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Pl;R OFICIALA VOCO . 

Jarrt,yenps tagpj pli -heláj! Bn lá plej malf11cll11 etapo de nla 
milito, klam plfa n fojo n 111 aorCl•t óJ 
de l11 reakclo ol!guras nlan tuJan pe• 
reon, "! ullajn vo rroJn • ef rlprofoJn -
nla plumo deilras sk rlb l . 5 ed vol on
te ni r .:zlgnn prl tlo, por prezentl aur 
lo tribuno de la unuo pnao, In aobrofn 
k slncerejn porolojn, kiuJn 111 tdml• 
nietro doktor o Nc~rín jua dirlt1 el 111 
1u111 civi111n11ro <le Hiapnnlo , okace lle 
111 pcrdo de 611rcclono. TluJ e1 vorloj 
• ama·r¿J k kurei,lgaJ oportune 1at- ; 
r,1111 11nk,1i\ pnr 1~ lnIernocloJ lt g11n10J 
de 11111 ~,izeto, kluf ecrpo o el ,,,, tura 
o_r11_cio mro rajn dcduk1ojn por pllfor1lgl 
111111n prol) r11Jn konvlnkojn k forvl ~I 
tlm_earnJn dubojn Ce oli,.¡ omlkt>J,· La 
fas1stclj 110gurls1of aoreumoa prt nl a 
morto. sed d11nk' el h, unlvers11~0 tina. 

TR'E FIE~É TIAM -' NI REMEMOROS PP.r NIA DIGNA KONDUTO 

, 1_, . Okazis io ·neevitebl!1: Bar celono falisl La malami ko dez irai;, ke ci tiu 
g.rava domago est~ la rennr so de niaj fronfoj k la forfalo de nía ari ergard o, ·¡ por ra pide aiingl nian definiti vdn pereon. Tion gi ne atingos, car per niaj ¡: P,ropraj niano;, ni póvas tion -tvit ad i. Kaj ni sukcesos en la taskol 

1 Ce rte la nunaj 'mpmentoj estas la plej akra j el nía lukto. Tamen ni 
' . sdpervenkos ilin kun obstino k kurágo , se<l nepre ni bezo nas, Ice ciuj, ja eiuj, 

konservadu sían Hdon, du obligu siajn pen ojn k akceptu abnegacie la ordo
nojn de la Regisfaro : Hodi au, ciu hispana civitano devas s in sentí re spo n
deca de la ¡o,rdo, kiel instrumento de la volo del' p_opolo, kiel bona garantio. 
La Registaro óuonas eies helpon, k gi estos nepre rigo re posti.tlata. 
' \ . Neni~mmi tro mpi s 'Yin, hispanoj, k la konata lojaleco en mía konduto 
·ra jtigas min pó stuli v\a n fidon. Mi apelada s al-la ságo k prudente de cíuj 

j respublikanQj .por zorge evití ciun senk ur a~ Qon k encrgie haltigi la ondo n 
. 1 ~ de pesimismo, ldun stde semás · k sernas la agent oí ae niaj malamikoj. · 

1 vo, l<l ldeollsr oJ verdstelanoJ 111e111oa 
prl 11io onkor.aQo vivo k prl nl11 d11tra 

'-· ·dcziro botell, por ru.lsri k venki., • . 

'. · Havu do fido n je . miaj asertoj k ce.rte la akutan kr!zon ni supe rv enkos l 
1 ' Kio okazis ekde lasta De cembro gis nun? Kiaj estas la kaüzoj de la situado? Cu t kzista s so lvo. por Jor- . 

• 1 vi!i la . kri zon . Pri tio mi votas parolí al vi kun mía kutima sincereco: Tiuj, kiuj transforrpis Hispauion en areno 
por rabi mondajn _ hegemoníoJn, ~vidas drastajn venkoJn pol"meti finon al nía mi,liro. Sed, nia epopea rezist ado, 
nía ·brila ofensiv ó ·ee la .rlv ero Ebro k nia las tatemp a op~ raci o en El<s'tremaduro minaci s tre rek te fiaskígí ta 

·1 niilitajn planojn k la diplomatajn manovr ojn de ltalio k Germanio . Per tío, ni gajnis ufilan té-mponl 
.S'ciate estas~ ke ·en nía sankta lukto, ni defend as ne nur ·la sendepend ec~n de Hls pa nio, sed ankaü la 

. liberecon de la ·mondo . Kre sko ,de tia scio ·-:stas grava dangero por niaj invadintoj Ur~is rapidigi la konvma Jn 
rezultoj n . Antau .ol la • unua duono de Jan uaro, ·devis nepre okazi imponaJ okazajoj sajne montrantaj, ke nía 

··1 rezistokapab lo ·estas jam plene likvidata. Urgís eniri en Barcelon on por gain i valorajn poentoJn en la ínternacia 
veto. La ·penoj . k la klopodoj de la invadintoj tiucele estis ege egaj. Niaj ,oldatoj en Kat ahmio bataladis · Ciam 
sen plei eta · ripozci, kun forfa kurágo k sana entuziasmo, sed l<un rnaterialo, bed aiírind e, tro maJabunda ... · 

i , ' · · La Ne-Interveno regalis nin ciutag é per rafinitaj malfadlajoj, dum ltali o k Germanio elv.zr§adís, sur Ja • ¡ rib elan zono n, grandegajn kvantoín de plej moderna mate rialo. Per senarmi ta heroeco, oni ne pavas fari 
1 efikan laboran . Nur'tio estas la kaiízo de n'iaj pasintaj cagrenoj. Nur tío estas nía malforta punkto . Nenio alial 
J · · Mi n i> devas publ_ike fingrom ontri la eksterlapdajn kulpulojn, kiuj sidas en ofi• 

cia laj se~oj, .Nia sukceso savos · ilin esti pliaj viktimoj. Cu la afero bavas 
solvon? ~u la sol vo dependas de niaj klopod oj mem? Ambau demandoJn mi 
resp ondes konkrete. Jesl Perme su klar igi mian aserton: Nia armeo estas laca 
pro manko de abúmlaj militiloj; sed gi konservas sim1 'malnovan bata lspiri." 
ton , ki un arte mi;ij vor l oj plifo:-tigos. La nova j kon tingen!uj , kiujn la Regts
taro venígis al J{atal unio, ebligos ripozon al la lacaj batalantoJ. Pri la ·maté· 
ri~ló , anka u io estas direnda: Malg ra ií la mara hlokado, malgraií la baroj de 

