
Scanned with CamScanner

:3_• JARO N." 36 MONATA ESPERANTO-GAZET~O _____ ~M_A_J_0_19_3_8 

.. 

tNfORMA ~f!~TENO INTE.RNACIA 

1;:1...00NO DE GRUPO LABORISTA ESPERANTISTA VALfN[IA . - ) 
Re::o.AKCIO ~AJ A .C>M1N1s ·~~Aé::10: s _TRATO • MAR, _ NUM. 2s t. (Ui1panió 

;i, _;mllllL'll:llli!WtllG!llllR. 1¡1111!1",ill!J.r.lll!mi".!':lffllaJllillllarJc;;¡:ii et1i ,U:ii'iGillÍIIIIID1IOllál!llllllllmJllllllllllllllmlEall~lmlllilillltmin::!l'JIIW.ir.l: ~.l.'l:- '!!ll'J!"ililllt'IIL'll:L."lllmmr 

La i.a de Majo ne valoras en prozo de munif estoj, kiam en HíSPHDío furiozas terurn milito, 
L.a klara intuicio de la tutmonda proletaro devas kompreni jam, ke nepre tuj malaperos, sen honoro 

nek rezisto-kun honto!-1 .a plej fundamentaj principoj kaj rajtoj, se oni akceptas fatale ties pereon, 

ne aplikante oportune la forton de pompaj orga.nizoj, kiuj se ekzistas por io -estas precize por tio ... 
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BABILADETO INTER NI 
Sen granda miro, ni supozas, ke kelkaj 

l'iaj personoj iam faris al nia POPOLA 

FRONTO pli ail malpli sinceran epilafon . 

Tamen ni, kiel gazela estajo, ankorail vivas, 

Kdj se ni11 k11ra informi lo vivas, tío plene 

signifos - jen grava dela lo- ke la hispana 

ropolo, 11ns1a1at1 pereadi sub 111 hufoj de 

fasisloj, pi i obsline ol cia m svingi,s la 

tre arogan devizon de Durruti, la anarkislo 

preta rczigni je cío esceple pri la venko ... 

Sed, komprcneble, ankaií estas vero . kc 

la nunaj forlaj pusegoj de la monstro efik¡,s · 

videble en la normala evoluo de nia enlre

preno. La vicoj de la Popola Armeo postulas 

la fresan cnergion de nova) kontigenloj. La 

ceíredaktoro mem, kun aliaj redakciaj hel

panloj soldaliRas; k la leknika laboro estas 

peza por manoi ne rute sperlaj. Sed ne ja 

hallas IÍP la malfacilajoj: ankail en la presejo, 

la du specialaj komposlistoj, kiui lre zorge, 

dum unu jaro k duono, literon post Jifero, 

komposladis la plenan koleklon, jus ricevis 

ordonon posreni en la mili1isla Eskadro, 

kie ili ambail mililservis a:ilail dek jaroj. 

G lorq kaj · Dóloro ·en Izoli teco 
Cu vere ni es.tas solaj en nía aktiva lukto kontriii:í la Fa.sismo inter

nacia7 Tiu ci estas la demando kiun multajn fojojn ni prezentis al ni. Kaj 

. ciam ni evitis kurage konfesi, ke la izoleco estas k:uda vero en niél: epop~~

K vankam ni perceptas la varmon de romantika sohdél:reco de multa¡ P?Pºl?J, 

niaj malamiküj, eiutage pli cinike, profitas je la materia helpo de kelka¡ reg1s

tároj. Jes! en eleerpiga batalo, je kies rezultato dependas la tuja sorto de 

Ei:íropo-ni <liras tion sen emfazo-Hispanio slaras sola! La brava popolo, 

. kiu en la cefaj urboj komen c:e renversis la ribelon, bezonis preskai:í du jarojn 

por fari la plej dolaran konkludon: Hispanio staras sola! Hispanio sangas 

tra miloj da vundoj, dum la diplomataj mareandistoj kalkulas pri nía 

malvenko, kiu malfruas jam tro multe ... por iliaj filistraj in tencoj. 

Intertemp e la popoloj guas la felicon de normala vivo. La bomboj ne 

krevas sur pavimo de stratoj ai:í sur tegmentoj de d_omoj. Virinoj k infanoj 

ne pereas sub la eksplodegoj. Centoj da miloj da junaj ai:í plenagaj viroj 

ankoraií. ne foriras ciutag e stoike renkonte al la morto. Ankorai:í ne hodiaií 

okazas tío en la diversa¡ nacioj de la mondo. Hispanio, tamen, jam eltenas 

tiun éi angoran staton dum la longa dai:íro de dudek du monatoj ... · 

. · En la konto de niaj dankoj, ni ne forgesas la faktajn atestojn de la 

Se al río aldoniRas krome : malabundo 

de papero, lriobligo de la ·posraj elspezoj k 

narura manko de tempo, ciuj niaj Jeganloi 

konsideros pr11v11 la decidon provizore mo· 

oatigi Jo gozcton k redukti la paRoin ~is la 

limoj de rigora bezono . ({un pli ail m11lpli 

befa aspek10, ciam la vi gla heroldo zorgos 

r11kon1i al siaj amikoj la plej reliefajn epizo

dojn de nía milito. Kaj la klara voco de 111 

anrifasista esperan1ismo estoscerle pli railga 

alarmilo ol multaj reoriaj rezonadoj. 

internacia solidare co: kelkaj miloj da fervoraj volontuloj, gajnintaj per sía 

alpaso la nomon de hispano¡, stofoj, medikamentoj k arrÍbulancoj. Utila k 

oportuna apago se d ne definitiva rimedo, car en konflikto tiel terura kiel la 

nía, la milita materialo ludas la éefan rolon. En la mildaj koroj de la inter

nacia ¡¡masó, nia dramo vekis kompaton, sed ne plene gi gravuris en la 

cerboj la veran signifon de sía brulado . Eble pro tío, oni ne konscias 

ankorai:í nun, ke la milito de Hispanio ne estas nur privata afero por la 

hispanoj, sed por éiuj homoj de la mondo; ke la insista peto pri aviadiloj 

, kanonoj k tankoj ne estas impertinenta krio, sed urga postulo por eviti al éiuj 

· la suferojn, kiuj galopas sur la malfeliéa !ando de antikvaj iberoj... ... 

Pro lío, certe estus por ni pli cagrene 

ol eksplodo de bombego konslali, ke, anlo!I 

la deviga provizora malfacila elapo, velkus 

la solidara emocio ce kelk11j a mikoj. Konsciu 

do ciu legan lo pri la granda valoro de ci tiJJ 

malnova vizi111n10 de lía hejmo . Se Ri nun 

ne povas riel ofle fari la viziron, río ne estas 

Pro Ria kulpo , sed pro la akulaj fazoj ele 111 

ak1ual11 siruacio, kies akr11j konruroj b11ldai1 

mildiRos Jam, se la demokralo/ helpas niá_~· 

Reapublikon kun 111 s.sma fervoro ol 111 

esperanfisroJ sub1en11s nian g11zefo'!· 1 

Sed Hispanio ne akceptas la kolonian rolan, kiun asignis al gi la im• 

perialistaj mastroj de la diplomataj farsoj. Ili decidis kanaj)e pri nía destino 

sen atento al la detalo, ke la hispanaj ostoj estas tre malmolaj k ne fleksiga~ 

antai:í ser vutaj riverencoj. La armeo de la Respubliko, la popola soldataro 

rezistas . k ata kas. Ói rezistas tie, kie la sorto devigis gin esti amboso' 

atákante storme tie, kie la situacio ebligas gin esti martelo. : 

· • Neniu _!acigas . Nenio gruTblas . La pop_olo re?gas t~e vigle, car gia 

k~p_ablo por c1_a sufero est~~ neelcerpebla. ~a ~1spano¡ hered1s de siaj avo; la 

, mmndan ~vaht~n ne _k~ed1 ¡e.!ª Jata lo. Ka¡ !<1?m en gravaj momentoj, kiel 

. nun, 1~ g~1d~n!oJ de t1a1 kond1co¡ ~~tas horno¡ firme pretaj marsi gis ]a fino; . 

