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VERKARO 
Live rota de Hispana Esperanto-Asocio preskan preskoste 

al la samideanaro : 

I.—TERMINOLOGIO DE LA ARKÌTEKTURO, de 
Franeisko AzOrin, 20 x 14 cm., 219 paga en luksa pa- 
pero kaj pli ol 2.000 bildoj ilustrantaj laterminaron. 
PREZO : 8 svisajn frankojn. 

IL—MIA POEZIO (POEMARO), de Rafael de San Millàn, 
177, x 12'- /, cm., 62 paga. PREZO 0'00 sv. fr. 

III.LA KREITAJ PROFITOJ, komedio originale hispa-
ne verkita de Jacinto Benavente, tradukita de Vicente 
Inglada, '17'r', x 12y, cm., 96 paga. PREZO : 0'75 
sa. fr. 

IV.—LA GENIA KAVALIRO DON KIIOTO DE LA 
MANCA (Rimarkoj pri la titolo de la verko, dedi€o, 

o ita• parolo, vcrsajoj al la libro, P. c., kaj mina apitro 
u '~ $$e la fama verko), de CerVantes, tradukita de Julio 
• 'iangada Roseniirn, 16' `, x 12 cm., 31 paga, luksa 
úi 	era. PREZO: 0'45 sa. fr. 

V 

• 

A54LA, de Julio Mangada Roseniirn ; historia-arta 
Idrfskribo, biografioj de Sankta Teresa, la tutmondfan3a  
veffkistino, kaj de Abuso de Madrigal nomata Oceano 

Cc",. 47,1a Sciencoj (komenco de la XV jarcento), k. c., kun 
" i 410.Lbelaj bildoj luksa papero, 16'/, x 12 cm., 62 paga. 
o I,IZEZO: 0'75 sa. fr. 

V E SIVIRDINANDO L I" KAJ FARINELLI, de Julio 
T a igada RosenArn historia navcleto originale ver- 

' D`ila prone kaj verse, 19 x 14 cm., 32 paga, luksa. pa-
Ioo. PREZO: 0'60 sa. fr. 

i PR I I I ISl'ANUJO KAJ CIAJ POPOLKANTOJ. 
'i rI i I,IfANTTARO DE MURCIA, de Julio Man- 

(f / 

S ANTAN D ER 

ARAN‚ ITA, TRADUKITA KAJ VERKITA 

DE 

JULIO MANGADA ROSENORN 
ELDONITA 

lI E 

Hispana Esperanto Asocio 
DANK' AL MONHELPO DE LA 

Nacia Patronaro por Turismo 

MADRID-1933 



TERITORIO KAJ KLIMATO 

ANTAVTas estas la €efurbo de la provino an- 
kail same nomata, kies teritorio estas €irkailata 
de altaj montaroj escepte •Norden, kie ƒin 

limigas la bravaj ondoj de la Kantabra Maro, kiuj 
furioze batalas la ondigantan uiarbordon ka• ze de la 
potencaj ventoj blovantaj de l' Nordokcidento. U°eue-
ride oni alnomas la regioneton la Montan (la Mon.. 
taro),• kaj tiel oni alnomas la santanderidojn men-
taneses (montaradoj). La Kantabra Montaro eniras la 
provineon tra la suda parto, de  Oriento en Okcidenton, 
ƒis la tutìnondfamaj Picos tie Europa (Pintoj de E• -
ropo) ; de €i tin montaro, kvaza•  de-  duobla kombilo, 
deiras montaridoj al Nordo, mortante en la maro, kaj 
al Sudo, ebeniƒante en la plata„ oj de Kastilirjo, for 
de la proviuco. La montaridoj des pli apartiƒadas unuj 
de aliaj ju pli malalproksimiƒadas de la naskiƒloko 
kaj samtempe perdante alton ; kaj do €i okazigas pro-
fundajn kaj mallarƒaju valojn unue, kaj ke €i'tini 
valoj plilargigas kaj ebenigas. De €i tiuj montarido] 
Iciras kvaza•  perpendikle aliaj, dividante la valojn 
IaiI uiultenombraj aliaj valetoj, kvaza•  fakoj de labi-
,,,in apartigataj unuj el .aliaj de krutaj mallarƒaj 

,ai , •nnontoj. La alteco de la montoj estas de 976 an. ƒis 
• • 6:,9 m. sur la mara nivelo, kaj la plej altaj pintoj el 
L, 	toj de E• ropo estas: Torre del Llambrión (Turo 

(ambrion),- kun la lasta altero ; Pena Vieja (Penja 
,.•aa - Malnova Stonego), kun 2.615 m., kaj Pena 

n , kun 2.528 ni., inter la provincoj de Palencia, 
,, I,iij Santander. Penti Labra, kun 2.002 m., estas 

tir 



unu el plej rimarkindaj orografiaj lokoj de Hispanic, 
€ar de €i tiu loko elfluas akvon en la tri marojn €irka• -
antajn la preska• insulon : en €i tin loko naskiƒ.as la 
rivero H-ijar, kiun vere oni povas konsideri esti la ri-
vero Ebro, altluanta al la Mediteraneo ; iuj riveroj, 
alfluautaj al rivero Pisuerga, kiu kunigas sian akvon 
al rivero Duero, pOr alflui al la Atlantiko, €e Oporto ; 

uroto de I dlablo cu 11oznaya. 

HI la rivero Natisa, kin iras enfluiƒi en la Kanta-
I,inn Maron. 

Pruktodonaj valoj, iuj vastaj, aliaj male; €u 1on-
1 j, €u kontra• e, €u tiel longaj kiel larƒaj ; €u milde 

.1, aiaj, €u krutaj, kun foliplenaj malnovaj arbaroj, 
1 a a no raireblaj arbetajaroj, kun aleoj, kun kulturitaj 

w l i rj 
 

kaj fruktoƒardenoj enkadrigitaj €u de simplaj 
HL 1. a j uturetoj a•  de palisaroj kun kvazail kreneloj ; 

., 	rimarkinde ke la kamparo abundas je fruk- 



toarboj kaj strangaj fremdaj plantoj, kiujn kunportis 
migrintoj revenintaj al la naskiƒloko de €iuj partoj 
de Ameriko kaj de aliaj landoj, €ar, kvankam la san-
tanderido estas tre aventurema, li konservadas pro-
fundan ,amon a1 la tero de la prapatroj. Herbejoj, 
odorante rave ka• ze de 1' delikata atomo de plantoj 
kaj floraj, kiuj en ili nekulturite naski€as kaj kres- 

ranta en L i®rgaae,. 

kas. Riveretoj kaj riveroj fluadas rebruante freneze 
kaj saltante de roko en rokon sur roktran€itaj fluejoj 
tra montgorƒoj, formante inultenombrajn kaj belajn 
kaskadoj n ; alifoje ili Ilu ada s serene kvaza•  senmove kaj 
silente, kvaza•  majeste rampante sur ebena„ oj plenaj 
de Larmo, plilarƒiƒante kaj alirante morti trankvile 
€e la …anmantaj ondoj muîtfoje tondre bru.antaj de la 
Kantabra Maro. I,a tuta kamparo estas kvaza•  labi-
rinta edeno plena de Larmoj por la vojaƒanto. 

Vidap de La Cavava. 



Inces Hermino kaj Pores. 

La teritorio estas ri€a je minejoj (faro, plumbo, 
kupro, karbo, k. c., k. e.), kiujn a,ktive oni eksplua-
tis, eksportantc al fram,dlandoj la mineralojn ; la mi-
neralaj fontoj estas abundaj kaj variaj, pro kio same 
ahundas la banlakoj. Grava estas la kulturo de la 

Pena del Bejo (deoaege de r Beho). 

maizo, maipli•tiu de aliaj cerealoj, legomoj, terpomo, 
fruktoj icuj lino, anka•  iom kulturas la vinbe- 
ron. Granda kaj grava estas 	ri€enbavo de la vid- 
punkto arhara, same anka•  la utiligo kaj reproduk-
tado de la brutaroj, kin) naskas gravegajn plensuk-
cesantajn industriojn. I„a santanderido kulturas aten- 
teme k'aj ameiue la kamparon, kaj e€  li mem el la 

• 



La arbaro e1 .okej_ Hoznayo. 

resta„ oj de la fi…kaptrado fabrikas la grundnutrajojn 
por siaj terbienoj. 

laa klimato estas varia, 	la lokoj, sed ƒenerale 
ƒi estas malvarmeta kaj malseka : la meza tempera-
turo duna la jaro, estas 13°9 ; la plej alta, 30°5 ; kaj 
la plej malalta, 0°5, kaj estas gravaj influanta„ oj la 

1mermonro de la Aermida. 

ventoj kaj la proksimeco al la maro, kiu mildigas la 
malvarmon ; tial, en la marbordo, la klimato estas 
varnieta kaj malseka kaj fariƒante des malpli varmeta 
kaj des pli malseka ju pli malalproksimiƒas de la mar-
bordo : la vento de la Nordo estas malvarma fojojn 
kun akompano de malseka nebulo ; tin de la Nord-
oriento, malvarma kaj seka, kun ƒi venas la neƒo plej 
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abunda, €i tin vento estas ofta dum la somero, pro 
kio Santander kaj ƒia marbordo estas loƒinda somer-
restadejo ; tiu de la Okcidento, venante de la Allan- 

noto de Cu 

tiko, sarate de naalsekeco, naskas la plej oftajn kaj 
persistantajn pluvojn, anka•  estas pluviga la vento 

de la \ordokcidento, nomata sendava1, sed la pluvaj 

estas …turmaj, kaj oni konsideras ƒin tre sanga, pro 
kio estas la proverbo: 

— 13 — 

La venteg' alvenas, jene; 

lass ƒin flue& bone, 
fin enspnn pebnoplene- 

e,aro de 1 Cn,iiUo. Pueete Viesgo. 

La vento ale la Sudo estas seka, varma, tro sul-
okanta dum la somaro, kaj estas ofta duna la prin-
tempo kaj la autuno, e€  tiel forta kiel uragano; tin 
de la Sudokcidento estas simila je In Suda, kaj duni 
la somero okazigas tondradojn kaj …turmojm La lokoj, 



De Ia leboekampo al vila o. 

• kiujn batas la vento de 1' Nordo, estas malvarmaj 
kaj malsekaj ; male tiuj, kiujn batas la vento de 1' 
Sudo ; la lokoj, kies orientiƒo estas al Oriento, ƒuas 

varmetan temperaturon dum la tago, sed dum la nokto 
fariƒas malvarmaj; €ar rapide malaltiƒ.as la tempera-
turo ; la lokoj, kies situo estas orientita al Okcidento, 
ƒuas plej agrablan temperaturon dum la tuta tago. 



Pintoj. de ESropo. Markìta .eurirejo al la supro de Tiro Tirso. 

LA PINTOJ DE EÚROPO 

A grandiozeco, varieco. kaj grandega kaj i_m ~a 	 m 
pome-beleco de la Pinto] de Eairopo faras €i 

	

   tiun montarlabirintoii unu el plej rimarkiudaj 
tnrista altiroj de Hispanic kaj unu el plej famaj mon- 
targru Jo.) tiaspecaj. de Enropo. Pro tio la Nacia Pa-
tronare por Turismo instalis en €i tiu loko, je 1.670 
metroj sur la mara nivelo, tre komfortan rifuƒejon, 
la Rifuƒejon de Aliva. (Reficgio _ lied ls o de Aliva), 
€e la plej strategia situo por kiel eble plej facile deiri 
al plej interesaj ekskursoj. En .€i tin Rifu,frejo, la 
turiste trovos varman kaj malvarman akvon, duiejon, 
varmigadon, €ambrojn kun du litoj, salonon kun tipa 
kameno, k. t. p. ee ƒia biblioteko estas verkoj per 
senpage informiƒi pri la Pinto) de E• ropo, pri eks-
kursoj, kaj, el €i tin), la plej interesaj estas : al Pen"a 
Vieja (Penja Vielsa - Malnova . lono), 2.015 m. a . s. 
m. n., kun miriganta panoranio; al - Tot're del Liam- 
brión (Torre del Jambrion- 'Twro de l' Jasnbrion'), 
2.639 m. a, s. In. ri., suprenirante tra Lloroza, de kies 
turo oni rigardis la Naranjo'n de Balnes (Naranfio'n 
de Bulnes), kaj, €e la piedo, la belegan lokon Liordes ; 
al Pico de la Padierna. (Pilo de la Padierna), 2.400 
In. a. s. m. n. ; al l'aldecoro (Valdeleoro),2.000 m. a. 
a. m. n., suprenirante tra Ltoroza, oni vizitas la bal-
lcanon, de kin oni povas admiri",grandioian"ravantan 
panoramon ; al Cnsmbre Arenas (Kumbre Arenas), 
anka•  2.000 ni. a. s. m. n., de kie oni povas rigardadi 
I utan belegan teritorion de Liebana ; al Sotres, 1.040 



m. a. s. m. n., sur vojo borderata de altaj montoj, kaj 
plilongigante Si tiun ekskurson, oni alvenas proksime 
de Babies kaj de ƒia fama aNaranjoa, kies suprojn 
malmultaj turistoj trafis ; al aliaj pitoreskaj lokoj 
plenaj, de intereso kaj beleoo, kiel estas it ahla de Le- 

Per trajno kun kombino de a• to€arój ;` 
Per Kantabra l~crvojo (Ferrocarril Cantdbrico) de 

Santander al Unquera (Unkera). De €i tie al Potes 
estas regulaj aitto€aroj, kiuj kombinas sian servon 
kun tiuj de Potes al Espinama, sed anka•  oni povas 
lui atitomobilojn en Unquera. 