PER PRIVATA BUSO 
Neniun sekrc to n ni melko v rns di• 

i'Hle , ke ea1aa pcze.redakl i k prltob ori 
bultenon , klél tluñ nl11n, klam le cl r · 
kona111ncoj. cates liel m11lf11vor11J. ldel 
la nunaj . Multoj n momentoJri. ni pen• 
sas eu nia obstino , eiel ojn áperlgl 111 
gozeron, ne sojnoa 11.ba!Jrdo ~ stranga 
manl o al multol : eksterlanda j legan• 
tol, kluj'korf!ror1e:,&ld11nr11J, 11pud vor
ma rorn Q, leg,aa nlaJn arllkolojn . Onl 
d lraa- proverbe, ke la a·rbol r.e perme
zoa vldl -l11 11rb11ron-e ble .pro tlo, ni 
pdvea ankoratl , sú-Ft l pll k pll nlajn . 
efl!erp ltcjn tortóJri'lt akurote e1umona• 
te ekalerlan dlgl - honéataJn- lnf ormoJn 
s,'rl la. grand lo zaJ .fan>J de .. nla pop o lo , 
kiu, fór l1111lf11 lt forgealta, )uras 11e cedí 
Ala venko . aft pereo. PII modeste, n
celas opllk l la aam4n devlzon por lr11~ 
·peri en ta ·konaclen'COn de tluf gla claj 
kolegoj, · kluf e11 al11J • revua l res u mol 
boJkotáG nin per n~ulra/11 sil ento .. , 

1

, 1a Ne-Interve ·no, 1a Registaro jus sukcesis ae eti bonan materia Ion, en aten
. tin<la kvanto, kitt lcrte utiligata masonos iun n('traireblan barle ron . 

Ní ha:vas la kura~on de niaj soldatoj. Ni jam havas anstataiíantojn 
por eviti la eleerpi~on de ni aj fortoJ. Ni havas mat erialon, kiun neni am ni 

1 
posedi s, laií proporcio. Malfrue ~i ven is, sed ankau ne tro malfruel · 

Ha.rdita 'kurago, obstínaj ba ta!antoj, adt:kvata materialo: Jen la bazo 

1 
'de miaj.asert oJ. Kíon krome ni bezonas por fari nerompebla . la linion de nía 
rezista do? Ni ja bezonas absolutan fidon pri la rezultato de nia milit o ! · 

Forsir u el viaJ koroj, tre ra pide , ee la ra dikojn de eia pesim ismo! 
. Civita n oj: Nenio liveras pli da fervoro; nen io trank"!ilfgas pli la tpiri

tojn ol ta klara k pura konscio pri deca plenu1110 de la devo pleJ rigor a. 
Por ci tiu devo; por His pnio: Antauen sur la vojo del' oferojl tar nur 1 

la volo ; kun dornoj de oferoj, porios al ni la tr i_umfonl Vivu nia Hispa,nicll 
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, ~Vincíervclde mortlal Meleperls d1 l1fvlvo le plchérloia imlko de Hl.apenton.ó~crt•rero it-to\ljylfb .ll~9·scn Ja,:~~ · 

l
i: ~rñM11rtí,icrltofl de tlu horno, klu aenlacc rarl• tlon cbhin por hdpl le c¡eJn kJopodo)n~d~1nl1·pop,ol~t--Qta· 1~}.lt•¿mof!o, Jl • ,. . .!.t:if · 

o . N•Jf.C.O, Nur enletl kclk.ej·aemeJnoJ, .11 enkor~i1 poele plc~l• . en le l<onirrcao de .la Bel¡e -8ocla _ll1ta PerJlo ~·~.r '!~~•,-.4f~~OJ!.~~~-
. 011-:,1, Pronko, Lf m-cm vt,1111 Hl1p1alon k cncrvlc ertradl• · por le hlep■ne .popolo. L1 J,tl¡1Haborlal1ro ~dla¿,ataa' ~.J;o.oen ~!J ,~"~ 
11\i, 11m Pll 'fl IO'leroJ laborla por noblaJ ld11lol, Nun la v~o 1ll&ntl!•• C.r boneat, viro monl•t Je IIJhonq,ró rtr.éSo~ri¡~~ Ci-•t• ··••í-~o,,:.-: 
1ao}J.1m1fb1t1lentoJ d1 la tn11rnacl1l brlpdoJ. Vere kortul1 blldo :· Oam ,11 vivo, 11 1>111111 -~, Hlapeniol' dum 1111· ,nqr~ •. ftlot .d.t ' ,tllf '•t 
.e11u1: ,opolanoro, kit• fldtlulo etam 1 reetla, rcclprokea Ion et lle 1110 por Hlapento, Ll né vldoa la flnon de nla cpopeo, •~ ~.pf.~r,oa . -: 
or k• lliulzemplo rellu cierne vlventa, klcl bcla ekumplo, La 10,Cporranro Jua mortis • .cd la' roreo r111ü an1toi:9U fórté•~rulantai .. ,:.-:.,;._ --- · ·. • :.,-: ,,. et:-.~~, 

·;~~A;;;~;~;:=-Sigri□ .. r· iAiti"rAñITTiTúTA'~PDPn1ói 
. . . • . . __ __ . , . La Rcglataro .Jaa aolcne p'roklemla . ener¡i1Jn dec,do JI 
Oni jam konas la ·enuan tékston de )a oficia la prozo i de milita· karaklero. T.lo ·e~taá kv'11z~i1 ~eapondo ' !1.Ja·kona .. ; 

t ' " '. ~ .. ' ., r'" ~ ,;, •,t ' " • 

lri la rendevuo de Chamberlain k Mussotini en Romo. piró de Romo. Respondo por forblovl racll11Jn lluzioJn pri 
nla aubmellQo el tlul dlplomatal konapirantoJ . ·Nla popolo 