la pes1m1sto¡ ftaskas dum konfuz,gas la kalkulema¡ teknikistoj fidantaj tro 

absolute je la efiko de seka matematiko. Tío ja estas la sekreto d~ nía rezisto

kapablo. Kaj ni venkos, malgraií la potenco de niaj malamikojl 

Cu solaj? Nu bone; estu nur do niaj la gloro k la dolorol Ni defendos 

nin : per ungoj k_ denl?i, P.er plej ekstremaJ ri~ed_oj, konsiderante kiel mal~ 

am1kon ne nur tmn, km nm . atakas, sed lankau c1un, kiu ne permesis-nek 

· permesas-al ni akiri legitimajn defendilojn kontraií la maljusta atakego . • 
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~EN. KONSCIA BATALEMOI 
n •L_a s~tuacio akrigis en la frontojl•. Tiuj poroloj ne 

ur ah~g1s 1~ . ore!ojn de niaj volontuloj, venintaj k 
venonta¡, sed tl1 trafis ankaií la vunditojn. 

K" En la modela¡ hospitaloj de Murcia, eksonis la voko· 
• tu volas memvole forlasi la h·ospitalon por returni ~t la. fron_ton?• Tuj ni komprenis la gravan taskon, 
d un ni_ devis elteni. La bolanta entuziasmo pelis for la 

oloro¡n'. la malfortecon k la emon al guo k ripozo. 
-M~ v~lonte forlasas la hospitalonl . , . . 

• -~ 1 -~m ~e~tas sana por reveni en la brigadonl-
. Vtgle ~~~~is s1m_1laj vocoj in ter la vunditoj . . _; _ 

. . Tm¡ c1_ vortoJ entuziasmigis, ankoraií pli, tiujn iom 
1~d1ferentaJn . Baldaií estis videbla belega manifestado 
da du~~~t vunditoj. Rid<?i sur . vizagoj; fido k kuragó ·• 
montng1s por promesi al la urba longantaro: ' 

•Estas ni, kiuj venkosl• · - · . , ' 

-------
. u L~~t-!~!~!~~~ !U.!-.!}~ .~~~Etñ 

de 111 7. Qis 13. Aüguslo en 111 socialisI11 f11mko~11I11 .~
5elo, 

domo• de B~u~elo. Gia s_ukceso anonciQ11s granda. ~Poi. 
pare al antaua¡ KongresoJ, la O. K. K. enregislris•Ri 0111-
la plej 11l111n aliQnombron. Rilate la loQadon oni zor 

8 
nun 

11m11sl0Qejo k tendejo, krom la kutimaj hoJelloRejg~sk Pti 
k11marado g11st11do. Ne-SAT-anoj rajfas aliRi kiel 1 ~e 
Je 111 s11m11j kondicoj kiel 11noj. Ni supo za 5 ke'gasJo, 
espe~antisloj profllos liun okazon por viziri cefurb rnulia¡ 
Belgio, kiu mulle logas laií nia konst11I0. Uravaj r 

0b de 
sur fervojo k sur sipo jam estas konserililaj en 8ª ,ª!ci 
Frimcio, Nederlando, Svedio. e g10, 

. La kongreskolizo eslas: 40 fr. belg~j (M fr. por fiu• k' 
~hQos anl11ü 1. Junio). La senlaborulo pagos duon I iu¡ 
lluj koljzoJ. Por iníormoj, oni sin rurnu al: Kamº" de 
L. Str111nchamps-I48 Av. du Roi-Bruxelles . ._ arado 

Por aliRo k pago, al k-do G. Basteels: 26 ~u
Parnasse-Bruxelles-Rirokonto, 332, 111. Oni ankail / du 
pagi sur la konloj · de SA T eo diversa¡ Jandoj K~vas 
bocvenon al ciuj! - la O. K. K. de la 18. ª SA T-K¿ng ran re~o. 

MI_ B!TA~4S P~H LA INF4N~J DE L' THM~~~~ . Oni konstatis, _.ke la ci;ila logantaro bone kom
p~e_nas k tre alte taksas tÍian laboran . La urbo orga
nms kunveneg~n . La urbestro esprimis, je nomo de la 
urbo, per emo~1~lena_ parolad6, la tutkoran simpation 
al la lnter~actaJ Brigadoj; aldoninte, ke la hispana 
popolo nemam forgesos pri la dankinda tasko kiun 
~le~umis la volontuloj el la tuta mondo, sen ia p~rsona 
~~ter~so, por helpi savi la hispanan popolon de la 
(tramo k regreso. -Pro tio-daiírigis la oratoro-ni 
resto_s cíam d~nkemaj al vi, en la pleja profundo de níaj ' 
koroJ ... Multa¡ centoj da virínoj manífestaciís tra la 
stratoj, akompanante tiujn forveturantajn vunditojn per 

.· Profundaj tondroj rompas subite la pacon de l'urb 
_ ~a nig~aj ~irdoj, la birdoi de l' krimo, eljetas sian mo~'. 

· · hgan sargon sur la sendefendan logantaron. El 1 
vunditaj kvartaloj levigas korsiraj vekrio¡. · Cío cirkaü: 

~argaut _omobíloj survoje al la batalejo. . . 
•· Permesu al mi mencii' du kamaradojn, k.i\1¡ m~~Ü~~ . 

specialan estiman: k-do M. Geller, kun necikatriginta 
vundo en la brako, pro eksplodema kuglo. Je mía 
demando, kial li ne restas en lito, su~ nunaj cirkons
tancoj, tre serioze k grave 1i respondis: •En similaj 
momentoj, oni ne pensas pri vundojl• La alia k-do estas 
Kaufman , kiu ricevis ripozpermeson por du semajnoj 
~1 ~ajbara urbeto, pro lia absoluta malforieco k provi
sora senkapablec~. Malgraii tío, li forkuris senpermese 

. el la automobilo lin portanta al ripozejo, saltante sur 
tiun, kiu iris al la fronto. Kaj la saman tagon de ilia 
alveno mem, ili jam partoprenis en ofensivo por repusi 
fasistan áta~on en grava sektoro . . Ambai:í ili estas de 
la 4.ª Bataliono de la 13.ª Brígado. Rekonon al ilil 

Jozefo TENENBAUM 
pola espcranttato, volontulo en ta ◄ • 6ntallono, 13.• 8rl¡1do 

LA ONDA JDNDLARSEMUNO · EN NEDERLANDO 
Lii Federado de Laboristaj Esperantisloj, en la regiono de 
111 nederlanda lingv o , aranRos kampsemajnon por infanoj 
de 12 Ris 1'8 jaroj. kiuj_konrentige kapablas uzi Esperanton. 
La lendaro estos konstruala sur la - en Nederlando-konala 
!<11R1plereno Doorn -Aüsterlitz •Maarn (Nederlando). Sporlo, 
ludo!, promenadoj sur la vasla erikejo k arbaroj, kantoj, 
k. t. p. formas la programan. La beleco de lo cirkaiíajoj de 
nl11 k11mplereno speciale 11I01!0s partoprenadon en la sen• 
dube Interesa k Ruiga kampodo. Nederlandaj iní anoj pagas 
fl . 8. - inkluzive la vojoRkostojn; dlilandanoj fl . 3.-sen 

vojaRkostoj, do lre malalla sumo . Anoncu vin baldaií al : 
K•d.in.o A. C. OJ3J3ES 

Boezemlaan, 24, b ROTTERDAM Noord (Nederlando) 

estas fordetruo , pereo, morto... · 
lo tamen kontrastas kun ci tiu granda tragedio. El 

_la infanejo de rifugíntaj georfoj alvenas gaja muziko. 
Dum la aeraj bucistoj sernas sennombrajn rnalfelicojn 
la kompatindaj etuloj kunkantas sub la pinoj. Ili kanta¡ 
malnovan kanteton, lernígita de ·iliaj patrinoj, kiam 
ankorai:í ili _ha vis patrinon... . 