Ce la Pintoj de E• .opo. 

chugales (Tabla de LeSugales), 2.445 m. a. s. m. n. ; 
Pico Hierro (Piko lerro), 2.438 m. a. s. m. n. ; Pico 
Certés (Piko Kortes), 2.373 te. a. s. m. n., k. e. 

PRI LA MANIERO EKSKURSI 

Per anto€aro sur fsoseo de Santander al Espinama, 
137 km., dum tri horoj. 

Ploroj de E• ropo. Pinoj Raso kaj Albo. 

• 
De Espinama a al Ri{ukejo de Alira,.oni devas rajdi 

June du horoj. En Espinama colas gastejo kaj atito-
uo bilejo. 

I,a entrepreno aCantabria Cars» organizas dum la 
'onwro oftajn ekskursojn al Pintoj dz Europa per 
luksaj laa) tre oportunaj adto€aroj. 

I,q I,lej oportuna kaj rapida vojiro stir Qoseo es- 
~.~ 	.ti',oilarider-Torrelavega. Cabezdn de la Sal-Unqu.e- 



ra, €ar la …oseo estas bonege pavimita ; sed de la tu-
rista vidpunkto, estas pli interesa la vojiro Santander-
Barreda-Santilllana del Mar-Comiillas-San Vicente de 
la Barquera-Unquera. 

INTERESAJ LOKOJ DE LA VOJIRO 

(Elirejo : (enerala Soseo al Madrido kaj Asturias) 

PUENTE-ARCE, €e rivero Pas; 
I3ARREDA 

VIVEDA, kun la familia domo de la fama teatroverkisto 
Calderón de la Barca ; 

SANTII,LANA DEL MAR, kiu estas tre ri€a de la ar-

keologia vidpunkto, kun kanonika prekejo de la 

XII° jarcento, kiu estas nacia monumento ; kun 

la Torre del Merino lTuro de l' Merino) de la XIII' 
jarcento, kaj kun aliaj monumentoj. Je du kilo-
metroj de Sanlillana estas la Cuevas de Altamira 
(Kuevas de Altamra - Grotoj de Altamira), kun 
mirindaj prahistoriaj pentrajoj sur la roko ; 

Pinta) de E• ropo. 
Vidne de In copro de. r Pima, te la limo kun Asturias 

COMILLAS, agrabla somerrestadejo, kun malnova parto 
kaj la plaƒo ,de Oyambee (Ojambre) ; 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA kun …tona poeto el 32 
.arka„ oj, miriganta panoramo, ruinoj de Kastelo, 
Monaliejo de Sankta Francisko, Casa de los Corro 
(Kasa de los Korea - Familia domo) ; gotika prek- 
ejo kun artajoj ; 	• 

DILSFILADERO (INTERMONTO) DE LA HERMIDA, kiu estas 



Intermontej gorƒoj de le Hermide. 

Pintoj de Ecropo. 

grandioza kaj impona mallarƒa intermonta kori-
doro, tra kiu fluas la rivero Deva ri€a de trutoj 
kaj salmoj. Inter Panes kaj Puente Ojede (Ponto 
Ohedo), staras preƒejo kun speciala hispan-araba 
stilo (mudebara stilo) (1), nomata Sankta Mario de 
Liebana, de la Ya jareento, kaj kiu estas nacia 
monumento ; 

Popes, kun tre belaj antikvaj donoj, kaj je tri kilo-
metroj de ƒi, staras Monaioejo de Sankta Toribio 
de Liebana. Gotika preƒejo, 

GENERALA TARIFO POR SERVOJ 

Garaƒo en EsJ inanaa : de 1 al 2 pesetoj po vetur-
ilo €iutage. 

Rifieƒejo de Adira: kompleta gastigado €iutaga, 
25 pesetojn ; nun €intaga €ambro, 5 pesetojn ; maten-
man};o, 2,pesetojn; tagmanƒo, 0 pesetoje; vesper-
mango, 9 pesetojn. 

Defiendejo de la Rifaiƒejo : €iutaga kompleta gas-
tigado, 12 pesetojn ; matennanƒo, 1,50 pesetojn) ; tag-
manbo, 5,25 pesetojn ; vespermanƒo, 5,25 pesetojn. 

Oni j ostvlú la Iarifoin pur €iaj alia„ op, kiujn deci-
dis la Nacia Patron.aropor Turismo. 

TARIFO POR GVIDANTOJ KAJ GEVALOJ 

Gvinax'ro : de 8 ƒis 10 pesetoj Outage; bona 
Ocvalo kun bona selo, 10 pesetojn €iutage, 5 pesetojn 
donstage ; azeno por porti valizojn, k. c., 5 pesetojn 
?iatoge, 3 pesetojn duontage. Pro restado de bestoj 

(I) in(iuo de la ma• raj artistoj en Ia kaistaoa arta. 



en la bestejo de la Rifuƒeio, 1,25 pesetojnfiutage 
po besto. 

La Rifuƒejo estas malfermata de la 1a de junio 
a15' de oktobro, Dum la eetcro de la faro estas necese 

apici du tagojn .anta•  la uzo per grupo cl OK PER-
SONOJ MINIMUME, la•  prezoj ' montritaj kaj par 

Caseo-Urdiales de aeroplano. 

unu tago; se la grupo estus el malpli, ol ok 1ersonoj, 
oni devus legi  25 pesetojn pliajn. 

Petu informon al la Oficejo de la Nacia Patronaro 
/ior Turisnao en Santander (i veno de Galln 5'  Her-
ndndez). 

Ploroj de Edropo €e Ia limo kun Asturias. Naranjo de óulnes. 



Pas,ego. 

LA SANTANDERIDO 

indiƒcno de Santander estas nomata MON-
1`AI ES de la ceteraj hispanoj, - tio estas 
MONTARAMd, li estas krnde serioza kaj 

brava same, kiel aspektas lia regiono, dum €iuj tem-
poj ; firma, kiel la rokoj de liaj montaroj estas ; liberaj 
kaj sendepcndemaj, kid estas la aglaj kiuj siestas en 
la nealireblaj- tran€itaj pintosuproj de liaj imponaj 
montoj ; neestimanLa la loƒantojn de la ebena„ oj, kiujn 
li konsideris esti malsuperaj, eble Oar li vidis ilin mal 
pligrandƒintaj kaitze vidi ilin de siaj plej aliaj mon-
tarsuproj ;forta, kiel la kverkoj de liaj arbaroj elvi-
diƒas; kuraƒa, konsekvencc-de la seninterrosupa 
luktado kontrad la sovaƒaj bestoj kaj la ondoj de la 
tic €i impone furioza maro; nobla kaj grandanima, 
kvazaú kaptite de idealemo, kin devigas lin rigardi 
la pluon preter la senfinan lazuron …iritan de la pintoj 
kaj krestoj de liaj montaroj, lriu devigas lin foriri el 
lia regiono al aventuro tiamaniere estis la MONTA-
RES (MONTANTES), kaj tiel-tial li sin montras 
hodia•  bonega civitano hispana, far li konservas €iom. 
bonan el siaj primitivaj kvalitoj homamantigitaj de la 
rulado de la jaroj al progreso. Ilin estas lia deveno 
,a•  origino? Ion pri lia origino oni povas konscii per 
legado pri la mirindaj grotoj de Altamira. 

Oi tiu popolo havis siajn simplajn kaj primitivajn 
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leƒoi,n same, kiel la ceteraj kantabraj gentoj, versen, 
kaj, kantante ilin, la gento transdonis leƒaron kaj 
kutimojn de generacio en gcneracion, kid konstantan 
himnon kiu vigle alparolis pri la nepra libereco, pri 

la sendependo spite de €io, kaj tiamanicre €i tin gente 
sentis la liberecon, la sendependecon, ke, okaze de 
danƒero al tiu sento, la nobla, bona kaj grandanima 
santanderido transformikis sangelver…ema, kruda ; 
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kantante li batalis €iam, kantante li mortis €e la batalo 

ne montrante la dorson al la malamiko. Ci tiu gento 
kantis siajn kultojn, siajn festojn familiajn, lokajn 
kaj regionajn ; la forpason de la vintro kaj alvenon 
de la printempo plena je promesoj ; la kavalirecon, 
la anion, k. e. La pasado de la tempo, trenante la 

Anguleto de Puente-Viesgo. 

politikajn, religiajn, sociajn langojn, devigante la in- -
diƒenon al kunvivado ktm aliaj gentoj, neniam al sub-
metiƒo, iom post iom modifis €i tiujn kantojn, sed 

rimarkinda estas la greka influo, €ar ankora•  persis-

tadas en iuj valoj, edziƒkantoj •kaj funebraj kantoj 

same kiel dum la tempo de Estrabon, kaj kid nun-

tempe en Grekujo mom. El-  Lo tio €i devenas la 



Tipaj €aroj. 
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ri€ega nntzika folkloro de Santander, el kiu jen du 
kantoj ; 

Casrro-Urdiales de la haven°, 

lad desegno de la fino de la XIX ja 

yiart& de1montar'o 
limn._àa jot dt (ttIdA L 

A rvelanY e,verg,r, 

Ami …in, jen postulo;' 

rnalbona aorta 

por …in vidi ja mankas 

al mi la forzo. 

For de mi, for de mi, 

roz' de 1' vilaƒo; 

ke mi ne gin vidu, 

ve, malkura$o ! 

Amami° maron iri 
valor; petas …i je vano, 

mi ne volas …in altiri 

al terura marmalsano. 

Tera por la kor' 

Mann estas !ati édeno; 

anale,.fen dolor' 

€e ver…ajna mareereno. 

ÍIM~=~ÍÍ 
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. àe Saet de a, 
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Ankorail la fi…kaptisto konservas kutimojn, kiuj 
venas de tre malnova epoko, el kiuj estas unu, kin • 
ankan estis ƒenerala en Leonlando, Asturio kaj Ga-
licio, kiun oni alnomas «je la bona €iel,um, (La buena 
gloria), kiu estas nedubebla resta„ o el la funebraj fes-
tenoj de la Tigiptoj kaj Crekoj, kaj kiun la santander-
idoj atentis •vtia faro decidita eI de la testaseentoju ; 
kaj tiel forte estis enradikigita €i tie kutimo en la 

Pr:tgo Santa Maria de. Yerrao. Cnhic ios. 

popolo de Santander, ke ari longedadre persistadis spite 
de la ordonoj, de tre itialnona tempo donitaj, de epis-
kopoj kaj pastraj kondamnantaj la kutimon €iel, liaj 
pri kin popola ver_sa„ o diras : 

estas gi cere,nonio, 

kiun devas ni prakfiki 
la•  ordonis la praavoj, 

la respekton oS apliki. 