!sta~· evident~, ké la kunveno plene fiaskis. Kun dikta- Í,erceptu, ke ate aurero · c•t~• alero ·prl _ . .vlvo •~ ·;mo~to, 1< 
o.ro1 'nur ·oni povas aJdri !ajnojn de iaj konfuzaj sukceJ tlal Al aurporlH tlel aupérhome pezéa-a)n oferoJ~t ~lapanio 
:o)· fordonante, al itiaj nesatigeblaj failkoj, pecojn el eatas tro digne por akceptt pollllkefn fµhJoJn. Konvlnkltu 
<artio k, libereco de demokrataj nacioj . 'Nur tiam oni la invadintoJ, k ·Ala( emikol, kc·Hlaj>11nlo ne· áclia-nc vo• ' 

· ·· laal-catl ncnlea kolonlo . Dund~n111J J¡irccntoj,' on\ Íemla 
?OVas ,atulte fanfaronl, ktel •savantoJ• ·de la paco... · ,urcrt 1t' forpell ·dlvera_aJn lnvadoJn. 'Lis,'malfell~o ,horda~ 

, -~io tlo, en la fama rendevuo, ·ear, oni fordoriis ne• nlaJn tmpcroJn k pllliuraAtiraa nl_on v(?lon. . _;., .. , 
1ion',al Mussolini, oni ne sukcesis. Ni toJas pro la Has- La Re¡i11aro dekrclla 111,tcneralan mo,blllíon por.ec:lck• · 
.<O. Ee tta •sukceso• de la konferenco estus ja simptomo ·vote kon1rell'atarl la 'rortepJÓ -j,~soJn•' de l_a lt!llaf :d!yl.iioJ . 
~rt:novaj kriínoJ. ~aj, taü trafa su pozo, aperis Hispanio Nla mlllto-enirla , pro ,r~, e.11 akut11n faz9n. · Nuri 0oi,J 'povea 
di.J_:ara .. ·. n,ci_ a oferta Jo sur la _táÍ>lo di p19mata¡ kvankam . dlrl, -ke· la lula Reapubll~o -erar,, 4rmtte, e1_uj;~~e.,t'1ck,okJa-: 

,., " rulol tia kvardekkvlnlarliloJ, r_eapond~a : Eatan_l~I eH~ v.oko · 
)fertf..pian popolon per vortoj, komp~eneble, neniel · de 1, armlloJ. L• milito penetre• Cien k kºrtcerne11 CluJn.-PleJ 
signifa~· fordoni Ahi fakte sen Ala µermeso¡ sen permeso granda reapondeco i<u'sas-aur la sullroJ de kon11~ÍilJ_horrio·1 •. ( : , 
!e ~incent mif veteranaj ba·Jonetoj... ' · · La popo )o plej antimllltlata de la mondo~ .tfl1tpa11h>l-:ea.táa· · 

·,,Tamt'.¡, '.krom tío, .nia ~on-flikto ne estas izolita nun, aei;i p1Írodok10, ,111 piel ml!llla_lcma P~( aq~te konaerv~ • 
,Junkto sur la Jcampo internada . Vole-ne-vote nía afero: sen rrudoJ k?ndlCol alan aenmllhl•) .cmon: . ,-. . .. • 
~ .,·.- ti a 1 k , d 1 d' ' . ' • ,, MullaJ. P~••enoJ rutp1 v,k~J. , ~.llll"P,t_l:¡9rro~: vlrh10~,: 
; s ªS.:~n~ p .ª mai10 eB a:-te sa,o . e P_ eJ JVersaJ~fat~ :· ---- --1att¡1J krlpulot; ·tafl¡at-matacmulO,~merHu\of l ""-:'i..- -.:.---, ~ 
• esof_1 La ~orto de Hi~panio aperas algluita al. hu de · ec tnranoJ plcnumoa, 11e necu .é; dlflnltoln teakoJnl• Nu, , 
(<'i'ancfo;'ankai1 ~1 tiu de Britio, k e.e al fiu · de la tuta ' bone. Jen al¡no prl nle vivo , kl11m l'n\l,.IÍ1J k1lkulll8, prl 'nta 
¡>ro¡resema -homaro. ·se Ja,mondo ne perdis jam la tns~ . mor 10. A.nial\ ne tnulte;• enkorail reaila .1ut1ce_ da. viro), en lo . 
tinkton· pri' memdefendo, ~i ne testot tonge pasiva. arler¡ardo, por 1111u1(adlatu ·ta ~ov•I~ aol~itoJn. N~~• tlo 

. Mussolini ne povis· eerpi la rajton de batalanteco ne pl~u _lam okezos ·. Car l~J ekmarsoa el la.fro~lo eluJ:.aelu - : 
• . . A • tinto¡ I< 111lu1a101, pretal tri len eJn, acn hézllol nek proleilol-

por s1a pultinelo Franko. \..U ho konvenas al la Bpta Sclu 'tion nial malamlkoJ. La Réapubllko .,~rae k kreoa . 
Imperio? Nel Nu, se tiel okazis la ludo, restas nur sim• k rekreaa energloJn por v'enkl k splri' libere k-fellCe, apite el 
ple diri, ke oni ne faris alían krimon. Interesa estas iu Cio k mal¡rafl CluJ turlat oJ de 1~ mo~ern.a•frlponeco ... 

de~aleto en la oficiata¡informo: Mussolini ne neis sian . .w u•·••• o•.,•• ·• · · 
ihtuvenon tn Hispanio; neí estus naive, sed . prQJdamí. 
estas cinikel Lt asertis, ke en nía lando 1i n·ur celas 
ekatermi Ia· marksisrnon. Kun kia rajto? nf demandas. 
kvankam tre 'of\e dirite estas, ke ci tie .oni ne batala~ 
por to alia ol por 'la sendependeco k ·Ubereco de Hispa
nl9. KaJ post tio-au ee pro tiol-c _iuj rajtos propagandi 
k ·dtsvastigi siaJn proprajn idealoJn. Je nomo do de kío, 
la. tirano de ltalio pretendas persekuti, en libera nacio, 
diftnltaJn <loktrinofn? Tiu eí absurda postulo, metas ta · 
mon~on en 4aura stato de milltdangero; ear , 1ai1 sa1,t1a 
teorio; ouj ·Uberamaj homoJ rajtus alsaltl Germ ani'on,k 
lta}i~n por apliki tie ta elementajn normojn de civilizo, 
kiuj mm skandale tie tute tr.ankas. · 

