~eniero
subite denove parolls
kun la hejtistoi afable k komplez:e! Cie oni denove aüdis la malnovajn salutojn: Bonan ma1enon, bonan tago_n, b_on_an vesperon!
plu. La
Krom I..• flago , ekzistis en la sipo neniu nac1soc1ahsmo
. . . .
ct·;,·
k
konfuzo ínter Ja nacisocialistoj
k inter la of1c1ro1 pllgran •:51s . un
•·
c· ·go fine venis ordono forlasi
en Iu11
CIU r.ova s 11 .
- . la lokon
.
. k vetun
d
.
nedtralan havenon. Ciuj ekslerlandaj sIpano1 eslls __
mal _ungataJ.
La sipo ricevis specialan taskon. Kvankam n~ ne ~~us, _k1a t~sko
1io estis. ~¡ ne Qenis nin multe, car fakte reg1s la s1pon ¡am ~•.'
. ago, n orne·· la transpreno de la komar.do
en la sipo,
Nlil
.
d ·
.
1 . ·,e 11·umomento kiam la kap1tano estus omnta
eatua o k azmta u:
·
k
Nia sipo ne forlasus la havenon
, 1]U
ordonon por f orve !uro .
.
k - r .
.
l I do k alía¡· sipoj '. ni povas
aserll, ke an au P 1a1
r1larol
kun a an
.
• 5••1,, 01- ne estus íorvetur1ntaI?. •·
germana)

P1ila

. la
En
· p

koi~~~
gr
ª k

lnlerpretisro i:!l 1a !'-1:lilisla Oeleguereio
en la h~H:,10 de Valencio.
11, •~ " 1'!11
,•I •1

d · · t
· oligloteco post viglaj klopo OJ,mi es as
ro ~ua .P
r t' en oficejo de la grava ha-

::~~Pá~ªv:1~~~r;~ri;~
~T~í,:r;o~!e!:o,P~{1
aktíva fron!?· Por oftCI ofi"ct'ala au-.tomobilo. Plengalope
- tag¿ per
e~ve!uras ClU
kvartalon. Malaperas_mala~tauen
A1abngas la ~av~na!1k falsajnaj muroj: alta¡, sola1, dum
t'Ubaj amaso), ~~!ºº11_ la tero k sangigis en senformaj
ili · f to1· rekt15 1s au
1
aJ ra
1 5 t pode l' fasismo.pecoj. Tío ja e~tas a 5 ammi sen tas subitan halton: en
Tra rap1d~ ma: o, 5 funelforma truego je dumela mezo de la VOJO mmaca ro de la soforo sukcesas bortl'a diametro. Lert~ maEov la plua veturado ne man kas
derigi la malferma1on.
n
.
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. EL LETERO DE BATALANTO
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Haveno de. Valenc1º0

• 1••

Jen, mi daürigas: En ci tiu
fronI0 la malvarmo csras teru• • • • ra, neelIenebla . Brnvae:a urn•
gano enigas pinglojn el froslo en niajn korpojn. Kontraú
rio. nenie oni Irovas Iaügan rifugeion. te la deklivo de la
monro Iiel malmoligis s1an krusIon, ke la pioco forglilc1s
fiaske kiam ni inlencas fosi lruon por trovi varmeI2n. Uzi
la dinamiton por egoislaj celoj ne esras honesre. Gin oni
bezonas por fari Iranceoin k hctlrigi Id pasojn de fdsisroj.
Sed, mi ne skribas al vi por rakonri cnuajojn : vi ja scids
ke volo, kurago k fervoro ne man kas al ni, kiam lemas defendi la liberecon . Mi nur intencas diri hodiaü al vi, ke e:i
tie vipas grandd fros10, multa frosro...
¡;
PasinIan jaron, dum Kristnasku, mi estis lie, kun vi, apud
la amboso ce la forgejo. Cu vi rememoras? Kiom da bona
stalo ni ambaü prilaboris
por fari def,mdilojn!
Tamen, tic
i
estis agrable varme. Posle mi soldaI1!?is. Vi reslis, k resIas
_·_;_:
.
ankoraü, pro maljuneco, en la ariergardo.
l{a¡ c:errc, post