Kirrin mortas doinmastro, viroj kaj virinoj festves- 



Sun Vk,,O, dc to Barques. 
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tite akompanas kadavron al preƒejo unue kaj poste al 

tombejo, unuavice la viroj, poste la virinoj. La akom-
panantaro rcvenas al la hejmo de la mortinto en sama 

ordo; €iuj cniras €ambron, la viroj okupas vicon la• -

longe la muroj, la virinoj enviciƒas same du-tri pa…ojn 

anta•  la viroj. La plej rajtigita akompanantino pro 

amikeco al familio de la mortinto anta• enpa…as al la 

centro de la €ambro kaj la• te krude diras : «Pa.tra nia 
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eliras por a€eti kaj alporti panon, fromaƒon, vinon 
kaj brandon. Dum la manƒa„ oj kaj trinka„ oj estas al-
portataj, la €eestantaro preƒadas. Alveninta la fidin-
clulo kun la alportita„ oj, la unuajn panpecon kaj fro-
maƒpecon kaj la unuajn glasojn da vino kaj brando 
oni donas al la vidvino, dirante al …i: «por ke ld mor- 

por la eterna •ripozo de la mortinto,, la €ecstan-

taro preƒas, kaj dume la virino, demctante dc sia kapo 

la nigran mantiljon, €i tiun sternas sur la plankon 

kaj samvo€e petas adonn dudekkvin centimojn po €ia 

por la doloratoja, a•  anstata•  peti tiun smneton Si 

petas tiun, kiu anta• e estis interkonsentata. La virino 

viglas la plenumon de la postulo, kaj kalkulinte la 

rikolton kaj la•  decido de la €eestan.toj, la plej fidinda 

tinta plej bane ƒuu la €ielon,); €iu] manƒas, trinkas 
kaj ekkrias de tempo al tempo aje la bona €ielƒuo de 
la mortinto,,. 

Gar la santanderido estas ema al plej bona ekono-
mia stato, tial li estas migrautcma. Li forlasas la nas-
kiƒl.andon por havigi al si ri€a„ ojn per sia laboremo 
kaj …paremo, kaj. kiani li estas trafintasian scion, li 
rcvenas al la naskiƒloko, kie li ƒenerale fariƒas sin- 
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donema al bonfarado kaj kulturigo; li same elmigras 
al Ameribo, kiel al aliaj iiispanaj regionoj. La ehnì-
grintoj, reveninte al naskiƒloko, malavare fondis ler-
nejojn, hospitalojn kaj aliajn kulturigajn kaj bonfar-
antajn instituciojn. La elmigrinto al Aaneriko estas 
contata indiano ; tiu al Andaluzio, ifindalo (†andalo). 

Estis granda supersti€o €e La vilaƒanaro, kaj ape-
na•  estas loko, kin ne havas sian magiistinon, kiu ne  

…tonoj de la kameno, kaj el kiu ili …miras siajn korp-
ojn ; kaj el vortoj, kiujn ili parolas s"mirante sin 

Sen Di', sen Sankta Mari', jen 
mi tra la truo de 1' kamen' ! 

Longajn malvarmajn horojn durít la vintro pasigas 
la kamparanoj apud la kameno, €irkail la fajro ; pare-
lante pri ; aria) aferoj e€  politikaj, an rakontante tra- 

Bela kaj arta ma• zoleo de 1' lnkviziclesno Corro. 

San Vicent de Ia Bargnera. 

estas. sor€istino an divenislino, pri kies £en.arueno) oni 
kredis kaj ne ilin malamis, sed male, e€  oni petis iliajn-
konsilojn kvankam oni konsideris ilin demoninoj. Oni 
tre malamis la magiistinojn, €ar ili estas kai antaj 
€iam €iajn malbonajojn, kaj €iusahate, meznokte, raj-
dante stir balailo, iras tra l,a fnmelirejo de la kameno 
kaj aero kiinveni €irka•  kratago sub prezido de la 
diablo 'enkorpiƒinta zn kapro ; La mistera forta, ilin 
veturigante, konsistas.. iel du elementoj : el …mira„ o 
nigra pli ,ol pelo, kiun ili gardas sub la grandaj plataj 

Stnmpilo de In n,besnaro. XIV jarcento. 

San Vicente de In Bargaera. 

diciojn, legendojn, historiajojn, k. e., la viroj, kaj 
dume .anka•  la virinoj faras laborojn. 

Estas rimarkinda kutimo en la vilaƒoj; pro kiu la 
junuloj, grupiƒinte, bruante sur la stratpsvimojn per 
siaj maldelikataj primitiva) ledpantufloj, kriadante 
simile je la bleko de €evalo, iras de domo en domon, 
petante sangkolbasojn, aliajojn.,monon, je la nokto 
de la Kristnasko. Fojojn, la petitoj trompas ilin per 
kolbasoj el cindro kaj per putriƒantaj ovoj. Oni comas 
ilin marzantes, kaj la kutimon marzas ; sed oni opi-
nias prave, ke €i tin kutimo, la•  konstatas la nomo 



Turo de pro ojo. valo do Toranro. 



Pregna de Lebefia. 

rraaraas--rnart'aloj—, tlevenas de la festantaj kutimoj 
dum marto, kiam la g,rupoj el junuloj, profitante la 
varmetajn noktojn de €i tiu ntenato, festis per kantoj 
kaj petoj €o ri€ulojn, €u a• toritatulojn, €u belulinoju, 
farante la kanton per kvazan ploranta vo€o, sen akom-
pano ia ajn kaj per simpla ritmo, kvaza•  simpla kanto 
de la katolika liturgie. Sed vere la kantoj estas dege-
neriutaj la•  variaj romancoj. 

Jen nnu el la kantoj, kiu elvidigas a•  prezentas 
interesan : 

«Ne malƒentilajo, 	 ja donas nenion 
ne, do, malobeo, 	 sen mono la pero. 
estas €e nobluloj 	 Ne al la fra• linoj 
jam kanti sen pero; 	 nun nia sinteno, 
ni kantos, sinjoro, 	 jes al sinjorino, 
kun via permeso, 	 al …ia la edzo 
ni direr la marzojn 	 por ke €i sinjoro 
kun granda saƒeeo, 	 ne havu €agrenon. 
A• skultu, nobluloj 	 Eliru, fra• lino 
kun granda I' atente, 	 kun granda la Ledo, 
vi a• dos la kanton, 	 li havu fian€on 
tre novan la verkon, 	 kun granda bieno, 
ni venas ƒin kanti 	 - kun -oraj kolumo 
kun brua kontenta 	 kaj manumekntremo; 
de I' aƒo tre frua, 	 kaj anka•  la frato 
en plena juneco, 	 ricevu tempbenon, 
kaj kiel fin kantis 	 e€  patro, panino, 
prapatroj je l' tempo ; 	 sub sama tegmento, 
ni faras, do, same, 	 e€  anka•  servistoj, 
sckvaate l' ekzemplon. 	 al €iaj ne ƒenon... 
Konsciu, ui venas, 	 ... ... ... ... ... ... .. 
pardonu la ƒenon, 	 ... ... ... ... ... ... ... 
ne por al si doni ; 	 Adian, sinjoro, 
ricevi, ion cedo, 	 ƒis nova reveno,,. 
la lardon, la ovojn, 	 premiu vin Dio 
la porkan piedan, 	 pro la sindonemo, 
la onklojn, ka…tanojn, 	- 	Anƒeloj ni estas 
e€  anka•  moneron 	 de la mem €ielo, 
por trinki la b 	, 	 ni pa…ojn ja havas, 
€ar en la vendejoo- 	 donu, do, mancron.» 

La gvidanto de la grupo, maskante la vo€on,-kva- 
as•  de ploranto ni estas, alveninte 	pordo de domo, 
demandas €u la deammustro volas, ke la grupo prenu 
an kantu ; kaj decidite, lad la respondo, tiel oni faras. 

La junuloj profitas la rikolton manƒante kaj trinkante 
en la vinvendejo. 

Anka•  uni devenigas de la Grekoj popolan kuti-
mon por la edzinfcstoj : de tre frumatene, se la vetero 
estas milda, la pordoj kaj fenestroj de la fian€domo 
aperas ornamitaj abunde kaj bele el rozoj, e1 aliaj 
floroj kaj el rosmareno. La plej bonaj kuiristinoj de 



Detala»o de la peƒejo de Leóerm. 

la vilaƒo, e€  de la €irka• a„ oj, elplumigas kokinojn, 
aliajn birdojn, preparas €asita„ ojn, aranƒas kaj spiras 
manƒa„ ojn kaj hejtas la fajron ; tial, tra la kamentruo 
kun la fumo anka•  eliras kaj € ien disiƒas odoroj, kiuj, 
tr-afante la flarorganon de la vilaƒanoj, stimulas la 
guston al partoprcno en la festenoj. C$e angolo de la 

Deal*, de la preƒeje de Leóene. 

korto, aliaj malplej lertaj kuiristinoj kuiras en gran-
daj kaldronoj -bovinidpecojn ; en la centro de la sama 
korto, oni instalas vinfontanon, kaj, en alia loko, oni 
starigas altan fortan stangon …miritan el graso por 
grimpi lcaj trafi premion metitan €e la pinto €u la 
…mira„ o ne glitigas suben grimpanton anta•  ol trafi ia 



Bonza mesa librotentlo. XVI jercemo. 

Preƒejo de Laredo. 	 Tre antikva skolptirajo de la preƒejo de Leberia. 
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premion ; inultenombraj raketoj trairas la atnios,feron 
kaj en €i tiu eksplodas ; tipaj flutistoj trairas la strat- 

ojn de la vilaƒo, de loko en lokon, ludante la muzikilojn 
kaj andigante la tipajn regionajn muzika„ ojn ; la so-
noriloj de la preƒejo sonoradas febre; la fra• loj kria- 

Portalo de la pieƒejb de Pierce. 
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Centre absido de la preƒejo de Pinsen. 
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das, imitante la blekon de la €evalo, kaj la fraìílinoj • 
ornamas siajn mantamburetojn el brilkoloraj rubandoj 
kaj el tintiloj. 

Gaja• kaj pitoreska grupo el fra• loj kaj fra• linoj 
Festvestitaj elk-as el la korto, kie ili kunvenis kaj iras 

Flanka abldo de lo preƒejo de Piaaoo, 

al la domo de la fian€lno akompanantc la fian€on kaj 
liajn gepatrojn : unuavice mariias kvar popolaj flut-
istoj ; duavice, la fian€o, lia patro kaj multaj dancan-
toj ; trim-ice dek-du kantantinoj Pun mantamburetoj, 
kiujn ili ludas por ,akompani la kantojn, sekve amaso 



Postalo de la Kanonika Pseƒejo de Cemaloo. 
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el gefrailloj de la vilaƒo. Cie amaso el gevilaƒanoj 

kuriozemaj vidas la akompanantaron. La kvar flutistoj 

a• digas tre tipajn popolajn dancojn, je kies takto, 

serioze kiel a• tomatuloj, la dancantoj piedbatas kaj 

bruigas mar…ante. Dum la flutistoj silentas, la kan-

tantinoj kantadas kaj ludadas lri mantamburetojn, sed 

estas untie ses kiuj je ntalrapida takto melankolia kan-

tas la•  jeno : 

oEl gejianeoj de I' lando, 

ien certe ja la plej belaj;»-  

kaj poste, la ceteraj ses, samtakte, kantas komple-

tante la strofon per la jenaj versoj : 

°protektu ilin sanktaloj, 

al ili benoj dielaj.c 

Sekve, la dekdu kantantinoj samtempe rekantas la 

kompletan strofon 

"El gejiandoj de 1' lando, 

jen certe ja lo plej belaj; 

protektu ilin sonktaloj, 

al ili benoj. dielaj.n 

Tiamanicre alternas flutistoj kaj kantantinoj ƒis 

alveno al la pordo de l' domo de la fian€ino, kie €iuj 

haltas kaj silentas momente. Tuj la fra• laro unutone 

blekadas, tiel forte la•  eblo, kaj sekve la kantantinoj, 

dum la fian€patro batas trifoje per la mano la pordon 

de la fian€ino, kantas : 

«Dia suno de di aglo 

jam elite el malpelo, 

tar de da pordo brilas, 

kiu estos c/a stelo.° 



Absido de la Kenoniks Proyejo de Ceroatoe. 

Oni malfermas la pordon kaj aperas'la fian€ino kaj 

…iaj gepatroj : …i, ruƒiƒante kaj ri€vestite, kaj …iaj 

gepatroj kuniƒas al la fian€o kaj al liaj gepatroj, kaj 

€iuj aliras al la preƒejo, same kiel estas dirite, por 
okazigi la edziƒ'ceremonion. Kiam flanko ail fian€ino 

apartenas al altranga familio de la vilaƒo, la pastro, 
la instruisto kaj la urbestro a•  vilaƒa• toritatuloj, 
cerenionie akceptas €iujn €e la pordo de la preƒejo, 
kaj post la ceremonio ei tiuj .akompanas la novajn 
geedzojn kaj partoprenas la festenon, kiu disvolviƒ-
adas €e la flanko por la familianoj kaj a• toritatuloj, 
€e .la korto, por la flutistoj, kantantinoj kaj àkompa-
cantaro. 