La kontrasto ínter la detrua sovageco dé la homoj 
k la nobla sinteno de la infanoj estas · tiom forta ke 
oni hontas esti horno, persono, viro:.. ' 

. V!_dante ci tíujn malfelicajn ·etulojn, kiuj jus mortis 
· kun._ la patrína kanteto sur la lipoj, mi komprenis, kiel 
nemam, la devon de la hispana popolarmeano : Batali 
por 1~ í~fanojl Por ci tiuj etuloj, kiuj renaskigas el ínter 
la rumo¡ de sial detruitaj hejmoj. Por ci tiui kompatindai 
georfoj, kiuj martas levante al la senkompata cielo 
siajn patrinajn kantetojn, kvazai:í psalmojn pri la e(er
neco de la infanaro, tra cíaj krimoj de la homaro. Por 

· tiuj ·.malfelicaj bubetoj, tiom stoikaj jam antai:í la timo 
.~l la Morto, fort renitaj de plej kruela barbareco, sení· 
gitaj de iliaj gepatroj per ordono de Hitler k Mussoliní, 
la µ·opolrnurdistoj, kiuj, ne kontentaj per la orfigo de la 
infanoj, malpermesas al i1i ankorai:í la rajton je rnal· 
granda terpeco, kie povi ludí.. . · . 

,.Por multaj aferoj batalas Hispanio. Setl, . ínter la 
. multaj aferoj, _ por la sorto de la infanoj sur tutmondo, 
. minacitaj morti kripligitaj en la tuja jam neevitebla 
. mondmilito, provokita per la internacía fa~ismo... . 

La hispana soldato, kíam vidas la infanojn kun!udt 
sub la bombjetado, premigas ec pli forte al sía fusilo 
k pensas, ke li batalas oor ke la tutmonda infanaro 
povu ludí trankvile, sen ti~o al la ínfanbucado . 

' lnfanoj sur tutmondo: ke ci ne konu almenaú 1ª 
malfelican sorton de la cinaj k kispanaj infanoil 

Kompatindaj etuletojl Rikardo K I LES 

~:::;:====;====~:;::~=======;:::==~~-~F:ro:n~lo~d~e~M~11~d:ri~d~o~. 21~li,:·~4~-~3~8~. ------~---! __.,.,. 

ÚiSJftDÍO, e·o sía izoleco, · klariéDS, al·. la demokr~ta mondo, ~ur~on· pri la horno díéDO! 
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ANTI FASIST -A: .p:1 ~:O'RIO ' 
NI PAROLU, LAS.TAN FOJON, PAi UNU "'1AL~GRABLA TEMOI 

Ln íamo de frlpono utas demcrn; Qi dependas de tan• 
Qemaj clrkon11111ncof, kluJ elpruv11s rigore 111 homojn, Jnn lllnj 
agoj k ne: l11i1 lllnl vorloj. Onl sci11s, ke nin gnzero k nla ~clre
dakroro rlcevla krudnln maljuslajn 11111koj11 de lnIernncl11 oven· 
turislo, kiu, lrouz1111Ie la lldemnn ele 11narklst11l bnrcelonaf 
rondol, k11plls la gvidadon de •Informa Bulteno• eaperanl• 
llngva or¡rano de 111 veterana¡ hispanaj orgnnlzoj C.N.T.-P.A.I. 
Kun ega doloro , ni konsIaIis la !usan laboron de tlu Individuo ; 
klu m11lpurlg11dia honesran tilolon llvcrante, al 111 progre~e11111 
csper11nIls111ro, konluzlgan 11111Icridlon prl la grandioza batalo, 
kiun nla popolo ellenas kontran 111 1u1111onda Pnslsmo. Pro 
falsa Informado, mullal sincernj lortoj, 11kirl111e malQustnn 
oplnion, dlsiQls k negle kris la brulnntajn konvulsluln de la 
hispana mllllo. Kelkajn fojojn, obcantc admonojn de nin kons· 
cienco, ni lnlcncls !ojale demcnti diversajn erarajn k lro facll• 
<1nim11jn aserlojn de tiu intrignnto . Nlnl prudcntnj rczonoj, tre 
rlate 11tudlt11j de plural sincera! amikoj de lo popolfronla 
unue~o, vtkis, re kelknj lannliknj gvldnntoj k gvldnntctoj de 111 
l11borIsl11 Esperanto movndo, acrion da kalumnioj kontrn0 In 
puraj celoj de nla 1:110desI11 cntrepreno. Se ne pro timo, al la 
pll aü malpll mallcnj ~upozoj de tluj dilelnnloj, nlmcnn0 
por eviti la ~agrenan spektaklon, 11n111il vnsra h:gnnlaro, de 
mizere polemikado pri tr ivinlajoj inrcr du r II k I e snmeelnj 
gnzeloj, ni dccidis ne sekvi tiun glileman vojon, malatenrante 
la provokojn de unu senrcspondeculo, pro respeklo al la csIi
m11I11 organizo C. N.T. kle tlorn da bonnj nrnikoj ni havas.-NI 
diru inlerpnrentezc, ke durn kclknj rnon111oj ni uzadis por nin 
servo 111 11dresrnnsinon. kiun ~enIilc prunlis al ni la V11lencl11 
jurnnlo de la C. N. T.-Tamen, ni rczcrvis al ni In rajton ape
rigi frngrnentofn, laillilere IradukiInjn, el nrtikoloj k doku • 
mentol rekte cerpit11j el la pnQoj de In ofici11l11 gazcraro de la 
C.N.T. mern, pruvanre tiel, kc In diroi k oplnioj de 111 rcspon
decnj gvidantoj de tiu organizo ne koincidis kun la dernagogl11j 
krioj k slullai mensogoj aperinlai en In esperantista org11no. 
En riu nspekro. ni11 rnerodo eslis sulice sukcesn! lorn posle, 
per privnlaj In form ol , ni eksciis, ke e11 la vicoj de l. L. E. S. 
(Ibero Ligo de Espcranrislai SensIa111noi) oni mulle mnlsnrls In 
diktaloreeon de tlu bulgar11 profilemulo. Ni j11 nlcndis pncience 
la momcnton, kiarn malkovro de friponeco esrus 11gnosko de 
nin honesteco !are de la 11narkisraj kamaradoj rnern. Kaj tiu 
momento jus ven is! Nur ni bedn!ir11s, ke por 111ingi 111 sopir11t11n 
deziron esrls ncccse 1r11p11si 111 kriznn siruacion de 111 nunaj 
lngoj, kiujn ankail cerle la hi spnnoj supervenkos. T11rnen, Il0 
neniel oknzoa per liler11Iur11j frn zoj, sed per obsrinaj oferof . 
Tial, nun ciuj verai nntifasisloj senescepre estas preI11l plenurnl 
sian devon. E n regula vico, la tcfredaktoro de POP OLA. 
F RON TO, kiel nova nnonirna rekruto. inter mullaj aliaj, 
ckmarsas ni In fronlo, por halligi 111 11nlnüenir11don de l11 ra
sisroj, dum 111 ranfarona eksn ccfredaktoro de clnforrnn Bulreno• 
forkuras, kiel kokino, 111 Francio kun In lntcnco, eble, prop11• 
i:-andl rcvoluciajn t11kIikojn inter la Rendarrnoj de la najbara 
llcspuhllko. M11lnov11 provcrbo diras, ke ne ekzis111s malbono 
sen bono; tlo nun jarn evidentlRis ear la donQernjn pafoin de 
la Fafü1rno ni h11lIigos k repusos, sed en ~I~ specifa medio 
ncnlu jo povos dernenli la gr11vnjn lakloj~. k1u1n hele prez~n11111 
la du oflcinlaj letcroj el -kune 11per11nt11I, por senrn11sk1gl la 
ailloron de tia mcrodo , tlel Que satatn de 111 redaktoro de du 
laboristnj Espcranto-gazeroj el Pa rizo k de iu vnnln ped11n111 
carlatano loQanta en llolcrdarno_. ~etcre, ~iu) annr~lstoj, pre• 
clpc en Svcdio k Nederlando, k1u¡ rnal¡rrnu ero resus fldel11j al 
nia gazelo sperros nun inlirnan plafoo, kiu cc pli funde karcsos 
il i n pro la frntaj r iln loj , kiuj utllc kreskos inlcr la du esperanraj , 
hispanaj g11zcIoj por komune kunlaboremc inforrnl 111 la luto 
mondo-lomcte lame nun k trc pompe ebie b11ldai1-prl la 
mlrindaj cpizoéloj, kiujn per unucco knpablas verki Hlapanlo 
por In socia progreso, sen la malbonsancn ombro de lu 111111 
ckzernplero el profcslnj rcvolucllstoj k rnnlkuraRal vlroJ. 