Bn la rendevuo de Romo, neniu ~cedis: apenaií ec 
parolis .la dialogantoJ, Staras mi nace la samaj riskoj, 
Skuas la spiritojn ta samaj konvulsiojl Jen do bodiau la 
angora demando-signo §vebanta super la timígita Ei:íro
po, kiu• ne volis vidi nek atenti oportuntempe ta ínkan
deskan lumon, kiun jam delonge disradiadas Cinio k 
Hispanio/ at kiul oni,né ~µr faris ofendojn per malliverÓ 

- defendiloj, sed pet' matkGmpreno dt: iUaJ celoj, kon- · 
··1nte kiet egoismon iliaq noblan sindonemonl . ' 

LONGA VICO ·-DE:.'·PERFiDOJ 
... ~ • • # • ·.,, , •• i • •• t 

· : Nla mtmo komencla per abomena' p,erfido de:lieriereloJ, kluJ 
Jolene Jurinte deícnái le na.clon, vendla ttn_· el fremda'J iratoj per 
la mlic,a prezo fanfaronl prl !a'Jna venta avld11nteco. · : .. · · · •. 

§ub · 1111 1t1no komcncla ·1a militó; acd ti krcakla l< dlavol• 
vi~I• denk' et ph ¡raveJ perridol , kluln.rar.la-ne Já konlreilnl acd 
kontratl le fundamental lntereaol de 'ataJ propr11J londoJt~ellef llet. 
nomatej demokrataJ ekaterlandeJ reg1110J k ¡vldletoJ. · . ··: 

• Pro ofta di redo , safnaa hblono. la eaerto , ke lo hí1pa110J 
batalil& por.Cle& libero k pro¡rcao . Tlo krom unu frezo, catea 
gr-1nda vero . Temen, Hlapanlo / avan¡ardo' ' de la tiíímóndi dtm~: -~ 
kratlo, ne rlc'evls la neceaan 1'clpon d~ le mlnacetal amHoj pro Je • 
perfido-klal ne parpll , klere?-dt tiluraj ¡vldantoJ , kluj. rlé¡me 
rlgardedla la intervtnon de potc:ncaJ fo&l11111J forfóJ· me11kr11nte 
dl¡;nan .popolo11, al klu 111 m_em ob~llnoCe r.ifüu.dls, · Je nomo de 
absurda j-(rlponaJ !-formelajoJ , ifojn por tattga· epUko de áen
prect.denca kuroAo, klun admlroa veno,itel . irencrá'clol. 

Mulle pll abomena o~ le perfido de , le h lapanel',gcneraloj 
estoa la nli,ra perfldo de 11111 horno¡, kluJ devojl¡la ~ tordla la 
hon'eet11Jn fervoroln de le amaii0I de itlaJ p:roP.róJ· polltikaj petÍlói 
,k slndlkatal or¡aplzo J. Ópl kaatree le n11ui'eJn lmpetoJn pct -.tlml• 
1111111<1¡:uroJ 1frl tuja vivo en le tronCeoJ. Onl lai1daa fafaañ pa~on ; .. 

· Oni men1011aa pr l !Sita patriot ismo·, prl nobtiij eepírojl 
Le popoto hisp ana -batalea noble; ·eC koillrai1 malnobl11f • 

mal11mikol.. Nun ti barakres tra e¡eJ aurero!, Car ·111 fnik1oj- de la 
ekaterciJ perfidoj j11m .meluriAoa, aed en rriezQ de ahi · drciáto · apo
teoto , Hl1p11nlo enkorali .hovaa tempon _pqr ·. ma!s11f 111 relaaJn 
amlkoJn, Hmtcmpe ol danke ti faro• kapeloJn; eb :t, koro · de · tlu . 
h l1pa110, por tlaj .eraf internaclaJ amlkoJ,.klaJ tofe1 ku'~ nial toJof 
k ekompanea nin, per ale varma 1olldarec:o, ·cn .nleJ a11¡oroJ, .. . . -:. 
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dEN NIA'J SOLDATQJ ·l .. :·~ ·. ·"' :Q¡::,., .J.,.. ,1, 14 O 
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• ' I.aiLs~~uraj infori,oj-, Ge~maniQ :militkripuloJ, sin ,pferdónante , 
jus konstruts en la maro Kantabriko, · por okupi eiujn plej necesaJn 
~e la baska marbordo, ·kvin basenojn · postenoj .n, laií eblo de siaj 
.por gardi submareno)n. Ca okciden- : .kriplaJoJ, por daurigi la bata
taj b'Ordoj de Francio-1 eh oportuna . ton ~is la ekstrema fino. · 
momento; povas suferi similajn ata- é Eri 1~ fronto de Katalu• 
-koJn ol nun el portas Ja havenurboj- de . nio, Jus falls grave vundita la 
la' Respubliko de His·panio : · · ítala generalo Gambara, khi 

. Du taporolol de la Popola Armeo: en la faJro· 
nal frontoJ de Katalunlo, earaa_ la vlvaJ epopcaJ . 1 
~olof de nlaf kolekllvaJ kurato k obam,o, Unu e t 
tute aola, pcr lerta ekuio de meltanika ruano, halt 
k repullo pleriaukceac komplttan · roton Je unu e 
UalaJ rerlmentoJ. Alfa kaporalo, en apuda fro: 
ankati tute aola, alfrontla dcktrl tankoln k detrul 
pcr manbomboJ, tri ti 111; 11 ekforkurlírla la ccter 
Poat !lo ne I• ccsla Jla·heroeco, Car romplnte la i, : 

, datofn de la rcnveral111J mllllmallnof, 11 .lleplla n 
okupantoJft', kluJ,. kompeneble, CluJ aen eaccpto e 
llalof. TluJ du . almplaJ k lamen grandlozaJ eplzo 
hele montraa klam11nlere· dlavolvltua nla milito 
nla leghlma Reglararo povua aklrl edekvaten k 1 
Cpnmaterlalon por defendl la rajtoln k la prosrc 
de }a lula hornero, klu kodlal1 sefnaa atnmotllfl ••. 