Anka•  similan feston oni okazigas ofte por honori 
sukcesintan indiano 'n a•  jandalo'n.. 

E1 € iuj santanderidoj diferencas la loƒantoj de la 
valo de 1' rivero Pas, nomataj tial jiasiegos. E€  oni 
opinias, kc Ili estas pento el stranga deveno, kiu trafis 
la valon dum la militado kontraii la ma• roj, kiam ili 
estis servutuloj, pro kio oni opinias, ke ili estas el 
inahometa deveno; sed oni devas konstati, ke la pa-
siege ne …atas resti en -la sama loko, ke li iras de loko 
en lokon, konclukante sian brutaron por havigi al €i 
tiu. hcrb jn kaj'akvon ; ke li estas komercisto;..lce la 
venƒemo estas al li kvaza•  religia devo nepra, pro kio 
li konscias malkuraƒa tiun, kin ne sui venkas ; 
ke li estas sobra ; ke li konservas la arogantecon kaj 
sendependemon de la pasintaj epokoj, pro kio li mal-
…atas oficojn, kiuj devigas al submetiƒo, celante €u €e 
la lando, €u for de ƒi, vivi libere, ne tolerante mas-
tron. Iuj opinias, ke la pasiegos estas tiel aparta pen-
to, kiel estas judoj, ciganoj, k, e. I,i estas forta, ku-
raƒa, kalkulema, kcuuercema, industriema kaj lerta. 
Oni ne povas konscii pasiego'n sen alta bastono, kiu 
iam estis al li €u armilo, €u spogilo, €u levigilo, €u 



…ildo, €ar per Ai li sin …irmis kontran spado, lano, 

pafita …tono ; per ƒi, li firmege saltas miriade kaj 

Siuparo de la palaco de Sonaaes, Villaau riedo. 

fulme riveron, moron, fosa„ on,- k. e. ; per ƒi, li €asa-

das...: la hastonego de 1' pasiego estas kvazaìit magia 

kaj mistera talismano, per kiu li Carus mirinda„ ojn. 

La pasieg'ino estas anka•  altkreska. kaj forta, kun 
fizionomio tre agrabla, bela, kun kapabloj samaj, kiaj 

Pasiega (pasiegino). 

estas tiuj de la pasiego, Tamen €i tie gento sufi€e de-
generic pro kunparigo de samparencanoj. 
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PRI LA URBO SANTANDER 

zssoxio.—Lavi Plinio, €i tiu urbo estas Portus 
Victorioe, kie Marco Agri{ a venkegis la Kan-
tabroju, 2l .jarojn anta•  nia haro. Dum la 

amaj jarcentoj de la milito kontra•  la ma• roj, oni 

noinis la teritorion de la provinco .lsturias de Sancti) 

b'ante hombu€adon. f…i estis tre grava clum tin tempo, 

kirl haveno de Kastilujo; ƒiaj maristoj partoprenis 
la konkeron de Secilta. De la fino de la XII' jarcento, 

la urbo havis leƒojn, kiujn al ƒi donis Alfonso VIII' 
en Burgos, kaj la do malamikaj kvartaloj, a•  partoj 

de la urbo, unuiƒis sub regado de Abato, sed tamen 
ne finiƒis la rivaleco de la enloƒantoj de unu kaj alia 

Bela porspektivo. Santander. 

Santander je la XVI. jarcento, la•  tiama bildo. 

Anderio; sed la loƒantoj de Portus. Victorioe …anƒis la 

nomon de la urbo per Portus Sancti Esnetherì, kiu iom 

Post ioni transsformiƒis Portus Sancti Anderii, de kiu 

devenas Sant Ander, mine Santander. Je la unuaj 

tempoj de la Mezepoko la urbo estis dividata en du 
partoj, kiuj malamike sin kondutis reciproke, okazi- 

parto, pro kio estis ankora•  interbataloj, precipe dum 
la XIV jarcento pro rivaleco inter nobelaj .familioj de 
unu kaj alia partio. Mastrumis la urbon reƒidoj kaj 
nobeloj, kaj el €i tiuj estis M.arkizo de Santillama la 
plej malamata de la popolo, kiu militis kontra•  li, 
kaj tiel sukcese kontra•  la tiranaj pretendoj de la 
Markizo, ke la reƒo, je majo de 1467, nuligis la mas- 



trumon anta•e deciditan, kaj alnomis la urbon TRE 
NOBLA KAJ LOJALA. 

Je 1497, la urbo akceptis kaj ga.stigis reƒidinon 
Marga'ita, vonintan por edziniƒi kun la reƒido Don 
Juan ; en la urbo loƒis la reƒo Carlos Ia, je septembro 
de 1517, kaj al €i tiu urbo alveuis la reƒino Ana, 
kvara edzino de Felij e 11', je oktobro de 1570. Je € i 
tiu tempo la urbo ckriîulgis dank' al komerco kun 

Biblioteko Monéndez Pelayo. Santander. 

Ameriko, .€ar ƒia haveno estis konsiderata la plej bona 
de la Kantabra Maro, kaj oni starigis la faman lip-
konstruejon de Guarnizo. La graveco kaj potenco dc 
Santander kreskaclis kaj ƒi atingis la rangon de urbo 
je 1755, da• rigante sian prosperigon. 

Dum la milito kontraii Napoleono, la urbo estis 
okupata kaj forlasata diversfoje de la franca armeo. 
Je 1868 la loƒantoj partoprenis la ribelon kontra•  la 
retino Isabel ITa, kaj spite de la heroeco de la logan- 

toj, de ilia obstina rezistado, generalvCalonge kaj lia 
soldataro trafis en iri la urbon ; sed pro la terura rczis-
tado de la loƒautoj, la generalo kun la armeo forlasis 
la urbon. Tamen anka•  la ribelantoj pliinultenombraj 
en…ipiƒis per alici al Santona, kaj tiajn estis, kiam 

Ma amento al fama romeni,to Pere.da. Santander. 

la generala€o eniris denove la urbon' kvazaii heroa 
venkinto. 

La 3a.13 de novembro de 1893, terura katastrofo 
funebrigis la urbon : vapor…ipo _«_Cabo Machichaco», 
en ƒia haveno; kun granda …arƒo; 51.400 kilogramoj 
de dineunito, ekbruliƒis kaj fine eksplodis• pro ueebleco 
estingi la 'bruladon; la eksplodo jetegis en la urbon 
kaj eirkaúajojn diluvon el reloj, …ra• boj, fera„ oj, 
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…iprestajoj brulantaj, k. t. p., dissemante la bruladon 
€ien, precipe en la kajojn, en kiuj brnladis pli ol 50 
domoj. Estis 600 mortintoj kaj milo da vunditoj ; la 
belaj stratoj Méndez N-únezkaj Calderón fariƒis rub- 

amasoj . 
La …ildo de Santander aperigas vel…ipon celantan 

rompi katenon, kin, de kastelturo, venas al maro ; 

l3ela vida)o de la haveno. Santander. 

blua fono sur kinelvidiƒas du kapoj. La urbo havas 
1a titolojn : 'l're Nobla, (iam Pidela, Decidita (Ku-
raƒa), Urba Molto. 

NUNTEMPP. SANTANDER. — Sanlander havas tre 
mildan klimaton pro unu e1 bran€oj de la granda mar-
fluado venantade la golfo de 1Vleksiko, €ar tin bran€o 

fluadas proksime de ƒia marbordo kaj varmigetas la 
temperaturon dum, samtempe, la maraj ventetoj re, 
fre…igas la ambienton ; tial, la•  la oficialaj konstatoj 



de la Observatorio de la urbo, la rpeza temperaturo 

dum la jaro ƒenerale estas 14° ; 	meza durr julio; 

la plej tzarina monato, 19" ; kaj dum januaro; plej 

malvarma monato, 10". Komparante €i tiujn tempera-

turojn kun tiuj de aliaj enropaj plaƒoj, oni konscios, 

ke Sa-ntander estas de €i kiu vidpimkto la plej supera 

el €iuj plaƒoj ; sed, de €iuj aliaj vidpunktoj, same 

..Sa,dinr,o,,. Plago kaj Kaziao. Santander. 

rezultas: la urbo staras ant terlango eniranta en la 

maron, kaj la maraj ventetoj karesas la. urbon, farante 

€i tiun unn el plej sanigaj de la mondo, kaj €i tion 

evidentigas la alta aƒo trafita ƒenerale de la loƒantaro. 

I ,a €irkananta panoramo estas nepriskribeble bela kaj 
rinta promenejoj kaj arbaroj kun rimarkindaj 

i ..rspektivoj, kies fono multfoje estas la kobalte blua 



5. 

L. 64 — - 

maro. Sur la rando de vasta kaj belega .natbra haveno, 
ken multenombraj pitoreskaj vilaƒetoj, €e la piedo de 
rim,arkinda altano de kies supro oni povas admiri gran-
diozan horizonton, kiun 1im; is Montaro de Tras- 

w 

miera, tiu de Pena Cabarga, Sofia kaj la maro, la 
domaro elvidii as kvaza•  preskaii duoncirkla ainfitea- 
tro protektata dc la lunga monteto de ' Alta kontra•  
la malvarmaj ventoj de 1' Nordo. 

I a urbo prezentas du rimarkinda„ ojn : tiun de la 
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malnova urbo kun ƒia tradicia aspekto pro la mal-

larƒeco de la stratoj kaj autikveco de la konstrua„ oj ; 

tiun de la moderna parto kun tre larƒaj stratoj kaj 

tute moderna altvalora konstrua„ aro, kun la plej grava 
haveno de la Norda Hispanio kaj kun la mirinda kaj 

eleganta plaƒo de l' Sardinero kaj ƒia kvartalo el ri€aj 
vilaoj kaj palacoj, al kin kondukas la Avenuo de Pablo 
Iglesias de la centrode la urba, kaj estas, €i tiu Avenuo 
mm el plej belaj promenejoj de la mondo. La famo 
de la plaƒo ne dcvenas nur de tiuj pitoreskaj kaj kli- 
mataj allogantaj cirkonstancoj, sed anka•  de ƒia vas-
teco, de la orkolora kaj delikata sablo ƒia, de ƒiaj kon-
di€ojfarantaj konstante la banon agrabla kaj senriska 
sub belega lazu ro de la somera €ielo. 

Santander havas 82.000 loƒantojn kaj ƒia parto 
nova estas miriade ri€igata de belcgaj promenejoj, el 
kiuj la plej ±imarkinda estas la. Paseo Alto (Alta 
Proanenefo)'_'la• longe monteto kronanta la urbon, de 
kiu oni povas admiri-la belegan kantparon, la urbon 
kaj la maron. 

Rimarkindaj konstrua„ oj de Santander estas : la 
moderna Biblmleko de Mendndèz'y Pelavo, en la strato 
Gravina. La libraron kaj la konstrua„ on cedis al la 
urbo la eminentega verkisto tiel alnomita ; sed la kons-
trua„ o estas belega kaj arte aliformigita la•  projekto 
de la genia .arkitekturisto Leonardo Rucabado, Un 
riaskiƒis en la lando. Anta•  la konstrua„ o, €e bela"ƒar-
deno staras la statuo de la senmorta verkisto. De Ia  
na• a matene ƒis la dua posttagmeze la publiko povas 
profiti la libraron ; 

la Urbodonso (placo de Pi y Margall), en kin oni 
povas admiri pentra„ on de Goya, portrcton de Ferdi-
nando V71 ; anka•  en li tiu konstrua„ o estas provizore 
instalita la Urba Museo, kitt entenas gravan rimarkin-
clan prahistorian kolekton al arkeologia„ oj ; 

la Mara Biologia .S'lacio (strato Castelar), fondita 
je 1886, sed lokumita en Santander je 1907, konsis-
tanta zl Mnzeo, Akvario, laboratorio) (hemia kaj bio-
logia) kaj biblioteko ; 

la (enerala kaj Tehnika Ìnstituto (strato Santa 



Pordo Litt Kaadralo al la Klarísao. Santander. 

Clara), mirinda konstrua„ o plensukcésa al kultura 
celo 

la Po…t kaj Telegraldomo (avenuo de. Galan y Garcia 
fierndadez), rimarkinda konstrua„ o la t regiona stilo. 

La grandega Sanatorio Valdecilla (strato Valde-
cilia), kiu estas unu e1 plej bonaj de 1' mondo. 

La katedralo, antaile abatejo nur, staras €e la fino 
de la plej antikva strato Ruamav9c. 