A.pude estas 111 du valoral dokumcntoj, kiujn jUs ni rlccvlal 
En Jo rnorala pllorlo, de la 1uImondn nntifa!iaI11 esper~n

tlataro, rcs111s nudo In gro1esk11 llguro de tripona horno, k1u, 
kverellginte la rncmbroln de unu sarna socln fa millo, ne kurn-
Qis ce dlakrcre defendl pcr fakI0J tion, klon tro bombnale 11 
sajnls dcfendl per vorroj. NI rerrnas jarn dcflnilivc-por eiarnl-
tl\Jn ei m11J11gr11blan rernon. Klcl epllo¡:on, ni clendas fr111e nlan 
manon ni vi k11rn11r11dol de clnforrn11 Bullcno•, kinm preskaO 
111 ruta rcdakclo Juktas Jnm eerronte por derrul la Iir11nion, kun 
gaja capero , pro tlo, gajnl rnfron, pos! la venko, ba111ll pace, 
kune kun vi anka0, por Ja nobla ideo de la esperantlsmo , klu 
unuan fojon, k en tliapdnlo mem, kalkulna Je longa listo da , •. 
morrlnloj fallnre martlre, unul, en Kordobo, k heroe, al111J, 
Ira ~luj rronloj de la homa llbercco... . , 

, ,, L'A . REDAKCIO 

LOK& PBDKRICIO DE KSPKBARTO • UlRKISTlJ GBUPOI 
nnrcelono 20. Aprllo 19311, 

Al 111 k11rn11r11doj de POPOLA FRONTO, V11lenclo 

Knraj l(nmarndoj: Sanonl 
Denove mi dlrektaa mln al vi por klarl¡il aferon k pcll l.11 

publlkigon, en vla gazcro. de 111 aldonlta noto, l<lel vi rerne• 
moros, 1nm mi akribls 111 vi por acllgl vln, kc la kamponJoj de 
INFORMA BULTENO konrran vln org,rno obels nur 111 la voto 
de unu 110111 Individuo. Dekomencc INFORMA I\ULTP.NO call• 
dlrekt11t11 de l. L. E. 5 . sed dum la aperlg o de In unual prul10J 
numeroj evidentlQls 111 renveralga lnflu o de lo 001110111 korna• 
rado Parlo, srr11ng11 elcrncnro , klu eniQis en nioln vl_coJn, kun 
lntenco transforrni la bullcnon en ornkn, 11r.st11111t1 Informa, 
'organo por kies misio ~I csrls fondlln, 11peron1e aekve kun 
1ute mnlsnrna polirikn linio. l. L. E. S. eaIi11 konrro!i tlu sanQo, 
klu nenlon bon11i1 dtvus porti 111 nla komuna ant ifoslsla celo, 
en 111 intern11cl11 aspekto de nin propagando. Pro tlo, k celeraj 
lnlcrnaj aferoj, l. L. E. S. ne plu povla konlroll la esperan· 
listan cldonajon de C. N. T.•f , A. l. kiu rearia sub la absoluta 
gvldado de 111 c11nIif11sisI0, Mikaelo Langof (Parlo). 

SlIulIaj en 111 opozicio, ni cstus povlntoJ perforre mnlape• 
rlgi INFORMA BULTENO-n sed ni decldi :, farl tlon eblan por 
haltlgi 111 eraran knmpanion pri kio, flnnne, ni aukceals. 

, l<ai nun, l.i 11fcroj estas aliaj. Foriris la falsa k11m11r11do, 
rrern.ante pro rimo, okaze de In losisrn 1111raüenirado. Jen, 1lu 
e~taa la c11ntlfnfü1I0, kiu venl:1 Hispanion por helpl In hispnnan 
proleraron, en Qla balnlo konIr11ü la rirnnoj. l<aj JI, en mo
menloi danQerni. nns111I111' preni panlon k irl al 111 fronto, u:lla 
la v<>Jojn 111 111 franca landlimo. LI ea111a tlu, kiu nur sella 
gvldi aektajn propa¡randojn, k kiu, en In veral horoj monlrl 
1101id11r11n 11nIi111sistecon, forkuris kiel kokino, sen nverli nin 
k ef forrablntc 111 Esptranto• vortnrojn, kiul rrovl~ia en In 
redokclo, 11p11r1enanl11j 111 ni. Kunveninle la k-doj de l. L . E. S. " 
e~ kun afia bulgnra kamorodo inter 111, unuanime oni decidla 

· aenrajtigl k publike senkredirigi l11 fanforonulon L11ngof, klu 
montrla esli granda hipokritulo k proflremulo, por evltl, kc 11 
ree povu trornpi l11 konfldon de alllandaj gekamaradoj . 

Salutas vln, Je la nomo de i.L.E.S ., k restas Je vio dlspono 

lo Sekretorio, ALBERTO MA~ 
Apudas rond; alampo kun f••• aurskrlbo: •lo~• Pcdoraclo de • · 
l!apcr .. to•Anorklalal OrupoJ. T. L. e. s .-1. L. e . s. Baretlono,. 

La noto, kles publikigon onl pelas estas jena: 

l. L t. S. UNDAJTl~AS LA UIPORDITULOJN 1 
En 1~. ~ome.n!oi, kiam estas pli ncce.saj cie.s kuna

g~dC? k cm¡ forto¡, ~or kontraiístari la dange.ron, kiun 
s1gnifas-por la hispana ·k tutmonda ldboristaro-
1~ ~api~a ~.nta?ei:iiracio _de. la fasistaj bordo,·:. Kiam 
~IUJ ant1fas1sto¡ sm mob11izas por haltigi la asistan 
lavangon, sub la de.vizo No pasarán! la gisnuna 
di~e.ktoro de. INFORMA BULTENO, bulgaro nomala 
M1ka_e.lo Langof_ (Pario) forlasis cinike. siajn kama
rado¡n por kun al la franca landlimo. 

La. Naci~j _Ko_mi~atC?i _de. C.: N.T. k F.A.I. decidís 
forpeh el_ s1a¡ v1co1 cm1n taugajn homojn, kiuJ e.n 
mome.~l?J de._ danger? forlasus sían lokon, konsicle.
rante 1lm, k1e.l perhduloin antaií la de.va -

l. L. E. S. fid,da_ inte.rpr~tanto de la idealoj -d~ 
C.N.T.-~ F. A. l._ vidas sin de.vigata se.nmaskigi la 

k
•sen~ac1

1
1stkon•. km ~rofitis sían naciecon por , mal

ural'>e or uri antau la malamiko . . . 
IBERA LIGO DE ESPERANTlSTAI SENST¡TANO ; . 