· Kaj verios- la . tragikaj' tagoj, tiam kotnandas la korpusojn de 
multaJ surdaj oreloj lcrevos pro for- ttalaj legianoj en la fdista 
.taj eksplodoj de malamikaJ obusoj. ofensivo. Tamen, ankoraii 
• Ne -ja malaktúali~as la malriov~ nun multaj naivuloj donas 
.temo. prHdistaJ kr'imoj. En la k~ta- . nomon de fratmilito al la in .. 
luna vila~eto Santa -Coloma de Que- vado de !talio. Tio estas malkura~a 
:ralt, 1~ italaj invadintoj, tuj ·post gio eiifemismo por maskt .proprajn frlt>o• 
konkero, .arigis sur , dra$ejoj preskaií necojn. Tio estas ofendo al la tradicia 
·la tutan loAantaron_:• infanoj, virinof unueco -por la libero de la )ispana 
l{ maliunuloJ. Poste, per masinpafiloJ, popolo. Ne· plu Jam pri fratmilitol 
-oni masakris abomene tiun malfeli:. · · · 
,can ho.mamasori. :ramen, la konscien..:
.c:o de sinjoro Chamberlain ankoraii 
ñe admonas lin rlprotel : 
• Oficiala statistiko dekla.,as, · ·ke 
<lum la pasinta jaro, onUaligis al la 
fdistoj 562 aviadHoJn; preskaii .duo
hle ol dum la alia antai1a Jaro, 1dam 
la retiversitaj aparato) nur . estis 239. 
Tio ~w,,tras la pliakriQon .de· ta mm
.to, en ta· lásta . periodo. ··· 

TIEL NI' BAT ALAS .... 
éeleatln(! Oar_cla nomltaa la kapo• 

ralo, klu; sola antatl dektrl tankoJ, de• 
trula tri k forkurlgls la dek cerereJn. 

· La Cefm'lnlatro doktoro Ncsrrln akccp• 
tia peraone la kurotan kaporalon . 
Post re ceremonlo, parolante lntervjue 
kun gaz'eUatoJ, 11 dlrla: 

-La Cefmlnlatro fükat\brakla mln k 
dedlel·a al mi kareaaJn vorto)n. Ankat\ 
mi lntcrkonatltla kun ollaf mlnlstrof 
al kluf mi klarlgla la manieron ren• 
verae111 111 tankofn . . , 

--V1 devas detrul alrttenaii unu dck
duonl-d Erla al mi la prezlda11to. 

• 
• La Ligo de Nacioj 1 se ne por 
pli praktika, taügas almen·an por d 
ke agnoski niaJn bonajn votojn, r il 
la jaman efektivi~on de nia prom, 
retiradi eiujn eksterlandanojn el 
Armeo. Dum lasta kunstdo, tion -
konfirmisl Oficiale do, ni Jam es 
bo~aj knaboJ; k lit fa!istoj, kver1 
maJ elementoj, car lau tnfotmoj 
kompl!tenta komisiono, tiuj bomt 
9adoj kontrail la malfermaJn ur~ 
ne celis militaJn celojn, sed murdt 
vllajn personojn por vekt panlkor 

Kaj multaj Hlfstroj ditas senho 1 
ke diktatoraj rettmoJ ·estas garat 

· · de ordo k socia stab.ilec:o ... 
La fa~istaj ¡>,er.doi ~P.eras 1aií Jena 

jnaniero~ .301 «Fiat• 100 «Meisserschs
midt• 161 «Heinkel~- «Dorni~r• k aliaJ 
nekonatal .markoj: ~~-Resp\lbliko per- . 

¡-..,.- --.•-.-- ·::.,;.<1 .... is..._· _.114 casaviadilajn
1 ,k ,alian · -nom• 

brort, ankoraü ne· plene difiriitan, da 
mo~i'ernaj bombardapar.atoj. · 

· Mi catas trcege tola, ear mi rlcevls 
. fórpermesoñ ·por restl du semaJnoJn 

apud mla piltrlno k eddno tle, en 
vllateto de ·la provlnco de Madrldo. 
Dqktoro Negrln mem donacfa al mi la 

• La Komitato por Virina Helpo
Barcelono ricevfs, nur duiµ ·ta , u1 
semajno de Januaro, nutrajoj .n je 
loro de unu miliono k duono da fr 
koj .el jeuai landoj: · · .... ' · , _.,, · 

Argentinio, UrugvaJo, Nede rl 
do, Norvegio , Aiístralio, Svedio, ~ 

.. 
'. i' 

• 1 

' ' 

. ( 

• Angla jurf\alo ap.erigas kalkulojn 
pri la elspezoj de · Ité!lfo en la hispana · . 
milito. 'Gis fino · de· pasinta · Oktobr.o, 
.Mussolirii elspeiis ci tie .200 milionojn 
<la stérlingaJ . funtoJ. Tio c-erte estas 
a~entind~ . sumb, .se oni , konsideras, · 
.k~ en sia atakci, kontraitAbislnio, la 
sama tirano ·· nur - elspezis 160 mili o- , 
·nojn da tiµ angla mono. · · , · 
e . La sipanaro de la d~trusípo «Jose 
Luis Diez• •jam revenís de G.ibraltaro . 
al Cartagena : La angla ,Regis~itro tre · 
~neiítrale• arantisreferendumon, por 
<lemandi al •ciu·!ipano .pri ties dvziro . 
v,eni al. la zorto. de· Franko au al tiu 
<le la Respubliko; la respondo estís 
unuanima. Tiu sama «neittrala• Re-.
gistaro mem·, kiam ~i kontrolis .la si· 
pa,noJn;de--~ª. :tas.is ta . tipo '.•Baleares,. . . 
fordon1s la · manstoJn tuj ~l Franko, 
sen antana demitndo pri illaj deziroJ. 