At-mtdha. (Katedralo. Santander.) 

ai estas ogiva konstrua„ o de la fino de la XIII" jar-
cento, reformita je la XVII' kaj XVIII'. En la €efa 
fasado staras la kvadrata masiva turo, kvazafi fortik-
a„ o, kun ogiva fenestro. Tra la turo estas ogiva arka„ o 
sur kiu lekumiftas …tona Ituparo al Ruamayor, €e kies 
piedo estas arkadaro, el kiu la unua kaj du lastaj 
arka„ oj estas de la XVIII' jarcento same, kiel la ^stu- 
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paro sur la unua arka„ o al alia pordo de la katedralo ; 

la du ceteraj arka„ oj estas ogivaj, eble de la tempo 

kiam oni starigis la abatejon. Sub €i tiuj du arka„ oj 

elvidigas,ogiva pordo, kiu estas unu el plej rimarkin-

daj artaj arkitekturaj specimcnoj de la urbo. La lei-

tedralo havas tri Havojn, la €efa estas interrompita de 

la horejo, kiu estas de la unua duono de la XVIIV jar-

cento sed kun tre dekadenca stilo. Estas iom rimer-

kinda la kapelo de Ribaherreru, el dekadenca greko-

romana stilo, ri€a, kronita de ronda lanterne kuit la 

…ildoj de la fondintoj. Dam la lastaj jaroj de la XVII' 

.2.1641 
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A,,ba skriba)o de 1' Al-mtdM. 

jarcento kaj unuaj de la XVIII', oni anstata• is beda• -

rinde la malnovan ogivan absidon per la nuna €efa 

kapelo, kies granda altero estas dekadenca sed rimar-

kinda, €ar gi estas sperte farita. 
En la nano de 1' Evangelio, €e angelo ekstrema, 

altiras atenton de la vizitanto, €i tiun mirigante, ak-

vujeto el blanka maranore sur koloneto kun kapitelo 

araba la•  stilo de Granada ; gi estas araba lavejeto, 

al-rJ dhf, procluktita de la hispan-araba arto, kiun la 

fervore de kavalira partopreninto de la konkero de 

Cnrdoba transportigis al la tiam abatejo de la ankora•  

tutmondfama inoskeo de Condoba. Gi prezentas skulp-

titan araban skriba„ on, kies traduko estas la jena  

_71— 

sHo, vi, tiuj, kiuj soifas je pureco! iIuia korpo estas 
verko el naiva kaj …veliƒanta arrento! Vide kiel g'i 
falas fariƒante …a• mo preta likviƒi €e la fundo, timigite 
de siaj subtileco kaj delikateco, transironte poste formi 
korpon mirindan el glaciigita akvo ! u 

La kla• stro estas el ogivaj arka„ oj sur romboformaj 
kolonoj. 

Por konstrui la malnovan abatejon estis necese 

konstrui untie vastan kripton, kiun oni devenigas de 

la XII' jarcento a•  komenco de la XIIP. La kripto 
konsistas el tri navoj malaltaj, kun ark.a„ oj apena•  
ogivaj, sur kolonoj, kies fustoj estas mallongaj kaj 

staras sur altaj bazoj. La kripto estas rimarkinda kun 

bela fenestro maldekstren de la enirejo. 
Iomete atentinda estas la preƒejo de la Anunzcia- 
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ct:lo, kies 'etilò estas greko-romana de là 	II"` jar- 

cento, kaj tiu de Santa Lucia: 	- 

De la SPORTA vidpunkto Santander estas plej 

Deal* de la Kripto. Katedralo. 

supera somerrestedejo, €ar en ƒi oni povas praktiki €iajn 

sportojn : ALP'AJN E'KSKURSOTN, SIPKURAD-

OJN €u motoraj, €u de velaj, €u de remilaj boatoj ; 

FISKAPTADON en la mare kaj en la riveroj, en 

kiuj loƒas bongustegaj trutoj kaj salmoj ; GOLF'N, 

por kiu estas du bonegaj arenoj (GOLF PEDREILA 

kaj GOLF OYAMBRE), situanta la unua €e la kon-

trailta bajobordo al tiu sur kiu staras Santander, al 

kiu kondukas motoraj boatoj de la Klubo mem €iudu-

dekminute, facente tiel kvazait dekkvinminutan mar-

ekskurson belegan. Mirindaj estas la arenoj de la SO- 

Fenertto de 4 Kripto. Katedralo. Santarsder. 

CIETO LA` N-TENNIS, KOLOMBJDPAFEJO, 

FOOT-BALL, TA‡RLUDADOJ, k. t. p. Tipaj po-

polaj festoj, foiroj, resume, €iaj amuzigaj festoj estas 

organizataj seninterrompe de junio .ƒis oktobro, tia-

maniere ke dont la sama tago oni povas €eesti easokaz-

anta,jon en sovaƒa'arbaro kvazan en la Centra Afriko, 

€asante aprojn kaj aliajn sovaƒajn bestojn, tenison, 



rimarkimda rombo de Petro de Omayo 

ee malnova klaaso-o en Monk Corber/n. 

—n-  

ne] malpli bone luditan ol en Wimbledon kaj elegantan 

aristokratan balon. 
I{v.ankam la boatkuradoj estas la lasta organizitaj 

amuza„ oj, Santander estas konsiderata jam en la nuna 

vico de la viclpunkto YACHTING, do kiam €i tiu urbo 

estis -finloko por la transoaeana markurado de New-

York al Santander, je 1928. Poste la hnatkurado Pli-

trwtul tt-Santander fariƒis €iujara rimarkittda ttttmonda 

nkazanta„ o, kiel la internaciaj markuradoj (I. F.) de 

Sgnlande' Tsar vel…ipetoj 8-6 metrojn longaj, kaj estas 

rimarkinde, ke tiun. de 1929 €eestis pli -da vel…ipoj ol 

da ili €eestis tiujn de Nice, Cusses, h:tel. 

La €asamanto povas tutplene kontentigi €ar prok-

sime de la urbo li trovos lokon kun densaj prisnitivaj 

arbaroj, en kiuj li €asos, aprojn, lupojn, vulpojn, e€  

ursojn infoje (kompreneble, leporojn, kuniklojn, per-

dikojn kaj aliajn €asota„ ojn). I,a vilaƒanoj estas ƒen-

tilaj, afablaj, grandanimaj, agrablaj, bonedukitaj,-  kaj 

• ili havas. koran sintenadon al €iuj, kaj tial ke la teri-

torio estas tre loƒatat, ekskursanto €iam kaj €ie trovas 

domojn, - bonajn ananƒa„ ojn e€  agrablan restadejon. 

INTERNACIA SOMERA UNIVERSITATO 

La Internacia Universitato de Santander estas fon-

dita de la Hispana Respubliko pro inieiato de la mi-

nistro de Publika Instruado, S-ro Ferdinando de los 

Rios, kaj ƒi eelas daini tempoda• ro de dek semajnoj 

knuvenigi profesorojn kaj studentojn hispanajn kaj 

fremdajn, kiuj efektivigos komunan programon el stu-

doj kaj akcelos-, per sia kunvivado, rilatojn de solida-

reco kaj kamaradeco inter personoj el diversaj popoloj, 



kiuj sin dedi€adas al intelekta laboro. La Internacia 
Universitato vokos al siaj atiloj la plej eminentajn 
profesorojn de la hispanaj Unvversitatoj, kaj por a•di 
iliajn instruojn alkuros pli ol ducent universitataj 
studentoj hispanaj. Tiel oni liveros al frcmduloj oka-
zon unikan por kontaktiƒi rekte kun la aìítentika 
pana vivo universitata dum tempo kiam €iuj Univer- 

Inemnacia Samara Univergitato, Santander. (Foto Samot.) 

sitatoj de la Respubliko same, kiel tiuj de la aliaj lan-
doj estas feranataj pro la somera libertempo. 

Santander estas la sola elirejo de Kastilio al la 
maro, ken bonegaj plaƒoj kaj belega] naturajoj, ken 
trankvila medio ; ƒi estas centro al ekskursoj intere-
segaj de la historia kaj arta vidpuaxktoj, kaj €io faras 
Santander'on plej konvena kaj mirinda somerrestadejo 
kaj samtempe Tnternacia Universitato. 

INSTALO 

La Registaro de la Respubliko cedis al €i tiu celo 
la preskailinsuleton kaj palacon de la Magdalena, 
anta• a somerrestadejo de la reƒa familio. La palace 

Palaco de Ie Internacia Som«a Univen@ato vidita de aereplano. 

Santander. (Foto Samot.) 

situas da kilometrojn de Santander, en la supro de 
la preskaitinsulo, de kie oni povas admiri la maron 
kaj la montarojn, mirindajn panoramojn nekompare-
blajn. En la preska• insulo staras la palaco kaj aliaj 
konstrua„ o], estas densaj pinarbaroj, plaƒo, en…ipiƒejo 
kaj arenoj por ludi piedpilkon kaj tenison. La attloj 
kaj- loƒejoj estas instalitaj en la palaco kaj najbaraj 
konstrua„ oj. 
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INSTRUOJ 
La somera Internacia Universitato, krom la ƒene-

ralaj kursoj pri diversaj sciencaj kaj literaturaj celoj 
por la hispanaj studentoj (kiujn tamen povos parto-
preni la fremdaj studentoj la•  propa deziro), prenis 
sur sin la kurson por fremduloj, kiun de kelkaj jaroj 
oganizadis la Societo Menendez y Pelavo, kaj kiu 

La Urbestraro de Santander, en rilato kun la Uni-
versitato, dmn la kurso, organizos serion da festoj : 
prezentadon de klasikaj teatra„ oj, koncertojn, recitad-
ojn, artajn ekspoziciojn, ktp., ktp. 

ATESTOJ 

La studentoj, la•  pruvoj precizaj, povos havigi al 
si atestojn pri €eestado, pri kapableoo, pri kreditigo. 

En Ia kampo por raniso. 

h maego neborite. Santander. 

estas tute sendependa kaj a• tonoma dc la aliaj kursoj, 
kaj Pies Funkciado estas de la 1''cde a• gusto ƒis la 30' 
de la sama monato de  •1933 kaj same certe €injare. 

Oiutagaj praktikaj lecionoj al malgrandaj grupoj 
el lernanto] sub gvidado -de spertaj profesoroj, _pri : 
Prononcado,- Vartfarado kaj Ko tentario al modernaj 
tekstoj. 

PAGOJ 

Enskribigo, kun rajto profiti €iujn instruojn de la' 
kurso por fremduloj, 160 pesetojn. Pagante malgran-
dan sumon, kiel suplementon, la studentoj povos fari 
la ƒeneralajn kursojn de la Universitato. 

Atesto pri kapableco a•  kreditigo, 10 pesetojn, 
Atesto pri €eestado, I pesetojn. 



GASTIGADO 
Malgranda nombro da fremdaj studentoj povos Ioƒi 

en la Palaco kaj Restadejo de la Magdalena. Kom-
pleta pensione en la Magdalena: 14 al 17 pesetoj por 
persono kaj tago. 

Kompleta pensiono en hoteloj kaj gastejoj de la 
nrbo estas de 10 al 20 pesetoj. 

Por rezervi €ambron en la Magdalena estas nepre 
necese anta• avizi kaj sendi, 25 pesetojn. 

INFORMADO 
Por peti programojn, detalajojn, enskribojn kaj 

€iajn informojn, bonvolu vin turni al ƒènerala Sekre-
tario de la Internacia Somera Universitato en San-
tander : Strato Medinaceli, n-re. 4. Madrid. (Flispa-
nia). De la 1° de julio, al palaco de la Magdalena. San-
tander. 

dinjare fnnkciados 1a Internacia Somera Univer 
citato la•  programoj b rstatempc publikigotaj. 

SANTANTDER 

Kanonika - Pleƒejo. SanGIIana. 