Apudaa ronda alampo kun l•n• aunkrll>o: •Loka l'•dttaclo da 
fl1pt1anlo- ,\narklstal OrupoJ. T. L. B. s.'-1. L. fl. s. Harctlono• . · 1 •' 
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Ni mnltoblign helpon al niaj hispana¡·. klastra\ojl ~ !..~dam~ o s To 
Logante apud Pireneo-ceno, mi iom travivis la odiseon de la hispdnoj, kiuj alvenis Francion : Sur kapyinvojetoj negokovritaj k dangeroplenaj, i1i grimpis gis 1a koloj, altaj je ·pli ol 2 mil metroj, k trafis Francion post longa daiíra penega marsado: Antaií ol atingi la 1and1imon, tiuj kuragaj, sed doloraj karavanoj, estis mitralitaj de la stalaj vulturoj de Hitler k Mussolini. Viktimoj éstis semitaj survojel... Ploroj, sango ciaml Laií la volo de Hitler k Mussolini k de ilia pajla fihomo: Franko. Laií la volo de la kapitalistoj, kiuj intencas kapti 1a hispanajn ricajojn, ekspluati, terore subpremi 1a fieran heroan hispanan popo1on. Infanoj, virinoj; maljunuloj la cegaj, nialsategaj, fine eniris Frandori: Tie, plezüre ·ni . devas dirf, ke i1i renkontis fratan laborularon, kiu. 

kompatis tutkore k helpis senhezite la klasfratojn, caspelitaj de fasistacoj. En mía vilageto (nur 65 ge1ogantoj) ni ko1ektis pli ol 200 frankojn-(Vi traduku laií 80 panki1ogramoj .)-Multaj alportis vestajojn, nutrajojn, monon. Mi mencios ma1rican 80-jaran ma1junulon. Li donacis al ni dek fra11kojn, dir~nte: «Mi' min privos je tabakol • Cu tío ne estas · koriusa gesto? 
Sed kie1 ne kompati antaií tiom da mizerol Virinoj kun novnaskitaj bubetoj sur brakoi, a1iaj gravedaj, maljuna patrino portita de du filoj, milicano kun ligna kruro, ciuj fugis sur g1itantai vojetoj, apud kolerplenaj torentoj, 

kien mu1tai falis senespere ... Virino ne rezignis forlasi sian karan bub eton, mortigita de kuglo sur patrina brusto ... Fine la malfeliculino estis devigata lasi la kadavreton sur malvarman neg1ulilon ... Patrinoj el la mondo: ne forgesu tiun hispanan patrinon, ne forgesu ciujn aliajn patrinojn, al kiuj la senhonora Franko masakras la infanojn per aviadi1bomboj. Patrinoj el la tuta mondo: ne forg esu la te roran kalvarion, .travitita ciutage de la hispanaj patrinoj\ Vi, kiuj ·ankoraií eniras pregejon ne forgesu; ke la fifama Franko sintitolas katolikol Ke li estas kase malkase apogita de la pastroj, episkopoj, papo! El \ciom da krimoi tiu lakeafo de Hitle.r.:y..Mus_solini respondecas .antaií sía propra patrio! Hieraií 1i bombis la sendefendajn civilajn popolojn. Hodiaií : per flamjeti1oj, Ji bruligas siajn samlandanojn. Morgaií Ji kuragos utiligi la venengasojn. Certe ciom je la nomo de . Kristo, de Dio, cu n~? Se vi_ ha vas ankoraií sanan cerbon, ec se vi estas neiítralaj esperantistoj , vi ne povas ~esti toleremaj ·pri tiaj krimoj, neniam ekzistintaj antaií la mondhistoriol... 

, En unu el la plej granda¡ salono· 
de la urbo, jam la tre konata komitat 1 
«Helpo al Hispanio • organizis es 0 

cialan kun:venon por pruvi nian ¡¡¡e· 
al la Hispana Respubliko. La saJn 
nego estis tute plenplena de gekain o
ra~oj, kiuj_ atent~ aiískulti~ la paro1!: 
do¡n de diversa¡ persono¡, jus rev _ 
nintaj el Hispanio. l1i ciuj laiídis f 
sindonecon de la hispana popolo ki: 
beroe ~ª!~las sen la _necesaj i\~ro¡, 
Preskau . c10 mankas, k10 rapide estus 
pagebla nur se oni permesus !ion 
Dank' al la Ne-Interv eno, tuta popo!~ 
estas bue a ta kiel bovidoj, tial ke iJi ne 
havas s_ufice da aviadiloj, m_oderna¡ 
kanono¡, k. t. p. Suferas m1loj pro 
manko de ortopedajoj . Patrinoj k 
infanoj malsatas pro manko de lakto 
sukero, k. t. p. Ni, logantoj en pac~ 
!ando, almenaií zorgu, ke la komitato 
povu plenumi multan. La monkolekto 
sumigís preskaií 1.500 guldenojn. Tío 
montras la solidarecon, vívanla ci 
tie. La hispana konsulo emocie dankis 
pro cía montri!a oferemo en Neder• 
\ando. Nía popolo neniam . subiros! 
Vivu la Hispana Respublikol 

PETRO DE L' BRETO 

El Aiístrio 

Proletoj el la tutmondo : ni devas pli strece unu igi niajn fortojn k helpi konkrete niajn klasfratojn hispanajn . l1i heroe luktas senkompate kontraií la abomena Fasismo. Ilia lukto estas nía. Surstrate, per strikoj, p.er rekta amasa a~ado, potence ni devas devigi la •demokratajn• registarojn permesi al la hispana registaro, la aceton de militilojn, tiel necesaj por gia propra defendo. Óis nun, la fifama Londona politiko nur helpis Frankon. Ni ne plu permesu la daiíron de tiu tragika farso. Ni ne estu kunkulpaj de tiom da sango versita pro neegala lukto. For la dnika Londona ~omedio titolita Ne-Interveno. Armi1ojn por Hispanicil Franko reprezentas certe nur sin mem. Li estas nur Iudilaco ínter la fiaj manoj de Hitler k Mussolini. . . . . 98 °¡
0 

el la milicanoj alvenintaj en Francio-spite al neegala senko ·mpata lukto-elektis t_'eiron al la respublika zona . Mi vidis la. vagonarojn, kie vojagis la Iojalaj soldatoj . lli estis tute plenplenaj de -homoj ehtuziasmaj, laiíte salutantaj, _per strecitaj pugnoj, la francan popolanaron . Mi' vidis l,a 150 fasistojn aií timemulojn, kiujn oni varbis-ofte per .. monol-ili tute silente, preskaií timeme trairis la stacidomon ... l1i certe kc;msciis pri sía fiagado •. lli ankaií sentís la malaprobon de la francaj fervojistoj, kiuj kontraiíe elkore helpis k frate akc.eptis la fervorajn respublikanojn . 

· Satataj k-dojl P~o la -nuna rigora 
stato en mía !ando, kion vi versajne 
jam bone scias, ne .plu estas eble 
sendi al mi vian karegan valorajon, 
kia estas P. F . por mi. Ni nun estas 
kólonio germana k jam oni ne plu 
rajtas legi jurnalojn aii gazetojn el 

· demokrata aií respublika lando. Ta· 
men mi restas, same kiel éiuj ·míaj 

· amikoj, disciploj fidelaj al nia ideo, 
kiu same kiel en German io, tuj estos 
malpermesita. Ricevi P. F. nuntempe 
signifus enkarcerigonl La kontrolo k 
·cenzuro estas akurate severaj. Tamen 
mi petas konservu ciujn aperigontai0 

ekzémplerojn, por . k e mi alitempe 
pavos iegi ilin . Mi tempe al temP~ 
sendos al vi novajon , sed sendu al 1111 

Kamaradoj el tutmondo: ni devas unuigi niajn fortojn k pli· konkrete helpi la mirindan Hispanion, . kiu per ~~ango, larmoj k do\oroj . k?ntraií ~taras la furiozajn bategojn de la monstra fas1sma drako . . 
Helpu Hispanion nek per fazcoloj, nek per nmbutancoj, sed per aviadiloj tankoj, kanoncgojl Cie postulu profite de lojala Registaro la liberan komcrcon de la militilojl Cie bojkotu la fasistajn murdistojn .1 

Kaj tiamaniere ni ';Vi~os,i_il. ni su~eri, e!l prokstmaj ta~oj, similajn 1º}º f~inl: 
J. LE ZA N .. rouy (Fr11nclo) . 