En la kapitallstd' maro, krom ta 
'pirat~j, abundas la §arkoj... . . 
• Kiel pruvo ptj meJttvolal sentoJ, -. 
tn ta ariergardo de la J«spubliko, oni . 
povas · niencii · la kortu!an deklaron, · 
kiun Jus adresis . a,. _I¡,. e~,ministro, ·ta . . 

· bileton por farl la vojaton per avla• 
'dilo. Nalve-flere II dlrJa tlon kun brllo 
en slaj noblaJ okuloj . 

-K.lon vi faros poatc?-Onl aublte 
demandla al II aclvolem.e. 

-Denove renveral tankofnl -Tl•te 
almple tluna la respondo.-En e1 liu 
milito, onl hczonaá atdataJn vlrofn. 
TiuJ ranfaronuloJ, temas Je prl la 1111-
loj, poaedaa tro multe da materia lo. Se 
oni forte ne haltlgu ilin, ill a_ntafien• 
írua ·eien, l116vole. Pro tio mem, onl 

. devas repusl llln Clel ájn; Jea! 
Klam 0'1i defcndaa ata·n propran le• 

-renon, ·onl catea pll forra; k poat la 
okazatoi, oni konatatas, ke 110 ne eslls 
tic! malfísclle, klel unue h Jnhr ... 
i t1u1 okupantoJ de la tri lankoJ eatla 

ltaloJ: mi kaplla tlln tute 'tentlle. M11l-
11r111l tlo, unu el ill petegla mln !In mor
tlgl . MI reapondla : NI, popolarmeanol , 

• nenlel catas murdlsloJ ·, klet vi, kluJ 
,nnlvarmaange bo.mbqrdaa la clvllaln 
-Jotantojn per avladlloJ, 11(1 maaakras 
llln per kruela vlco de mailnpafllof . 

1<1111 vi venia ti !len? MI demandla. 
-Muaaollnl, 111 gvldanto~ ordonla 

. lion, k mi ne povla 11e o bel ... 
-'-Nu, be-ne; 111 obeaa aer,vute, 'k ni · 

' obeaa konacle: jen grava dlferenco • 
lnter faslamo k antHa!lamol 

Oirila forlrinte la brava kaporalo . . 

, sio k Fra.ncio. Tiuj et valoraj aone 
estis tuj distribuataj in ter la · ut 
bezonantoj k hospttaloj. . . 
• Por iinhonori la farson de la : 

-lnterveno, Mussolini Jús «donacis: 
Franko kvar milit!ipoJn k du sub1 
renojn. La ambasadoro de r{íspa 
en 'Londono denuncis la hontind a 
al la Brita Registafo, ·sed la)1aütc 
sinjoro Chamberlain estas sufi~e é 
-'J)<>t ricevi im.presojn <le delil$ate• 
1 · Nova humana faro de nía Re 
taro estas oficiala decido per kiu 
elkarcerigas ciujn arestitojn ; hava 
pli ol sesdek jarojn. Onl celas' pe1 
eviti AenoJn et al multaj malitmikc 
i1i estas tro maljúnaj ; · , 
• Antaií la gravaj nunaj clrké 
tancoj, la .Registaro .4ekreti~ 1<). m 

- staton én la tuta -loja:la teritorio. 
markinda estas la detato pri nta e 
taneco , ke nur 'post plt ol ~u tar e 
duono de milito, komencas .inttl'., 
en civilaj aferoj la militli1taj aüt 
tato¡. Tamen , tfo okazas lai1 tre m 
mantero k kun sincera · kuntabor 1 
de ciuJ civjluloj por obei órdonoj : 

., 1· M. 'tttTl SITO. ·c·10 Po·., ·ior(fa preparado ; ku¡ egl!g11 kvanto de mllltindlnof, llaUo · entreprenla konlr~11 Kafalunlo la 
1, : _.· 11 furlozan orenalvbn de tura la mllltCI, Paclle o~I-komprenoa , ke la kulpa tolererao de la tal1111l dcmok 

• · • , · fnailir111 al la deaPotol tell llkvldl rapldc la rezlston denla P0Polo . Temen ... tro frue III revaCaal St 
manko de tatt(fa IJ!llerlato de,1,aa ñln -lé cedl t_ereno11, ruton poat ru_to, tto 11.e okaia~. aen1>lefa obstina rezlatado. KaJ Jt la btla Ka1 
1110 rlcevaa ta an1obdtofn de la monstro, Bkatremadaro a&lutaá la aoldatoJn de la Reapubllko , klel llberlgantoJn de amplekaa tono ~ 
ttvadratatklloinctrof, kan monto!, valoj k vltatof, Klet ·em~oao et\ klel martelo, atakante at\ reilaren te. nla pop_oro "1'11• ektlva k 

, '°'1'ª" ·1~1'!'º• kt11· ap_ltc. al ~lo, inallfl'atl Clo malarrobla, ne mortaa aed lukt_. k luktaa por flcrlgl honutulofft, k por Car,renlrt frlpono J 



4 . r-t,~~· 'M u :N, e, o 
Val~néla' E1per;iatlat1ro. 1 • M. 8 . ..:..eir1aacn1. . . . 
A.' f. - Bozo 1.• . . 
J. o. 6 .- -81110 11.• . 
J. R.-f'r on to. . . 
A. C, - 8cr¡a . . . 
P . c ;- Jatn . .. .. 
J. 6. T. - 6arccJono •• 
O. Leturo.-PrO'nto •• 
e.O,T, - l}oio ·1,•. , , , 
M. D P.-Buo 3.•. 
R. O. 0- :- Murcia .. 
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KOMENT A'RIOJ. 
Jea; mulle do okvo nuodla.■ub la franca! 

ponto) ekdc la popoJfronre J venkol e11 lo 
balotado de la Jaro 19~ª 1 L■ faslam<-', lo m 
post lom, rclcvla la •!tapon prontante, pll k 
pli, molkuroQaln alnlenl!doJn . Nun, la llfamaJ 
Daladkr k Bonnct eatq1a prov lzorc k polltl• 