SANTILLANA DEL MAR 

unua impreso ka• zata de €i till urbeto estas 

neforgesebla, €ar en aliaj historiaj urboj, la 
restsignoj de la pasinteco estas disigitaj, frag-

liicntig;taj, Ill €e iu monumenlo, €u €e iu strato a% 

Saaliiana ,idi a'de aeroplano. (Foy, Samar) . 

placo, €u €e tuta kvartalo, €u €e la perspektiva 

silueto de 1' domato; sed €iam apud ili aperas €io pri 

la triuusfantaj moderna„ oj, kiuj kvaza•  maldol€igas la 
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ƒuon, la plezuron al rigardado de 1a allogantaj antik-
vajoj parolantaj sentige al la animo, kaj €i tio ne oka-
zas pri Santillana del Mar, kiu estas ver…ajne elvoko 
de la pasinteco sen difekto, tutplene, tiamaniere, ke la 
vizitanto, promenante tra la stratoj inter palacoj kaj 
domoj kun …ildoj kredas sin vivanta en la Mezepoko, 

el kies revo eltira…  Lin la renkontiƒn kun alia trairanto 
de la XX' jarcento. Jen,- -do, la granda €armo de San-
lillana del Itlar, kiu estas kvaza•  persistanta ston-
poemo el belega plenarta interesa Kanonika Preƒejo, 
el tipaj palacoj, domoj kaj turoj. Proksime de ƒi estas 
u liitinondfamaj Grotoj de Altaaniia. 

Je 	km. de Santander kaj 7 km. Nordokeiden- 
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ten de Torrelavega, €e la fundo de valo eirka•ata de 

altanoj, proksime de la marbordo, staras Santillana 

d'e'l Mar, kun milda klimato regule malseka. 

La historio de Santillana perdiƒas en la pasintecon, 

devenante ƒia nomo, la•  tradicio, de la nomo de mar-

tirino Sankta Illana. De la V' jarcento al la VI1l', 

Picco dr SanlIIana. 

la loko graviƒadis, kaj konsekvence oni alnomis de 
tian la regionon Asturias de Santillana per diferencigi 
€i tiun r̀cgioneton de la najbaroj Asturias de Oviedo. 
La regionon formis na•  valoj, kiuj grupiƒis politike 

de tiam ƒis la komenco de la XIX' jarcento. Anta•  
la IX' jarcento staris tie tre potenca monahejo, 
€irka•  kiu, dum la XI' jarcento, stariƒadis la gravega 

urbeto. La reƒo Ferdinando I', je 1045 donis al ƒi 
privilegion, leƒan.. 

Ju pli la tempo pasis despli graviƒis la urbeto per 
novaj privilegioj, kaj la ntonahe„ o fariƒis Kanonika 
Preƒejo. Je 1209, Alfonso VIII' decidas por la - abato 
kaj kanonikaro rajtojn mastrumi por €iam la urbeton, 

Strato de Sadlit,,,, (rot. samot.) 

kiu mirindc prosperadis multe dank' al novaj privi-
legioj ; je 1302 kaj 1304. Supozita rajtigo, donita de 
Alfonso XI', al Gonzalo Ruiz de la Vega por mastrumi 
kaj regadi la regioneton Asturias de Santillana, nas-
kis luktadon inter la nobelo kaj la abato, kun parto-
preno de la reƒa juƒisto, kaj kun okazigo de bataloj. 
12unt la malfcli€aj tempoj por Rastilio, regante €i 
tiun Henriko IV', kies reƒan povon konstante atakis 



fieraj kaj ribelemaj nobeloj, estis Don Ir`tigo Lopez de 

Mendoza, filo de Doria L eoner de la Vega, heredin-

tine de la supozita rajtigo, la nnua Markizo de 

Santillana, je 1445 ; kaj kvankam li okupis perforte 

Kanooika pregejo de Santtaana. Nacia Monumento. 

la- urbeton iun fojon, oni ?ie konsentis lian mastru-
madon kaj regadon. 

Don Iitigo LOpez de Mendoza estas unu el plej 

rimarkindaj figuroj de la lrispane literaturo, samtempe 

sperta scieneisto kaj la•  opinioj e€  magiisto kaj ensor-

€isto. Estas tre famaj liaj Montarpoemoj (Serranillas), 

el kiuj jen la IX" : 

Ronda him de Ia Kanonìka - Progojo. Sanellana. 
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IX' M O N T A R P O E M O 

Ut L.  

Markizo de Santillana 

La pacon ne. trafis la urbeto ƒis la regado de Fi-
lipo II'. 

Nobela estas la karaktero de la urbeto, ƒia arki- 

Fra• linon de Bara (I), 
Al mi to La Lardo (2), 
Vidigis Amore. 

Mi knedis : libera, 
Amore min lasis, 
Car tempo forparis 
Sen io cifera 
Pro ama doloro, 
Err kies la flamo 
Bruliƒas la koro. 

11 

Majesta, gracila 
Tutplene la peze; 
Vizaƒo -la•  rozo 
Tre fre…a kaj brila, 
Kim €arma koloro 
Plej bela de I' pomo, 
La sola, sinjoro. 

111 

--Tra• lino, pro tio 
(Mi diras), jen colo : 
Pro …ia la belo, 
Eliru al auto 
Plej bola la flora;  

Konigu ƒin famo 
Per la• do kaj gloro. 

IV 
Jen ii : —Kavaliro, 

Nun lasu lo vojon 
Libera, ei fojon, 
Al mia In iro. 
XIin celar, sinjoro, 
Pa…tistoj de Fram'o (3) 
Kun nobla la koro. 

V 

-+Paltista jam estu, 
Do, mia la reto; 
La•  via la volo, 
Por €iam mi restu; 
Pli rava sonoro 
Ja ester do I' bram'o (4) 
01 najuingallioro.- 

VI 

Dialogon ni finis; 
Kaj estis plezuro 
En ƒusta mezuro 
Konsento nin klinis. 	- 
Atestis nur floro 
Apud Eepinam'o (5), 
Ciel' kaj Amara. 

Granola altare, kun argenta antipcndio de la altartablo. 

(Kaa.-Preg. Santrllalia.) 

(I), (2), (3), (5) Nomoj de eilagoj kaj vilageroj. 

(4) Delikata malgranda atiplo rektangula, omete longa, tra mollarga rilate la 

longeeo, maldika, treborita 2e la erano de una el la rkstremoj, por tibi gin al 

ureto proksimume any metron longa, por rotacii ƒin rapide kai . produkti bruon 

similan je tiu de la vento; kiun ankan uzas la paaiatoj por gvidi la brutaroin. 

lekturo estas tre tipa, kun Palacoj kaj domoj el teret- 
qƒo kaj €efetaƒo, kaj en €i tiu elvidiƒas tre elstarau,ta 
batlkono el la fasadoj. einj •domoj prezentas en siaj 
fasadoj•Bildojn Izttn•devizoj, inter €i tiuj jen: “Oferu 
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la vivon al honoro; la honoron al la animo.» Estas 
rimarkindaj la Palaco de Barreda, kun interesa bi-
blioteko el antikvaj libroj, la'-supozita Palaco de l' 

Pdm(dva antipendio de Ia alartabla de la gtaada alano, kian kovras la argenta 

tre arca kovrilo. (Kan: Preg. Sntillana.) 

Markizo de Santillana ; la domo de la Villas, tiuj de 
Ia Borjas, Velarde, Siínchez de Tagle, Bustamante 
kaj I-Ioyo'; kaj fine la Turo de l' Merino (Reƒa Juƒ-
isto), de Ides krcneloj, la Reƒa Juƒisto (Merino) Don 
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Gonzalo de Barreda ordonis mortpendigi la ambasa-
doron de la Markizo de Santillana dum unu el tiuj 
luktadoj. Kousekvence estas tre tipaj la stratoj de la 
urbeto. 

La plej grava monumento de Santillana estas la 
Kanonika Preƒejo.-. (Colegiata - KoleInata), €ar ƒi es-
tas unu el plej belaj romanstilaj konstruajoj de la re-
giono. Oni rckonstruis ƒin dum la fino de la XIl" 

Detalalo de la granda alar,. (Santillana.) 

jarcento, kaj je tiu tempo oni starigis la flankajn nav-
,,jn. Dum modernaj tempoj oni rekonstruis ƒiajn 
['tian portalon kaj eksterajon. ‚ i posedas tre purajn 

rlvalorajn elementojn kaj ornamajojn, kiuj estas in-
leresegaj-de la konstrua vidpunkto : ƒi havas tri navojn 
kun tri respektivaj absidoj duoncirklaj, kun mallonga 
rnnsepto. Ce la piedo de la preƒejo, tute la• larƒe de 

centra navo, staras la turo, tre iasiva kaj kvadrata, 
i ii iikaú tiel alta kiel la kupolo de 1' transepto, kiu 



KI s e de la Kanonika Pregeio de Saatillana, 
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estas la plej interesa parto de la presejo pro siaj spe-
cialaj karakterizoj kaj konstruosistemo. 

La kurba plafono de la brakoj de la transepto es-
tas duoncirkla, tiu de la navoj prezentas nervojn. La 

Rimarkarde. dekstrn flanko de la presoieeejo. (Kan.-Preg. Sani1Kna.) 

€efa portalo estas pure ronnzustila sed tre difektita 
beda• riudc €ar ƒi estis tre riga lati siaj restajoj. En la 
supra parto estas aldona„ oj de la XIV' kaj XVII" jar- 
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La abside de la epistola ravo estas rimarkindega. In-
teresajestas : la tomboj de la martirino iam en la cen-
tro de la preƒejo kaj alia kun du grandaj leonoj apud 
abside de la dekstra flanko ; la grandaltaro kun sta-
tuo„  de kvar apostoloj, unu el ili estas.,Sankta Petro 
tenante alten librojn. Ne tiel meritpleniij estas la sta-
tucj de la evangeliistoj kaj la pentj'a„ oj sot ligno an- 

Kaprtelo. Saatillana. 

kail de la grandaltaro, sed tamen estas, interesaj kaj 
atentinda„  . 

Kvankam la kapiteloj de la •pregejo estas rimar-
kindaj, prezentante vivoplenajn scenojn ; tamen estas 
vera juvelaro la serio el kapiteloj de la Kla• stro, kin 
estas unu el plej helaj de sia epoko, komenco de la 
XTTP jarcento kun iuj aldonajoj de la XV1  : sti r san-
interrompa haze staras kolonoj surportante arkajoj 

KANONIKA - PRECEJO DE SANTILLANA 

Kapitek de P Klatisiso. 



KANONIKA - PREGEJO DE SANTILLANA 
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preskaú duoncirklaj ; fojojn grupoj el kvin kolonoj 
fortikigas la arka„ aron. La kapitelaro estas rilnar- 

Angulo de 0 galedoj de r Klnaaso. Satiltana. 

kindega €etverko de la skulptardo pro sia floraro, bes-
-taro kaj-.suen.ara plenaj je vivo. En la Porto de 1, 
<kla• stro estas iuj tomboj. 

7. 



KANONIKA- PREGEJO DE SAN!JLLANA 

D_iala)o dr I• Kla• sho, 

KANONIKA - PREGEJO DE SANTILLANA 

Galerio de le Klaaetro. 



KANONIKA- PREGEJO DE SANTILLANA 

Rima.kiada tomba. 

— iol 
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GROTOJ DE ALTAMIRA 

c pli la tempo pasas des pli kreskadas fanio 
de la grotoj prahistoriaj de Altamira, kaj estas 
rimarkiginde konstati, ke la eminenta prole- 

sore S-re. Hugo Oberntaier estas tiu, kin plej disvas-
tigis tiun faanon per siaj studoj, verkoj, paroladoj, 

P, histori.e pentrayo. Apro. 

1c. t. p., pri la grotoj, el kiaj oni el$erpis €i tiun teks- 
ton. Li, precipe, faris sinsekvajn novajn -studojn kaj 
aktivan laboron por diskonigi la grotojn kaj ilian va-
loron de la scienea prahistoria vidpunkto;-  sed.  ankaìi 
aliaj eminentuloj kaj organizajoj agadis kaj agadas al 
tin celo. Jen kial oni uzas esperanton por ankora•  
pli disvastigi la scion pri €i tiuj mirindaj rifuƒejoj de 

la diluva epoko, kies valoro estas troika en la mondo, 
far ili konservas mirigantajn elmontra„ ojn pri tre pra-
historic arto en kompleta matureco ,de anta•  20.000-
15.000 jaroj. 