1 ··a respondkuponojn car treege ma ric 
mi estas k senlabora. Vía 

.AÚSTRIANO 
. ., 1 amik0 L11 pruden111 lelero de nu1 ª"~Irª oda' devig11s nin memori pri 111 sorto, k\110 alerunk· l11 fama esper11n10-Muzeo de V1eno, r;1c ci11nl11 Qis nun sub la slal11 p111ronado. ~~¡¡al 

kon 11111 estas la Hi1lera sistem o p~r 5riepri inslilucioj: rnpido íorbruligol Anta~ 14. en k 
d11nQero de valoraj kolekloi k obt~'¡°terapri Esperanto, ni miros pri io • 8 de 14 silenlo de l11 respondecaJ gvidantol 1¡1I nelllr11J11j org11nlzoj, !ti uj , defendanl

1
~ f'lt• 

11bsolule si11n neillrolecon , pr11klika5 arkª' lntervenon ee kl11m 111 hokokruco d 01
51e10I sklovecon sur 111 sign on de l11 ver 0 

LA REDAKCIO 
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1ft o-z A 1-. o • Bona pruvo pri la intencoj de 

Franko, r.ilate la aiítonomion de Ká

talunio, estas la fakto, ke tuj kiam ·1a 

invadintaj trupoj eniris en la terifo

rion de tiu grava regiono; la «regis

taro" de Burgos, per emfaza dekreto, 

nuligis la Sta tu ton, kíun la Respubliko 

aprobis por Katalunio. Tamen, la ka

talunoj, per obstina defendo, pretigas 

fiaskígi tiujn despotajn planojn ... 

. ' 
• Por reprezenti ja sentas honton, dum ci tiuj cirkons-

pli komplete la tutan tancoj, en tiom _kvieta posteno, Ji 

popolon, en la nuna petas, ke oni akceptu lin, kiel volon

fazo de la milito, re- tulon, en iu ajn mílíta fronto, kie li 

voo~eveL T organizig' is la Regi_s- . povu esti u tila . 
Usona PrczJdanto 

taro kun rekta parto- • En Albacete, sidejo gis nun de la 

preno de la Sindikataj Organizoj; la Internaciaj Brigadoj, funkciis diversa( 

delegito de la U. G. T. estas ministro laborejoj je kudrado por la eksterw 

por Justeco dum la delegito de la landaj volontuloj. Antaií ol foriri al 

C. N. T. estas ministro por Puulika sia nova sidejo, la internaciaj kama

Instruado; ciui aliaj tendencoj sen- radoj gentile donacis la kudroma

•escepte estas rekte reprezentataj. · sinojn al la laboris!inoj, kiuj diligente 

• Pro la jusaj atakoj de la fasistoj, kudris iliajn soldatajn kostumojn dum 

~n direkto al la Mediteraneo, la )ojala la longa daiíro de unu jaro k duono. 

• La laborístoj de Giborts, franca 

regiono, decidís patronadi vilagon ce 

la batalfronto proksima al Madrido; 

en lasta kunveno de la koncerna Pro

vinca Konsilantaro, oni decidís pro

poni, por tiu solidara patronado , la 

tre konatan vilageton Arganda. 

zona restas dividita je du partoj. Por · ---------------------·----------

la cefa komando de la nekataluna 

:zono, la Registaro elektis la faman 

t;?eneralon Miaja, kiu jam zorgas 

atente pri la entuziasma defendo de 

la valora teritorio dependantá de lía 

talenta k fervora gvido . . 

• Evitante fali sub manoj cié la 

fasistoj, en pirinea sektoro, 4.350 sol

.dato¡ transpasis la landlimon k eniris 

en Francio; eri plej proksima vilago; 

la francaj aiítoritatoj, sen interveno 

•de hispanaj oficiroj, kontrolis k zor

gis plenumi la dezírojn de la soldatoj 

¡por liveri ilin laiívole al unu el la 

<lu Hispanioj. La rezultato estas helal: 

4.200 soldatoj elektis tuj reveiti al 

Barcelona por daiírigi la batalon. Nur 

150 sc:ildatoj preferís iri la fasistan 

Hispanion tra Hendaye k Irun. La 

1wmentoj superfluas! · 

RION ONI D~VAS FAD.I RAJ RION ONI D~VAS N~ 0101 
Nia bona amik o Jean Marchand . el 

Troyes (F rancio) lradukis I< sendis al 

ni jenan inreresan arrikolon , kiun ver• 

kis la urbesrro de la menciila urbo . 

Oni krias: •Av iadilojn, kanonojn -
por Híspaniol• 

La malfelicaj hispana¡ batalantoj, 
kies heroísmo estas tr_eege superlaií
dega1 petas malpli paroladojn ol 
efektivan helpon. Cu Francio fermis · 
sían landlimon? Úi diris oficiale: Jesl 

· Al vi mi ne diros kion mi pensas 
pri tiu oficiala aserto. Nure mi aser
tas, ke--pro la ceesto de nekas ita 
helpo farita de rabemaj nacioj k pro 
la neceso defendí nian trian land
limon-ni devas preterlasi nenion por 
eviti renversigon de registaro, kiun 
prezidas doktoro Negrin . 

La treege ,bona popolo el Frahcio 
estis dolore kortusita pro . la lastaj 
ribelaj venkoj en . la Aragona fronto; · . 

k ci tiu doloro ne estas sajniga ... 
Tamen cu estas nec ese proklami urhi 

et orhi cion kion oni decidís f~ri? 
T/,af is · tite que6{ion/ 

Mi ·opiniís oportune ·traduki tion , 

kion opitiias Leona Blum, almenau 
kion mi kredis kompreni pri lía ' stat
animo, kiun li elmontris ciumomente. 
Ni deziras la triumfon de la demo
krataj ideoj en Hisp anio; ni volas eviti" 
al nia landa vidi germanojn definitive 
starantajn sur nía pirinea landlimo 

natoj, epizodon certe la plej tragikan sed 

samrempe ankaü la plej belegan el nia 

hisrorio; r. e. la spekrakio de armita 

popolo, kiu nun skrib11s per si11 sango 

Jliado -n pli belan car pli humanecan, 

oi tiu de Homero .• . 
Kiom ofte, kiam ni vidis 40, !i0 aü 60 

bombardaviadilojn ílugi super Madrido; 

kiam ni vidis mala peri tiun rulan belegan 

urbon in re r pulvonuboi kiom ofte ni 

opiniis tra la tranceoj: e Estas pii danRere 

nune lo Ri en Madrido ol barali sur la 

kampoj de la batalfrontoj! 
Kai kiam oni revenis dum tri permes

lagoj, mi ne memora11 pri vid ajo pli lerura 

oi trairi la stratojn k konsrari ciufoje, ke 

• Ja _ur.b.o eslis plu suferanla; ke lia kafejo . . 

kie ni iris ankoraü keikajn lag ojn anraüe 

ne ekzislas plu; ke ria domo en kiu oni 

vizilis geamikojn esris derruita; esris por 

ni lerura spektaklo iradi anlaü la ruinoi 

el hospilalo . ankoraü fumiRanta; vidi 

. Nac~~n Librejon cindrigila! Tiam, oni 

mars1s m111ene tra tiuj slraloj, kie la 

vitrajoj el ciuj do mo¡ esris rompilaj; ·oni 

vidis virinojn starantajn vice anlaü bu

tikoj, pro manko de manRajoj; k kvankam 

o_ni p~e:5k11ü e_kpl~ris, liu j virinoj ne plo- · 

r1s .. : 111 s11lu_11s ·ni'!. per forlevila pugno! 