•cu llDftE? Oal povei olJeervl, ke 
fl;tW . lJ l■ataj llatoide ?>QD• 

-;tQnaco J obrupte · mol• ·· 
allllla. Cu lío elantraa , ke -lo reaantoJ 
11e fatas lo ¡azcton . en la ·momento!, • 
lda111 l i-pll valorea otl III ankd kre.~ 
daa, ke ni Jam peiela'I NI ne volea 
pen■i prl lo ekzlato de rlof penaoJ, ·,ect 
nla lqantaro devaa prnlgt nlaa opl• 
nlon for,rabantc multan apa~oñ en •I• 
monOIOD6 r11brl!teto NIA MUNICIO. . . . 

kas tute proflte a l la trus toi. . A. P.-f'r onto. • . 
L. t1.-0ntenlente .. 
J. A. 0.-Jeén. . • • 
D. t. ·E • .A. ---Aabyho f. . 
L. e, S .-5acko Topola. 
O. N.- Stoclcholm . . • • 

100 
. · 20 
. · lS 

2& 
100 
10 
39.7& 
22.50 

Daladler estas la cinlka perfidu lo, kl• _ ·. 6ftHOA l{llfOZO ·estas n~n teLoalo•ekio 

rrf. fk~rla I~ 1
1
~· J~~ol 19f6• de!e

1
nd1

20
1"
0 

.,P~P
1
°
11
1º

1
ª en nla ali paro, Car-ni ne 'acl es tuste lo ur- ' 

Ol\lrou a rellr.C o, aontrau a • 11m o • , . l .k,.,.. _.,. I kl J. r 11"'' a. 1 ,.,, 'J.d . . uo n ·, e • • ono n, u a .. ,auv• e ... r.gc t: 

.. 
O. B. 0,--0rleans , . , . 
P . Ch - ~!• Algnon a Cher. 
Ch. T .-Mczleres Brennc .. 

100 
~ 

• 

> 

koketaa kun H11ler k celaa lmill la gesloj n tll I p ¡ d b · ' · ¡ · d t -d 
I 

r . r 
1 

1 er . ro a u o, n1 rez1gn a, ¡am e a n au 
e 11 em 11z11 11ª 111 1 rano . du mo11110J, llverl la gazeton ol la lerantoj 

Kc,ntrall la lci}d<'ltretoi, kluJ fr11p11a nur la 
proleten kloaon- lcQdekretoJ dlkllieJ de' a ln- :de liu omiko'londo. Klu povna lnforml rapl 

de k 'konk rete pr i' tlu afero? 8ed . durB nL J. ,8 . • Neinoura . . • . • . 
eaperanta Opa . Marchiennea . 
R. P.~Pontenay a011a bole. 
ºf' .no M. R. - Plirla. • . . 
,C,do 8 .-0rleana .. ' . 

20 
16 
20 
1~ 
20 
20 
20 
10 

Joro Olg-noux je nomo <!e la trua 10J- protea • aol vaa lo demando ·n, e11u, bone , kc Clu le-
• tia atrikc la fr11ncaJ elnd ika1oj. ·o _cne ro le sranto., havanta koreapondantoJn ol kona \oirt 
• . unutaga atriko e111ls proklamlta la 29. No• en la demokrat li parto de CeLoetov oklo, dia-
• vembro ... Kla aCa itatsubpremado o~u lel ., K-dQ P .-Orleana •• 

O . E. O.- Orleons •. 2 
1,6 
2 
2,6 
2 

• Klel dum ¡i, grañda milito , c enzuro funk- uet lgae tiun acligon por ke'.la CenaJ l'!lere- . 
all . elle par rndlo k gazetarol Vera poilclata il aet oJ_ •h'! tar _no r!~tc o_l nl m~mL E. M.-Bow e. ~- . . 

A. Me. L.-Lo11don, , 
O. 5. A.- 8eda. • • . 
J. B. - London S . W. 17 .. 
ti, J. M. - Birmlngham •• 
A: f',- Polkeatone . . . 

li 
2 

auu•••u■1n• n aoldata mobillzo parodiar Mul111j kl!mora doj · , · 
calla botilof, lnaultlt11J, enkarc er igltl JI ... ' ' I N .F. o R' • M., E J1 ·o 

On l tute molltle rekv,lziclla la f~rvoJI• - · · - ·· ·' · · · 

• , 

• toJn, tramla toj n. ktp, minacante llln per ,se- . K•dlno M~ R~blne .au , 4 Rbe··oe nenl Mallt-
.,,,., ___ .., __ ,, _ _.,,, ____ .,,.,_A vera mlll1l110 Jutodo. Sur la JcopoJ de CluJ terre, Pa r ía, XVI, ·deilrcia Jnformojn pr. lo-

laborlat oJ pezie 1uJan rmaldungadon. ~C 11I la Jugoálova volontuló en la lntirn6claJ Bri-
POPOLfRONTA' LETERUJO. oflc l111oj onl llon icilgis 1elegrame. Profe- gedoJ, . Miroel av CukullC,'k ies laato odre-

aor oJ, ln11ruia10J vidas , aion monoton ao laJ- so - est is: S . . R. 1, P lozo Altozano 410. 
A. Mnrq'uet .-Po' rlio .-Kun donk" ni no• 8orce lona. . · 

11111111 enhavon de via letero, k pr l la lando ro n malpligro nd lgilo Je oktoga eolojrol La K-do. Degay Luclenñe, 12 .Bd.· Henrl Bar• 
klJi!I vi perea tlel 11fablc k slndon c, ni arud11e kofroj de ainjo_ro Reynaud earéa avi,dell Lo bueie. Montreull (~cine), f'ronclo 1 dezl• ' 

~-M~n .P<>r tron~.s~pdod'l. . . . · finonci atoJ ture llbeJ.e .. ek• !!rl ,nd lgn aía■ ras rlcevl lnformoJn prl lo yolontulo .en 
J. An~u111,-: Jaén .-\. 111¡n 11non1:111,¡n g-11• o ron po r dev lgi llel 111 re¡ latorojn obei eklÓ· I• lhlcm11cl•I· e rlll'e~c,f.'·:ft:'do Ple j:)lu .,.,,,>f!tt---