Sub direktado de la eminenta profesoro aludita, 
dtun kelkaj someroj, oni el fosadis en la apuda„ oj de la 
groto de Altamira kaj en la kvaza•  vestiblo de €i tin 
groto ; kaj la elfosa„ oj liveris amason el fosilioj kon- 

Prahistoria pen ire (o. Cer.o. 

sistantan el tavoloj de la diluva epoko: la fosiliejo 
estas dika je tri metroj, sed la fosilioj apartenas al 
diversaj civilizacioj tute malsamaj unuj de aliaj. Oni 
opinias, ke kvardekmil jarojn anta•  -Kristo, vagadis 
tra la lokoj, kie staras lamonto en kies interna„ o estas 
la groto de la pentra„ oj, nemultenombraj triboj, kiuj 
profitis la groton kiel rifuƒejon : armiloj kaj variaj 
a„ oj el kvarco—hakiloj, pintoj de lanco, krudaj tran-
€iloj, k. c.—ku…as atnese €c la diluva argilo de la 
€irka• ajoj de la groto, kaj la kvarca„ oj estas samtipaj 



kiaj tiaj de la najbaraj grotoj de Puente Viesgo (kie 
oni faris plej gravajn elfosa„ oju de E• ropo rilate al 
€i tiu celo, kiuj liven a abundegan amason el €asrest-

a„ oj) 
La homo de tiu malproksima. •periodo €asadis pre-

cipe elefantojn altajn pli ol kvar metrojn, rinoeerojyl 
kun nuda felo; pruvo nerifutebla pri la tiama var, 
meta klimato, kiel tiu de Afriko. 

Praisroria penajo. Bison. 

Pri la fizika aspekto de €i tiuj prahistoriaj logan-
toj praktikantaj €efe la €asadon per maakitaj fosa„ oj 
kaj terurigante la bestaron €iel por ƒin enpu…i al loko 
difrnita por ƒin €asi, instruas nia serio el skeleta„ oj 
trovitaj en Francujo, Gcrmanujo, llelgujo kaj Kroatujo. 
La lama homo, nomata de Neandertal, estis celo al 
detalegaj anatoniaj kaj antropologiaj studadoj perme-
santaj reprezenti al ni tute bone tiun homan tipon : sur 
sufi€e mallongaj kruroj, sed tre fortaj, balauciƒadis 
dika forta mallonga trunko, surportante mallongan  
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kolon kun granda •kapo ; en tute li estis alta je unu 
metro sesdek centimetroj proksimume. Ci tiu fosilia 
homo diferencas rimarkinde el sekvintaj ka• ze de la 
formo de la kapo : la krania skatolo a•  cerbujo estas 
granda kuri dika osto, sed ƒin karakterizas precipe, 
€efe : ƒia malalta volbo kaj plata, frunto kliniƒanta 
tro malanta• en ; la du dikaj brovarkoj formis kvaza•  
neintcrrompitan arkon solan supren la okulkavoj gran- 

Prahirtoria peno-ayo. Bison°. 

ilaj kaj preska•  rondaj ; la suka makzelo tre forta kaj 
clika, al kiu mankis la elstaranta mentono, kiu dis-
volviƒadis poste, sed kies deirpunkton oni jam rimar-
kas precize en €i tiuj fosilioj. 

Nenion pozitjvan oni povas diri pri la triboj vizi- 
tantaj Altanaira'n post 	lastaj loƒanto] de la pridirita 
epoko, far, kian oni retrovas en tiu loko homresta„oju, 
malfacile estas precizìgi pro la tote radikala …anƒo 
suferita de €i tiu terpeco. 



De la altegaj pintoj de la Iiantabra Mon-taro sub- 
enetendiƒis itnponaj glaciriveroj, respektante nur: la 
deklivan bordon .apud la maro, kiu estis kvazail mar. 
torda teritorio proponanta al homo visriuiedojn kaj 
loƒejeblecon. Malri€a kreska„ aro, simila je tin de la 
suda Skatidinavio, €efe el pinarharetoj disvolviantaj 
dum la mallonga somero, kaj apena•  rezistantaj la 
longan kaj teruran vintron. 

Prahistoria pentrajo. Bisono. 

La latino estis al mamutoj kaj rinoceroj kies felojn 
…irmis ,abundega kvaza•  lano kontra•  la intensa fros-
totemperaturo el norda-ceraoj, venintaj de la Norda 
Edropo, el &lama, el sovaƒaj kaproj kaj specialaj in-

vdiƒenaj kaproj hispanaj kaj el mtirmotoj, €iuj elpelitaj 
de la glacio el la montaro al la subaj partoj. En la. 
densa k>;eskajaro loƒis la sovaƒa €evalo kun tre hirtaj 
haroj, le bisono, la komuna kaj giganta cervoj, kaj la 
apro ; kies grandaj malamikoj estis la leono, la urso 
kaj la hieno. Samtempa estis livmo tute malsama je  
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tin antatie priskribita, sed tre simila je la nuna edro- 
pido la•  la fizika aspekto : la homo Cro-Magnon. 

Se, je tin dato, 20.000 - 15 j. a. K., ni alproksi-
midns al Altamira, ni vidus malmnitenombrajn fami-
liarojn ntiligantajn, kiel se ƒi estus hejhio, la .antait-
groton a•  vestihlon de la fama grato. 

Dank' al lastaj elfosajoj"de S-re. Obermaìer, oni 
povis fari liston el animaloj tiamaj €e tiu €i loko, €ar 
la elfosa„ oj'liyeris eburajn restajojn de mamuto 

Prahistaia penaajo. Bison. 

metrojn alta, osta„ ojn de bisono, de tediro kaj de €evalo 
sovaƒaj, de .aproj, de Inpej, de sovaƒaj kaproj, de nor-
daj nervoj kaj fokoj de Groenlandio. Anka•  la elfosa„ oj 
lineris grandajn seriojn el akraj pintaj ostaj tre deli-
kate prilaboritaj kaj anka•  faritaj el ccrva korno ; 
ivarts multenombrajn pikilojn a•  traborilojn pli-mal-

i Ii grandajn, tre delikatajn kudrilojn por ornami, nti-
I into €evalharojnkaj delikatajn tendenoju ; kvarcajn 
inallarƒa„ n kaj akrajn tran€ilojn. Certe la trogloditoj 
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konis la pafarkon kaj segon pro la akrepintaj kvarca„ oj 
ta•  formo de ladua folio por armi la sagojn. Ankaú 
Oni trovis malgrandajn• ornama„ojn, kiuj konsistas e1 
traboritaj dentoj kaj el maldikaj diskoj eburaj kun 
gravurita ornama„o, kvazak tiamajn juvelojn, kiuj sam 
tempe estis anmletoj, talisulanoj 	feli€o. 

Sed des pli interesege estas konstati, ke Ia troglo- 

Internalo de Ia gmto.  

ditoj havis grandan kaj gravan artsenton, €ar ili post-
lasis al ni en la interna„o de la groto snperegajn ver-
kojn de tiu epoko malproksimega, kiuj estas la plej 
mirigantaj de la tuta mondo kaj farnigantaj Alta-
mirai ra. 

Oni ne okupadis konstante la groton, €ar la tiamaj 
€asistoj ofte translokiƒadis, sed de tempo al tempo ƒin 

GROTOJ DE ALTAMIRA 

Pamdo de la Groto. Sopron obelSto je la memoro de Mareeline 

5, de Samuola, 
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utiiigis, bis kiam granda geologia katastrofo …topis la 
enirejon. Antait ol finiƒi la longa malvarmega periodo 
kaj glacia invado, la plafono de la grotpordo renver-
sigis grandparte; la ruboj kovris la shabitat'no kaj 
fermis tiel komplete la trairejon al la interna groto, 
ke jam, de post la renversiƒo neniu e€  povis suspekti 
ƒian ekziston. Tiamaniere ƒi restadis ka…ite dum milj- 

ove elkayita groto je 1928. 

aradoj, kaj ƒiaj mirindaj pentra„ oj, dum. tiel longa 
periodo, estis en konstanta nokto, feli€a cirkonstanco 
al kin ni …uldas ilian bonan konservadon. 

Je 1868, hundo de €asisto eniris kaj perdigis tra 
la kava„ oj inter la rokoj, kaj €i tio devigis la €asiston 
atenti pri la hundo kaj ekkoni pri la grato. 

Je 1875, la klera santanderido Marcelino S. de  
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e elk,Ui a groto je 1928. 

EI 



Sautuola, tre ema je la prahistoriaj- studoj; -reveninte 
de Parino; okaze de Universala Ekspozicio, influite 
de la grandaj kaj gravaj paleontologia„ oj, kiujn li 
admiris en la franca €efurbo, decidis esplori la ka-
vernajix'de sia terpeco. Tagon, €e la groin de Altamira, 
li vane esploradis, sed lia filino, tirate de sia infana 
kuriozemo, vekis la atenton de la patro al desegnoj de 
la volbo, kiujn …i vidis. Sautuola.levis la rigardon kaj, 
lumigante la volbon per sia lairterno; restis en kom-
pleta miro ne kredante realaj la mirindajn pentra„ ojn 
vidatajii de li. Tuj li ckkoni,gis la cltrovita„ on, kaj la 
nova„ o flugis € ien, trafante atenton de tutmonda sc'iu-
l.aro, el kiu multenombraj exninentuloj alkuris al la 
groto por studi la mirinda„ ojn ; sed post kelke da tem-
po e€  oni disigis opiniojn pri nea• tentikeco de la pen-
trajoj tiamaniere ke la kampetentega seiulo Cartailac 
e€  diris : «Ver…ajne Santander perdis la rajton esti 
fiera posedi €efan monumeton per la historio de la arto 
kaj de la homa spirito». Tamen; post kelkaj jaroj oni 
restarigis Ia arkeologian valoron de la pentrajoj, kaj 
multenombraj eminentaj sciuloj denove vizitis la gro-
ton konstatante la a• tentì.kecon de la pcntra„ oj.-  El tiuj 
emìnentuloj estas c.itindaj, krom Obermaier, la hispa-
naj Vilanova, Alcalde del Rio kaj Carhallo; la francaj 
Harl€, Reinach, Regnault kaj Breuil, kaj la princo 
Alberto 1° de Monako, kin, el sia mono, pagis la repro-
duktadon de la pentrajoj por ilustri multenombrajn 
tekstojn kaj libron eldonitan de Cartailar kaj la ahato 

• Breuil, kiu faris la kolorigitajn desegnojn. 
Je 1925, oni nomis komitaton por la konservado 

de' la groto, kaj tuj oni faris laborojn por €io necesa 
al la konservado kaj vizito, kaj por instalo de muzeo. 
Je 1927 jam €io estis en tute bona stato por viziti la 
groton. La•  Obermaier la tekniko de la prapentristoj 
estis mirinda, ili flnidigis la koloraJojn per sero el  

sango a•  per graso, sin lumigante per lampoj el konko 
a•  el atenteme kavigita …tono, kiujn ili nutris el ani-
mala graso. 

La duan groton oni malka…is je 1928, kiam oni 
konstruis la a^oseon por aliri al la unua. En la muzeo 
estas la skeleto de la homo pereinta je la unua ren-
versiƒo …topiuta la enirejon. 

Stalaktitoj, stalagmitoj, kolonoj, kolonaroj, mirin-
daj laboritajoj de la akvo duna pasado de miljaradoj, 
estas €ie €e la grotoj konstanta altiro kaj mitigo. La 
pentrajoj meritigis la groton por lin alnomi «Sikstina 
Kafieto , de la prahistoria pentrarto. La manoj de la pm-
historiaj pentristoj estis tre firmaj kaj spertaj por doni 
al la pentrajoj la plej grandan perfektecon de la de-
segna kaj absolute realisma vidpunktoj ; tiel firmaj 
kaj spertaj, kiel tiuj de la tuttnondfama geniulò de la 
pentrarto, de la senmorta Goya (Goja), kaj oni povas 
konstati, do, ke ,,la ekstremoj tu…as 111111 la ali n». 

ALIAJ  G R O T O J 

Santander ettas abunda je prahistoriaj grotoj ri-
markindaj, €i tiuj estas pli ol delzdu ; kaj tial, ver…ajne 
oni povas konjekti, ke prahornoj elektis la teritorion 
por postlasi al ni etnografia„ ojn por scii pri ili. 

El la grotoj, estas tre rimarkinda tiu de 1' Caslillo, 
de Puente Viesgo, anka•  kun pentrajoj : la groin ,si-
tuacias €e la mezo de alta monto ; ƒi entenas grandajn 
…tonigitajn kaskadojn, grandiozajn kolonojn, stalak-
titojn kun multenombraj ornamajoj delikataj kaj kun 
diverskoloraj reflcktoj. De- €i tiu groto, pro ne aten-
temo kaj malvigleco, oni forprenis amason el altvaloraj 
prahoma„ oj. La enirejo estas grandega ; sekve estas 
profunda kaj vastega kvaza•  salono, en kin elvicliras 
multenombraj ri aj signoj ankora•  misteraj €ar oni 

a. 
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ALIAJ PRAHISTORIAJ MONUMENTOJ 

Anka•  estas gravaj monumento) la. Dolmena de I' 
Abra an de Petta Labra (Penja—S'tonego), je 2.002 
metroj sur la mara nivelo ; la balanci'antaj …tonoj 
(granda kaj malgranda) de Boariza, sur la vojo de Rei-
nose& al Liébana : la unua estas grandega kruda bloko 
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ne defifris ilin,° kvankain la sciuloj konscias ilin ma 
giaj.:La. alteco de la kaverno estas impala ; flanken 
estas .abismoj kaj kolonaroj apud kiuj la- vizitantoj 
estas—kvaza•  gnomoj. Proksima, €e la sama monto, 
estas alia grato kun tre malfacila enirejo kaj pentra„ oj 
sirnilstilàj de tiuj de Altamira, kaj oni nomas ƒin 
Pasiega. 