La geknabo1 mars1s kun ni k kantis · 

knabinoj prononcis pri ni ironiajn di: 

rajojn; oni havis im preson vidi gajeman 

urbon ... urb o , spile al ciu okazo fidanra 

enruziasme k fervore je la venk~!• , 

• La sperta kamarado Alvarez -del 

Vayo, nova ministro de Eicsteraj 

Aferoj, pelis oficiale al la Sekretario 

<le la Ligo de Nacioj ke en la proksima' 

~unsido de la 9. de Majo estu disku

tata la invado en · Hispanio de la 

armeo de Germanio k Ita lío : Oni scias 

.'Pri la nula rezultato sed oportime _ 

-estas, duro oni bata las, denuncien p~

iblika tribuno interna cía la senhontaJn 

<1gojn de la moderna¡ despotoj. 

• En Londono okazis grava konfe

l'enco kun la celo unuigi ciujn klopo

-dojn el plej diversaj Komitatoj por 

Helpo al Hispanio. La decidoj estas 

·oportuna¡ k konkretaj ¡ ili certe efikos 

tre multe sur la publika opinio de An

_glio pruvante 5amtempe ke la fasisme

·co de Chamberlain ne kongruas kun 

la nobla sinteno de la angla popolo. 

• Juliano Za patero, kvindekJara pro

feso ra de filozofio en lá Instituto : de 

,Linares, jus sendis pe_tskribon al :_la 

Milita Minis"ierío deklarante , ke car Ji 

. k la italoj situataj en Maljorko. 

tu tio dirás al vi nenion? · Cu vi 
opinias,- ke kiam Villebois-Marevil 

he_lpis la • Boers ·• k la heroan preii
danton Kruger, Ii o·píniis aliamaniere? 
On\ <levas se·ndi aviadilo}n ·k kano
nojn al Hispanio, ' kiel Hitler k Mus
solini helpas ·mspanion de Franko 
nenion diranfel . Díri tion estus deziri 
casus _hel/i, !iuj 'virinoj, tiuj viroj kiuj 
mortas, de:mas efektivan helpon. lli 
ne postulas, ke· ni •transportu • la 
militon en nian landon. · 

Ne ekzístas unu franco , kiu pavas 
opinii ali amani ere. Kion nía !ando 
povus gajni oficialigante tiun vid
punkton? Tío estas la problemol · 

Mi legis emocie la rezultaton de 
Internada Konf erenco en Parizo . por 
Helpo al Hispanio, kiu okazis la 16.' 

de Januaro. La paroladon de Jef Dast ; 
-riederlanda verkisto, k leiítenanto de 
la hispanaj milicoj, mi legis. 

Li diris jenon : 
cMi volus paroli al vi nur dum kelk11J 

momentof, pri la graveco k signifo kiun 

liu helpo havas por ni mem, kiuj: esras 
· en traneeoj . Mi ha vis felifon, tion mi 

-kuraR11s diri, gek-d oJ, eeesli, dum tri mo• 

Jen nía vidmaniero! Úi ekzistas . 
hodiaií ~iel hieraií : Ni ne volas ellasi 

la •raba¡on por la ombro» ... sed ni ne 
forgesas, ke hispanoj d(>fendas siail 
sendependecon k la nian samtempe · 

L": stul~eco d~ I!} fr~ncoj .en Fontenoy 
kr1anfe . c- Sm¡oro¡ Anglo¡, pafu vi 

unuel•-ne <levas denove reaperil · • 

. ,La maksimumon por la sende .. 
pendeco dé Hispanio - k ·· cion or' 
la paco: jen estas nia_ doktrJno! p . 
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·NIA · MUNICIO 
Valencia esperan1is1aro . • ;45 ploj. 
P. ~-- Barcelono • . . . ·12 
G. F.- Bn o l.º. . . . . 25 
A. M.-C allo s a de Segura.. 5 
V. 1-1. LI.-B~ zo 8.ª. . . . 10 
Sro . C.-Alcazar de S . Juan . 8'60 • 
R. V. M.-Chiva . . 1:> • , 
J. M.-Peral a da . . . · . . 1 
E . H. - Baz o 3.• . . . . . n, 
Casal Ca1al6.-Buenos Aires 60 
F. A.-Barcelono . · . M • H. M.-Albacele. . . . · 200 . , . 
M. M. - Ciudad Lineal . . 10 • P. D.-S. R. 1.-Albacele. 1\0 
J. B.-Caflosa de Segura 5 • M. M.· -Dlnia. . • • 20_ 
Schalmey .-Orihuela. 10 - • • 
f. F. N. - Barcelono 5 . , 
E. M .. -CaslUera. . • - 5 • , 
L. J. P .-Villarreal . . · 10 - ~ ··• ~· 
S. P.-113. Brigada Mixta . • . · 25 - • 
f . R.-Bazo 2.• . • • \ 10 , 
f. P . E .-Elche . • . 10 , 
K-dino ) .-Den Haag -. · 1 . gd. 
G . K. -Senlaborulo. • 0'17 • 
FLE-Sekcio.-Eindhoven. 2'!'>0 

• Kriupen . 
_T. Zege rs.-Eindhoven . 
J. Pranger . - Breozand .. 

. FLE Sekcio 15.-Ronerdam . 
M. Coerver . -Heerlerheide. 
J. D. v. d. E.-Santpoort. • 
L. V.•N.ª9v.d.L .-Haarlem . 

• N.ª 3 Nag. • 
1 • . N.ª3 v . o. - • 
· • . N.º 3 v. d. L. > 

-• N.0 3L av . 
• N.º 5v. O. . .. N.º5v.d.L. • . N.º5L . ·a. v. • . N.0 6 A."N. • . N.• 1 B. 

f . Z.-Heerlem • 
8. H. L.-Rotterdam L. 
FLE-Sekcio .-Winale t swyh. 
f . C .-Amsterdam. '. • • 
Y. v. d. R.-Alblasaerdam . • 
F. de R.-Amslerdam O. 
J . v . D. -lfotterdam. •. : 
A. S . -Amslerdam 2 • ·• 
Sekcio 10. - Amslerdam 
G. l. W.-Ven H~ag . 
0 .. 0 .-. ; : .. 
R: G .-SI. Efienne • 
V. R.-Paria : . • 
J. L.-Le Maña . , . 
Solidarlla .-Plzen . 
J. A.- Sallaumines . 
A. P.-T o urs • . • 
G. E . 0. - 0rleans. 
V. P .-Cagnes s' Mer . 

· J. E .-S allaumines . 
A. R.-Charlres. . 
J. L.-Marseille . . 
H. A.-Liiuwemeran 
P. S.-Halluln . . . 
L'. A. W.-Yova City . 
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POPOLA F RO N ·T O 

Oc===::i•c===:::i•c===::i•c:=1~0p,c:=1♦ •c==:::i•~ I 
íl ·ABO N MAN I ERO Nia gazeto ne havas fiksan abonprezon U Úi eldonigas nur per tauvola individua monhe lpo de ~ia legantaro · • Ni elektis tiun sistemon car tiel , ciu kroma sum eto ~ e tJuj, kiuj pova; -íl -pagi iomete plie, ebligas la ricevon de agrabla _ le_ga¡o al multaj, kiuj , pro senlaboreco, aii aliai kaiizoj, ne p0vas . pag1 sian propran kotizon Tial, se la enhavo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k placa· • pagu vian liberan abonen al iu ajn el niaj internacíaj agentejoj : ! -D ÓENERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRESO " A nur por mon o nur por mono de holandanoj 

: □ GUSTAVE FARENC ; ' PETRO van der PLANK 
V□ ·✓ • ó3, Rue Brise -Pain Ven Sp~ijkstreal, 48-1 i 