J

f

la ordinara

laboro,

vi

ne ripozas

en la tclskt ' prov izi la

7

fron1ojn per adekvaIaj v11rmig-iloj. C i Iie, en la fajrolinio,
lreege multe oni dankas tiun p;aklikan solidarecon,
kiu
karese instigas al pliaj oferoj. Tamen .. . ci liu vinrr o esras
1 fiel kruela! .. . Sed, tio ne gravas. Ni,1n lukron-nian aferonni mem devas gJjni! Per nia propra doloro!! Viai lereruj
• multe parolas pri lio. Manko de ofcremo ce ni. au ce vi,
povas esti kaü zo por morgaí1a tir.,nio . Similajn vorIojn mi 1
I
--· e~J~t:tr;j~~:~~:ij~
~c:a~;r'; ªp~~:~~jobil~~~~oj~1en~~n~ri~il~~ .•
frosto, kiu rnordis k mordadis la brav.i j n karnojn de niai
soldatoj. La vintro esIas agrabla sezono por r11:aj turislo i .
i kiuj povas prak1iki belajn sportojn sur la blanka lclVOlo de
ne~o en elekIiIaj regionoj. Sed. ctum mili 10, 11u s.i m,1 sen, varma mantelo eslas kvazaü íunebra envOl\'ajo .
J
Kaj memoru. ei tiu vintro esIas pli rt!-(ora pli akra
t Vipas fr~sto. multa fr ~sto rn la ~vang-ard;¡f par~vetoj ,., .. .
1
Ad1au! K~ne kun ~1 resI _a~ mIa srirnulo k mia fido en la
venko. Cu mI povas 1am din al la cerc r,1¡ k<1n
i druuoj kc ili
povas jam l<alkuli pri via hclpu'! ... les'. éu ne'.'
'
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ElLASOJLO
DEPLllNOVA
JHO,U BOMOJ
DEBISPANIO
SDLENE
PROMESAS
NECEDI
!
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...
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POPO

LA

____
..

FRONTO

AVERTO AL LA PERANTOJ ~ ,,__
Por facillgi ni · k
aro ~lu1· nl•j . a,n onloln komence de la
Jlalai
A.BO'N.MANI ERO
· · ea1na pe•
sendl
r 1nternaclaj . d e 1eg1101
' "

k-do

u

ú

rue el n 1a ~en erala agento,
ustave farenc,
kompletan
resuman
ln mono, kiun por nia gazeto ili havos ID
• 1enuar~ \9~9. Por la bono de nia entrepnno,
m atendns komplezon plenumon de
la peto, pri kio anlaüdankas
popolfron1e
LA. ADMINISTRANTO

1e

~~Ailf"'b/.l

ñ N4l'Y / ..l:'/ A9'l~A'A.17ArU,

// I Hn,-k / l#.M4' # I..V.AP'A

POPOLfRONTA
LETfRUJO

1
1

. gazeto ne ha vas f1k
· san abonprezon .
N1a
~1 etdomgas nur per laiívola individua rnonhelpo de sía legantar o.
T1al, se la enhavo k celo de la revuo estas por vi aprobínda k plat a,
pagu vian liberan abonon al iu ajn el niaj ínterna cíaj agentejoj:
ÓENERALA INTERNACJAA.DRESO
niu por mono

GUSTAVE

1

FARENC

M, Rue Brise-Pain

l1

Postfekkon10 1M44 Orleans
ORLEANS (Loiret) fRANCIO

NEDERLA NDA ADRESO
nur por mono de ho l 1nd1 nol

PETRO van der PLA NK
Van 5p eij kstraat, 48- 1
pos1~ir o 24">542
AM5TERDAM
W. Nederlondo