:retoJn kun trndukoJ ni rh:evl11 k gr 111ula11 vln dré, klea loata adrea o esfia: ~ - R. l. Pla-
pro tia lobor o. Ank11l1 "I ric cvis kun donko ·. 'Ieee . l(ar ceroj, ,boto!, insulto! k ega mizero za Altozano 10 i:. Albacc te, . . · 
vlan mon .,cndon . lr11fua nur 111 humlluloJn. · . , w.-_,_.,,,,,._,.,,,,,__,,_..,,....,n1YMMfA-.N.n 

Llbralrie C~n1r11lc Esp erenHs tc .- Par iz:o. en t luj honea1al koro j enlris kolerego. 
Nla gaze lo utas scnpaiá, k ni nur .,kccphia Fr11nc11j prolefoJ ncnl em fori:e1101, la clnlkon . DENQVE LA PAPERQ ... 
llbe rvoleJn don tlcoln, · 

O. M. Bengtssc,n.- i{irunn.- Vilm 11r1.. kan11jlffjon de D1Jladier. Ni Ja ne las os 1111e 
blon lerer on ni rícevla k dank 110 tllan cnh11- glorc pcrf idi la popolf ront on program o n k 
voti. Popolfront11n s11l.i1011. malf ,mnl la pordojn al le rcisismo. NI ne 

. . 
,-Jam eieerpiQia nio provlzo el ' popero de 

m"ezbono kvalito , Denove ,nl deva_á uzl pa - · 
perpn, kíu nu1lbéllg-11s lo aepek1on de nia 
gatero. NI forls Jam lo koncernaln demar!ojn 
por ,ol vi konten lige la prob lemon. Dume, 
lo legantoj ne es1u moldenkej kun ti tlu mo• 
deara papero, kiu, ae ne tre bcle, almcnail 
util <? hclpas praktike 'mnterligi lo verajn k 
rekl¡ijn inform ofn pri 111 hlapano lukro kon 
traQ lo lndiQena k fremda deapot iamoJ. 

H. Wilson. - Ml'lnlo . · Ni dnnkao vi 11Jn akcepl os foli en mnlindecon , kiel dua Oer
le1eron k 11noncilan mo_ni;end on. k notos la 
odreao)n, kluj_n vi oíoblc sen dis al ni. mar.lo! La hispana ekzemplo pruvas, kc nur 
_,.,,.,,..,,,.,,..,¡,,..,,/,,,,.,,.,.,./,,.,.,,.,rr._,,,.,,,.,.,~-•" '"/,~•;,u.,. 11enkompa:a luk10 bremsoa k halligo s defi-

KORESP ºONDADO 
Slmpla trilful:L .al(onceto l f. fr . 
' ' 

NEDER I.ANDO.- ·K•dó E. Thoanas, Kt:m
perfbelieg1ra,a1 113, Oronirigen, de'z. kor. 
k. t. l., p. e. 1, k lotcrs. , P. M. revuojn. 
Res;, o ndo gar,in1h,1a · 

NEDERLANDO.-K-do H.-J.' Jimscn, Ove r
too n 672, l. Ama1erd11m, dcz. lnter lL 
P. M .• nur 50 cnl:lndaJn por t\O 

FRANC IO.-l< ~do J. Le1;n11; pouy , par Ces
te lnou-Ma ga aoc,' H1c11. Pyrenées, inr,;1•· 
sanQus 1u1m·,ndc poslkc'II 1ojn ilus1rirajn. 

tllSPA NIO. - l8·i o:-11Q11 _iun ult1 Lkt. knr kun 
geespcrnntis10; i:n ciuj I ar. <.Jo J. in1crs. 
P.M . k P . l< •. Adreso: : Jo~é M " BP.rnabcu, 
66 División. 214 Briflndn, -6~~ 8c:1ollón, 
4. •· Comp111ll11, 811ae Turin h." l. C. C . 19. 

.HISPANIO.- K-do Albirro. Gmh;r, <'7-, G rupo 
lntcnll cncla•, Compoñi-a Cnmpoiía. Base 
:i.ª. c. c. 22. 1 • 

HlltP ANIO.- K-do Amadeo Llat sc, 65 Brl
g11d11 Mixto de Car 11pineros, 2. • Ba:<1ilón, 
4." Com poñí<1, Base 1.•, C : C. n. • 4, de
zir11s ko1•capo ndl kun c. l. 

HISP AN 10. ·· K•do Jonelo Molln11, Lío !lOVII 
odre so estas E. M. 39 División, Bosc 
Tor id n. 0 1. C . C . n.0 16. 

HISPAN IO.-K-do Angel Moteu sir. l.11rgo 
C11b11llcro 17~, J.•, V11le11cia. buirao ko• 
respondl kun ~. l., kal prl eh1j tcmoj. 

nlrive 111 fll:<i11t.1n olenBivo n. 
l<iel idof de lo pariza Komuno, ni sclos 

kuroQc k venlie k'o11atr11üst1r l la ondonl 

J. LBZAN Pouy (f.'rancfo ), · Prese jo ,de J .. Olm9a, Allcaritc, &3; Valencia. 
• • I 

t1•111111111•1t1tri11!WHHllllll-llllll"WAU 1118'11NW ■HIIH!lt.,,,---.IU&l.,IIMN ll'W -- d JII j lUP ¡ nllllll-

1 A B O N M A N I E R O Nía gazeto ne havas fiksan · abonprezon · i ! Ói eldonigas nur per lauvola individua monhelpo de sia legant aro. . ~ 
,, Tial, se la ·en havo k celo de la revuC? estas por vi aprobinda k' plata, ~ 
1 pagu vian liberan abon on al iu ajn el niaj internaciaJ ,agentejoJ: ! 
~ ~ 1 ÚENERALA INTERNACIA ADRESO. NEDERLANDA ADRESO ' · 
~ nu r ,por mono nur por monl> de holandenol !I ¡ GUSTAVE FARENC P·ETRO ván .d:er •PL ANK ; ~; .. I 53, Ruc Brise-Pain Van Speljk atro at, 48-1 li 
·· Posteckkonto 13944 Orleona pos l4iro 24!\~2 . . 

OR~.flANS• (Lqiret) fRANC .10 AMSTERDAM W. Nederlando 
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