-1 
Pos1eekkon10 13944 Orle11ns pos1~iro · 24!'ió42 

' ♦ , ORLE!ANS (Lolrel) fRANC)O "AMSTERDAM W. Nederlando 

~

. B&LGIO ' AN ·GLJO SVEDIO 
K-00 M. DELFORGE K-00 O. MELTON ARBETAR ESPERANTISTEN 33 , Rue de H11cn e N 1 , Ba rnhusg atan 8 O •. c. n. b. · Pos1l 110 199106 23 Fo*l•r Sir , eche! 1 

• Pos t. iro n.• 53411 ~ ♦~ -- . CH ARL EROI • •·• -., BIRMINGHAM 7 
STOCKHOI..M 

. : '," . . , REDAKCIA ADRRSO : POR t1ó ALIA 
POPOLA: FRONTo · - Mar, 25, · Valencia (H_ispanio) 
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INFORMEJÓ 

ON I INFORMAS, KB 
K-do Luis Tor res informas al siaj 11mikoj k 

gekorespondantoj . kc lia nova 11dreso 
, ( estas: Socielo , Pa co k Amo•, Juneca 
· Esperanla Fak o s ir . Tr11veaser11 129, t.•·· 

., ONI S.CIVOLAS PRI / ··' 
K•do T. Geu zebroek , Westza11n, Weiver G . 
.• 63 scivolas pri k·do Emilio Porla , slrato _ . Roseli on, 427, 6.0

, t.•, Barc elo na. , .. 
K-do · Gerrit Gieron , él Zaand am, Nede'r-

lando. Lia lasta adreso en Hispanio 
estis:• S. R. l. Plaza · de Allozano, G. 
P. 20, Alba cete. 

K-do Lambert ln, el Marseille, pelas infor
mojn pri sia korespondanto José Soria, 
kies lasta adreso ealis : 10~ Bat11liono M. 
Depósito, 2.ª Sección . frente Villaharta. 
Pozoblanco (Córdoba). . . •. · ' 

K-do Karl Axelsson, Dalgatan 7 B. nb :, 
, Sodertalje, Svedio petas sciigojn pri 
k· do H11ns Martens, Albacet e. 

fl'/ U / /, // I A'I //I // I // I/ / I // I /U/ / I/ / I // I //I // I Ul // l //,1// ,ru ,u.1 // h / l / U //I // I // A 

KORESPONbAoo · ·· 
Slmpla trlllnla anonceto 4 f. ,fr. 

HISPANIO.- K· do. Amadeo Llatse, 65 Bri• 
. gada Mixta de Carabinero s. 2.0 Batallon 

4." Compañía, Base t.• , C. C. n.• 4, dez'. · kor. k. ~- l. prccipe kun Sovetio. 
S<?VETlO .--:-Kdo Vladimir Barkov , Bol snja 
. Strdecka¡a 76, kv. 4, Voronej, dez. kor . 

k . e. l. precipe kun Hispanio, p. c. t. k 
intersan4i 11. ga ze lojn k P . K. . · 

SOVETIO . - K-do Nikolnj J. Kurg11nskij sir 
Naberejnoja 18, Lipe zk, dez. kor. k.' r. 1: 

· p~i te~nikaj )e1~0J _(radio k folo) k dez. 
r1cev1 tekn1ka¡n ¡urnalojn, gazetojn k 
librojn . Ankaií P . M. inter san4 os. 

V // , /N# l // l ~// I QI/U # ,H/1 # 1 # 1 // -'H l #l // l // l //l# IIIV/ I /N ,W .I/IA'l #IHl# A 

AV -IZOJ 

POPOLfRONT~ LETERUJO 
J. B. -Londono.-V1an leteron ni leg 

kun sama intereso . Kiel vi bone konslata 
okazintajoj sin sekva s rapide. Ni fidu 
giora fino . Ni notas viajn indiko jn k sendi 
varman manp remon. 
. G. N. - Sroc kho lm. - Ni ricevis via 
leleron kun ar1ikolo k bildo. la ar likolon 1 t1perigos laüeble. Le1ero kun. Jotajo k libr 
ankaü alvenis . La fotajon k libron ni 1rani 
sendas al k-d o . Kiles k la enhavon ~¡ bor 
no1as, s en koment oj; es tu cerl a ke ni n 
forgesos . Korain dankegon k sa luton! · J. M. - Brno .-Kun via lelero ni ' r!cev\ 
k_var respond kupon ojn . Ni publi kas pelilaj 
anoncetojn. Koran saluton ! 

S . C .- Malmo.-Ni ricevis vian lerero 
kun gazetel1ran caj oj k d anl1as ~ian enhavo1 
· l. S .-C. QuiJano. - Via Jetero trafis nir 
Reg ule ni ser.dadas al vi la ga zeton~ lial 1 
ne kon11s la kaüzon pri la ne alveno en vi, 
m11noj. Pri via monsendo ni res pond os al v 

. B. P.-Zn ojmo.- Ni no1is vian transl< 
~1~on k dankas pr o la ~enditai R. K. 

A. H.-Krom eri z. Vian satatan leleron 1 
ricevis k anka ií la gazel ojn k P . M. La eldc 
notan br os uron vi sia1em ¡,e ricev os. 

G . N.- Sl ockh olm .-Ni da nkaa vian le!I 
ron k bone no1as ~ian tutan enha von. P 
k-do Kiles ni se nctis la libro n k ro1on. Anka 
ni de vi ricevacla3 amason da gazel oi ku 
tradukaj oj de P. f. Al la adreso de ,Storn 
klock a n , ni send os la ga zeton regule. Dar 
kon por ciuj vlaj klop odof por nta afero! 

S. E. L. N. - Rotterdam . - Ni notas 
aprob a s la enhavon de via letero, 1iel 1 

povas agi lail prop onile . L11 kvanton d 
e~~empl~roj de nia gazeto al vi send ata 1 
pingas ~•s la nombro menciila. S alulon! 

K. K.-Al bacele.-R icevinte vian P. K.r 
notas vian novan adreson · k 4ojas a_úc 
den ove pri vi. Ne ricevinle ~is nun viaJ 
sciigojn, ni iam timi s pri -vía sorl o, Tr 
amikan salut on! , 

L. P.-Villar real.-Vian P. K. ni ri~eV! 
k tui ni sendls a l vi la pelilan · gramaukon 
Ankail la mono estas ricevita . Bonfarlu! 

L. E . S. - Aarhus.-Ricevinle vian 5
~ lutan leteron ni dankas k k11m11rade rcc 

prokas la salu ton . . 
1 

i>ANAJ AMIKOJ, ATENTU! 

• · La_ an oncila brosuro pri la hispana arto detrulla de la inlernacia fa.sismo estas Jam 
P:eskail prera en la lltog rafeJo. La nunaj c1rkonstanc oj e~tas malh elpo por akurat 11 e_kspedo, ~ed n1 zorgas por ke ·r1u petinto . ncevu sia¡n ekzemplerojn . 

Kvank a m la surleraj komunikiloj lnter Barcelono k Valencio ne funkcias nun 
lamen la ~os1aj _rilntoj lnter 11mbail urboi 
t~le ne ees,1s. ~nt povas senlime 11dresl al nta redakcto Cton aJn, kiel antatle. Por ur 411¡ afero) ni rekomendas uzi la aerpostan servon 

B. R. - Plzen -Letna . - NI ricev is VI~ 
leteron k fo1ojn, kiujn ni disdonas, lail v1ª1 lnstr~kci oj. Ankail ni skribas al la kortcerng 
oftce¡o, kiun vi ind ikas k es peras, ke 
kom:,lezos vin. ' _ • n 

Nova nin peranlo por Danio estas 

u;-L. r A.·. nm . wnrusu l ESPEWTf. uoc,o 
~ISSEREREN, UBIH~f · •,• Postkónto: 19906 

. J.. R. H. - Goteborg.,- Vian leteron es r1cev1s k publi kigas vian anoncon. Ni r 
pondos vin perlete re. ...--,:. 
Preaelo de J. Olmos, Alicante, M, va1end1 

.. , . ~ 