V. ~arah.-~etroit.-Via
h~tero jam trafis
nin. Pr1 la ne ricevQ de P. F., ekzistns kiaSVRDIO
ANGLIO
BKLGIO
lo, t1u via adruo
san~i~is. Mono ricevila
ARBETAR
ESPERANTISTEN
K-00 M . DEL~ORGE
K-00 O. MELTON
ni kvilancis ~in en N.º 42. Perposte ni sen:
84rnhu& cara n 8 ó. C- n. b.
3J,
Rue
de
11e,cne
das kelkojn pasintajn ekiemplerojn
Eikoran
23 Fo wle r Sir l'lechell1
Pos lÍ HO n • 53411
Postitro 199106
dankon pro via helpo.
. 81RMI NGHA M 7
STOC K HOLM
CHARLEROI
'/\. de Vogel.-Spaarndom.-Disdonu
in1er viaj l<onaluloj k amikoj, tute senpage, ta
REDAKCIA
ADRESO
POR
C10
ALIA
aendilajn brosurojo pri la Arlo De1rui1a.
Adreso de k-do A.gosti, san~iia. Viajn
favoraln vorlojn, ni dankas. Bonfarlu.
.íllll,
tNIUUI\IIUl\l lllllPIIIIU•P•Ull ~
IINl•"UIR!'lll llllffi :IM'~IUl
!~;llMl,;¡Jl
lfl !M U!~
~lftlM'.m.'lltf'VIJf&~
WNflllW•IWl ...... bNN
R. Molera.- Moya.-Vian
monsendon ni
dankas. P. K. ricevita. Sanon .,
R. Sandstrom.-5tockolmo.
-K-do
Hern6ndez ricevis vian P. K. k reciprokas vian
22
pto J.
Valencia Eaperantislaro .
Slmpla trillnla anonccto 4 f. fr.
amikan snluton.
10
•
R. R.-fronto..
. . .
W. Va1his.-Philadelphia.-Adreso
san·
10
•
HISPi\NIO.-Por
kuraQlgi 111lernantoin de
5. O .-Bazo 3.ª. . . .
lita laii vía P. K. ·al k-do Hernández.
50
,.
j.is komencita kurso de Esper anlo en
L . M . E .-Bazo Turia .•
Donkon pro via helpo.
hospil11lo, ni pe111ssendi ciuspec11jn es10
"
J.
A.-Jaén
..
O. Nilsson.-S1ockholm.-Via
tetero eaperantajojn, afisojn. gazetojn, posikar15
•
M. T. - G111ade Gorgos.
NS treege Interesa. Jes! multege da gazetoi,
50
,.
tojn, leterojn, ktp. Ciu sendinto ricev os
J.
P. - Bazo 4.'.
.
pli ol mil ~is nun, a peri gis tradukojn de niaj
f>
>
respondon. Adruo: Juan Antonio Terol,
L. A.-Vuer 1oll11no.
artikolol
en pli ol 1ridek lingvoj. Oporrun·
Hospital de Carabineros. Yillanuev11 de
100
L. H.-Onten iente.
tempe ni publikigos stalistikojn.
10
Cilstellón (Valencia).
J. G . - Baza .. . .
O. P. De Bruin.-Enschede.-Emocie
ni
JO
A . 5 .-Cocentaina.
. • .
HISPi\NIO.-K-do
Miguel O sete ; s tr 1110
dankas viajo klopodojn
k penos komplezi
5
..
J B .-Callosa
de Segura ..
Respubliko n. º 1 Paipor111(Valenc ia) dez.
vin, se eblas, pri la propono je la aliso. Ma·
~5
>
D. M.- T.arrasa . . . . .
kor. k. c. l. k lnlersan~i P. M. k P. K.
terialo por klisoj preskail 1u1eman kas.
10
..
V. Q.-Barcetono..
. . •
HISPANIO.
K-do
Emilio
Verdú,
11venuo
O. H. Read.-Rochealer.-Viaj
fervoroj
l)
..
A. M.-Callosa
de Segura.
Adolfo Beltran 151, Benic11lap (Valencia )
atu kortusaj. r>ri tiu IE':TI? ni j~m a~e.r!gis
M. P.-Moya ...•
. •
dez.. kor. k. c. l. k tnll!rsan~i P. M . k P. K.
f,
•
abundajn informojn. En H1s~am<;>,oni dm1s
R.M .» . • • .
,
HISPANIO . - K-do D. Monlblanch:
st r ato
10
..
ke neniu estas pli surda ol 11u, k1u ne volas
V. P. M .-Callosa
en Sarria.
Salvador Segui n." 119 Tarrasa (B 11
rceJO
..
V . S. LL.-Bazo
4." .•
aüdi.., Ni insistos pri la temo!
.
lon11) dez. kor, k. c. l. k inlersan~i P. M .
J. Schoon.-Haarlem.-Ni
ri_ce_v1s
leteron
25
U. C.-Bazo
4.ª. . .
k P. K. aií i. j. Li povas korespondi esel k-do A.. de Vogel. De nun vt r1cevos de·
20
•
A. E.-B11zo 3." . . .
per11nte, france k hispane, Li ne sendas
25
nove 25 ekzemplerojn . A.mikan salulon.
M. C.-Rosn.
. . .
unue
sed
ciam
serioze
respondos
per
re·
10
,.
K-do Hernández jam de mul•a l~mpo _haL. C.-Bazo
Turia.
. •
komendita letero.
ffr .
O. E. O.-Cote d' ezar.. , . 25
vas prela la koverton por respond1 al v1,
H!SPANIO.K-do
Antonio
Serna,
srrato
31' 49 •
D
.
L.
E.
A.-Asbyhoj.
Danio.
catis al li ankoraií ~is nun, rute neeble_ far1
Dolores .t5, Cocentaina (Alicante) dez ,
75
H. J.-Vik. My rdel.
tion. Me~orante
pri vía gastameco, 11 tre
kor. k.
l. intersangi P. K. k P. M .
37' li0 >
5. B .-Malasysla ..
forte emociiQas.
. •
¡ ·¡
Cerra llespondo.
37"50 •
Th. F.-- Reykjavik.
Weert.-Rotterdam.-N1
d1ras a v1 a
5
..
P.-Paris
19e ...
HISPANIO.-K
-do Jozefo Molina informas
aamon ol el gek-doi Schoon.
.
IO
J. P. -Lievin.
. .
siajn amikojn ke li ankoraií estas en la
E. Guillén.- Fr~nlo. - Por v1 ank!u tau10
>
R. J.-Chalons.
.
Popola Armeo k farras bone. Lia adreso
gas la sam11i vortoJ. Estu par~ºJ!mH~rnán15
i>
J. L.- Pou y . . . . .
estas: E.M. División-Base
Turia n.º 1,
E Oswond.-Londono,-:
: .
. k'
5
•
A. - Castelnau . M11g.. . .
C . C. n." 16.
dez ~icevis ciuin _vinjn pos~~~ºt:vr~~e~~
700
>
E. K.-5LEA.
Yonkoping .•
HISPA.NIO.-K-do
de~. kor. Kun c. l. p~i
emocle li dan~as vt•
¡¡ distribuos
20
•
C. T. - La Rochelle. . .
sporto, muziko, P. M. per P. I{ . k le1eror.
1
25
,
tan nutropa_ko1° .~• .
ankoii havas preta,
D. Ch.-Yzeme.
. . .
Adreso: Emanuelo Cortada, straro Pi
1'1 7 gd .
inter ce1eraJ ami oJ.
e kun la postm11rkoi
J. L. E.-Sekcio
Leiden .
Sunyer 65. Roses (Gerona).
por vi, la koverton e
.
2' 50 ,
G. J. W. -den Haag . .
·
Rdoje
dankon!
HISPANlO.-K
do
Juliano
Ferné\ndez
dez.
1
..
su rg 1u 11111
.
,,,,,
J. Z.-Eindhoven . . .
ricevi ciuspecan rnaterialon por ekspo2
))
M. d. R.-Dirksland . .
zicio. 126 Brigada, 28 División .
7'2 0 ,
,Sekcio FLE .- Z wolle .
ln1endencia, Base-'·º
l '20 >
J. V . A .-l\ldassluis ..
HISPANIO.-K-do
francisko Llr eda. leule0 "36 •
E. T.-Gronin gen. .
Bonvolu sendi víain donacoJn al
nanto de rni1ralil oj. dez. kor. k. e. l.
l
>
L . Q.-R ollerd am N ..
Adreso: 1.• Brigada Mixta, 28 1,a1alló n.
2 50 >
G. J. W . -den Haag . .
o•:;o ..
W. K.-Dordrechl.
.
SOYETIO.- K-do Aleks~ndro Juravley. pos.
K&SS&R&RtN,
AABIBOJ Po stko .
0'8 0 >
Li sio n. 0 6.•- N. . .
Vorosilova ul. Len1na .36, S1alingrad
o /3() i,
5.ª- M.
.
dez. kor. p. e. l. k intcrsangi l. P. K.
»
2: '-v. d. L .
2·40 >
'- ,; ~J',}~ ;,l d,A
al niaj Legantoj
5.'' -v. O . .
1
>
0
5.
-v.
O
.
.
0,40 •
. 1
1 i laboro! de la
2•40 ..
2." -V. d . L.
Por la admtn strac a di . la slipa·
2.•-v . d. 1..
0'9ll >
nova Jaro ni "ºkªesnt~~~~~,!~aj ciul niai
5.ª- v. d . L.
2'o5 >
ron. Tial estas
,.. ¡e 11
:ireso atenK-do P. L11ge, Ai:la 29, parnu. Estonio, dczi•
-. 6.• -N ..
.
2'QS >
amlko). kiul sanQl,alS nk111lni dankus
ras iníorrnoín pri k-do A . Person, pri kiu
1' 20 .,
6. 0 - v. d . L.
Ugl frue nin prl _11ok
~dresoin de tiuj
0
oni scias nenion de 11ntaiikelkaj monatoi .
4. -v. d. L. .
2'oó •
acll tul ta nomoJn kiul lol nin, nun ne
Li
bat11lis
en
111
lnternaciaj
Brig11doj,
k
• to.•- Yrnui dim . . .
4' SO •
rnalnoval leg11n1ol,. al lli ni estas pre·
¡ •;-· •
• 10. 0 -H aarl em v. O .
ties 1113
1a adreso estis:
rlcevas la ga%eton,dlpissint11jn nume0
4.
Haarle
m
v
.
O.
0·20
•
tal eventuale dreaera provlr.o. Bonvolu
s. ~-1. p·1az11Altozano 182, Albacere.
1·~
• 10."- Las sch. . • .
Jn'lali eblo e n
l
• 1.• - v . O ..
..
•
t
>
~tan·1ls,ltul IDtnteresato n.
Presejo de J. Olmos, Alicante, M; Valencia.
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POPOLA FRONTO-Mar,

KORESPONDADO

25, Vale.neta (Hispanlo)
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