La grato de El Pendo estas pli proksima al San-
tander (urbo), en la valo Camargo, kies volbo estas. 
80 in. longa kaj 45 m. larƒa sen ia ajn apogilo, pro 
ko la kava„ o estas •inipona. En ƒi oni trovis la plej 
perfektajn €izita„ ojn kaj gravnrajojn prahistoriajn de 
Eúropo, same da famajn Owmandbastonojnn, kiujn oni 
povas admiri en 1a Prahistoria Mim o de Santander, 
kies. valoro estas multe pli supera ol tiu de la ako-
m,andbastonoj,a de Francujo. En la sama valo estas la 
grato Santidn, malgranda sed rimarkinda juvelo el 
kolonetoj kaj brilantaj rokkristala„ oj de la muroj kaj 
volbo kvaza•  grandiosa filigrana ensor€anta. 

En Ramales, pitoreska vilaƒo €e la rivero Asdn, 
estas alia grato nomita Caallalvera, kies finon neniu 
ankora•  trafis ; ƒi estas eble la plej longa de His- 
panujo kaj eble de E• ropa. De la vidpunkto prahis- 
toria ne estas vizitinda, sed jes de la vidpunkto tu-
risma, €ar ƒi prezentas €ie mirigantajn vidajojn. Ri- 
vero-trairas la groton. Anka•  estas citindaj la grato) 
de Cavalanas, proksime de Lanestosa, Santa Isabel kaj 
Fuente de P :France's. 

Dolmono dc Ab,,. 

granita, a•  plibone cl konglomerato konsistanta el 
randaj kaj malgrandetaj rulintaj …tonoj, kiu mirindc 
I ,[ilibre staras sur pinto de alispeca …tono konusfor-

La dua estas malpli granda kaj preskad najbara 
I;1 unua, nordokcidenten de €i tiu. Oni opinias, Ice 
:,Iaa keltaj monumentoj. Anka•  estas la tnelhiroj 
1',•ih sa de Izara kaj de Peraa-Larga proksime de 
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da estas la pordo el sep arkajoj kun lintelo kaj [' n in -
tono bele ornamitaj same, sed inter ili estas sl:ulpiilnj 

ARKITEKTL[RAjOJ 

IMAR}UNDAJ estas iuj preƒejoj starigitaj dum 
la XII' kaj XIII" jarcentoj kaj kvankam €iuj 
apartenas al sama- tipa stilo romana, €iu el 

li havas ion partikularan. 
La plej malnova estas tiu de Lebei.a, €ar oni opi-

nias, ke ƒi estas starigita dum la mezo de la X' jar-
cento. Ci konsistas el tri navoj, kies arka„ oj estas 
surportataj de p,ilastroj kun aldonitàj kolonoj ; la ab- 
sidoj• estas kvadrataj ; 	volboj estas duoaicirklaj. 

Proksimume de la saina dato devenas la primitiva 
preƒejo de Piasca, kiu preska•  tute estis anstata• ata 
de la nuna; kiun oni povas plenƒue admiri. Tre rimar-
kinds estas la €efa portalo, prezentante tri belegajn 
ni€ojn kun statuoj kaj rimarkindan pordon. La absido 
havas tri korpojn kun ogiva fenestro same kiel aliai 
ƒiaj partoj. Ekstere estas tre rimarkinda ri€ega serio 
el elstarantaj apogiloj a•  surpotiloj. de la kornico, sur 
kiu estis la primitiva tegmento, sed nun surportanta 
pli ltiƒintan muron sonartan. En la interna„ o restas 
ankora•  iuj tre interesaj kapitaloj. 

Oni opinias, ke la gracia kaj bela preƒejo de Cer, 
vatos devenas de la komenco de la XIII' jarcento. C;-i 
estas belega monumento kun eleganta absido el du 
korpoj, a•  entahlementoj, la unna kun apogantaj 
muroj dividantaj la absidon la•  tri partoj kun fenestro 
€iu respektiva parto; sur la apogantaj muroj staras 
kolonoj, kaj la tegmento ripozas sur serio el elstarantaj 
groteskaj apogiloj primitive laboritaj. Tre r• narkin- 

Malnova kanonika preƒejo de Caamneda. 

tirifroj a•  leonoj atakantaj unu la alian. La absido, 
kies volbo estas forna, havas belan arkadaron, kies 
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Preƒe]a de Torrelaoega. 
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kolonoj havas malsamajn kapitelojn. Anka•  estas in-
teresa la turo kun tri blindaj arkajoj en la dua korpo. 
Oni povas rimarki, ke sendube oni pensis fari ƒin pli 
alta ol ƒi estas. 

La plej inalgranda el la romanstilaj preƒejoj de la 

Detaingo. Preƒejo de eo.iofieda. 

regiono estas tiu de Bolntdr, kies tipa karakterizo es= 
tas la longigita absido, kvaza•  ƒi estus estinta la sola 
primitiva preƒejo;saman absidon prezentas la preƒ-
ejo de Villacantid. 

La- preƒejo de Retortillo, apud Bolznir,. havas- unti 
solan longigitan havon elegantan Iron sufi€e alta volbo 
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Internalo de la pregejo de Castro-Urdiales. 
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postulanta eksterajn subtcnantajn murojn a•  pilas-
troju. La pordo estis €e la okcidenta fasado, lati pos-
tulis la rito, sed, pro la naturaj cirkonstancoj de la 
regiono, oni malfermis modestan pordon en la suds 
fasado, sur kiu elvidiƒas reliefou kun stranga desegno. 
La'intcrnaj pilastroj korespondautaj kun la eksteraj 
subtenantaj havas aldonitajn kolonojn. Interne, la 
absido prezentas tre artan disvolvon elegantan kaj 

Torn de r abato Mvnio. Cestaneda. 

. gracian de la arkadaro, kaj tri rondajn fenestrojn el 
kiuj la flankaj estas blindaj. 

Eble samepoka de la preƒejo de C'ervaios estas tiu 
de San Martin de Rlines, sed ne tiel interesa. Gia €efa 
tipa karakterizo- estas la ronda turo. 

Interesega estas la preƒejo de Silió, tre alta, kun 
tri absidoj. Eble ƒi estas de la XII' jarcento la•  ates-
tas ƒia okcidenta pordo; la suda pordo estas klasika. 

• En la interna„ o ankorati restas iuj rimarkindaj labori-
ta„ oj, kaj en la vestiblo do interesaj tomboj de la XV` 
jarcento. 
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Je la XIII' jarcento oni starigis la pregejon de 
Santa lilaría de Yermo, kiu nun prezentas el la pri-
mitiva konstrua„ o nur parton de la absido kaj la por-
don kun tre interesa altreliefo en la du supralòj de la 
plata ,"stono. 

La preƒejo dc Castaiaeda estas rimarkinda, unu el 
la plej antikvaj de la regiono, kaj kiu plej komplete 
konservrg-s; gi estas tiel aspekta kiel tin de Lebena 

Haptoakvujo. Rin,arkfnda aotlkvega jay .lo. 

koncerne la elegantecon, internan,  kaj eksteran ; 
i idigas eksteren la tran€itajnangulojn en la krneiƒo 
de la navo kun la transepto. Estas tre rimarkinda la 
kvaza•  sfera volbo a•  kupolo de tin krneiƒo, €ar la, 
kupolo ne estas apogata de nervoj, sed de sola …tono 
centra sur la lasta ringo de la serio el ringoj unu sau-
la alian €iufoje kun plej malgranda diametro form- 
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antaj la kupolon. I,a a.rka„ oj de la flankaj navoj, de 
la transepto al la piedo dc Ia 1>r2-kejo, estas multe pli 
malaltaj. Interne, Iu ,tlisidu anka•  havas sube orna-
mitan arkadaron. 

El la primitiva preƒejo de Santa Maria Is Cayón 
nur restas Li. absido. 

La preƒejo de San dicente de la Barquera primi-
tive nur konsistis el unu sola Havo, kaj eble ƒi cstas 
la unua el la rornanstilaj. La nuna prcƒcjo.konservas 
tiun primivan navon, kin estas la centra ƒis la tra.n- 

Kastelo. Puente A gaero. 

septo, kaj anka•  la okcidentan pordon, kin prezentus 
tre interesan partikularajon, reliefon prezentantan ree 
la …ildon de la urbeto, kaj kin estas kastelo sur ponto, 
kaj kin anka•  aperas cn la :kvadrata suprajo de las. 
pitelo de la dekstra flanko. Je la XIIIa jarcento oni 
aldonis l.a flankajn navojn kaj la sudan pordon ; je 
la XIV"' jarcento oni transf-ormis ƒin ogive ; je la X VI , 

longigis ƒin utiligante muron de najbara fontika„ -
lua por sonorilejo. 

La kapelo de Corro estas de la XVu jarcento kun 
aria ma• zoleo de inksiziciestro kaj aliaj tomboj kun 
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l:u…antaj statuoj de liaj g-epatroj, sed ne tiel merita  
plenaj kiel tiu de la filo. 

En la enirejo de la urbeto estas rimarkindaj kaj 
pitoreskaj ruinoj de mona†ejo : la pordo, 	absido 
kaj interne de €i tiu la alta altero, simila je tiu de 

Enirejn de . Cd,(cs 

Santo Tov'hís de Avila. !nkaú ekzistas aliaj rimar-
kindaj arkitekturaj resta,joj; 

La preƒejo de Santa Maria de Bareyo estas man 
el plej belaj romanstilaj monumentoj de la regiono, 
kun unu sola navo kaj inisi.atitaj transepto kaj kupolo 
atesttutaj transiran periodon. La absido estas el tri 
entablementoj bele ornamitaj. 

La portiko, kvaza•  kla• stro, al la Sudo, havas 

— 12 — 
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simplan arkadon. I,a interna„ o estas tre rimarkinda : 
arka„ oj, kapiteloj,, el kiuj -Lulu estas granda tatiro kun 
kapo alten kun longaj kornoj ; alta galerio de la dua 

Kruco de Rube aba. Liérganaa. 
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entablemento de la absido, belega, kiun ka…as la nial 
bela graudaltaro; en la baptejo estas vera juvii i 
antikva, el la tempo de la gotoj: ƒi estas ald•iijo 
emajlita, el sola …tono, por la bapta ceremonio. I In 
opinias ke la preƒejo estas de la XIII° jarcento, sed I. 
anta• e estis en la sama loko alia preƒejo, 

De la ogiva stilo estas rimarkinda la preƒejo dv• 
Udalla el du navoj egalaj ; tiu de Santa Maria de ('ar. 
tro en Castro-Urdiabes; vera juvelo rimarkinda, el I i 
isavoj, tre eleganta kaj .gracia la centra, kun bekpil 
galerio el arkajoj sur tre graciaj kolonoj. En €i lin 
preƒejo oni konservas ankora•  iujn el multenombraj 
juveloj; kaj arta„ oj. Anka•  estas du interesaj tomboj. 
• Je la fino de la XIII° jarcento oni starigis la ogivau 

preƒejon de Laredo, kin estas interesa, •kaj kies du 
mesaj librotcniloj estis donacataj de Karolo P. 

Malnovaj fortikajoj, turoj, estas tiuj de Mogrovejo 
en Liéitana, de l-'ene-ro v en Castillo, Trasmiera ; de 
1'reto, apud la fervoja stan o al Bilbao ; alia. en Pitenie 
Agiiero; tin de la Orejones de. la. Lama, en Poles; 
kastelo de Argiieso, k. e. 

Anl<ati. estas abundaj palacoj kaj nobeldomoj le-
nerale de la XVII"' kaj XV1IP jarcentoj, kaj tiujn € i 
lastajn karakterizas familiaj blazonoj kaj grandaj el.a-
tarantaj balkosoj. Riniarkindaj, variaj kaj intcresaj, 
estas €i tiuj konstruajoj. 

BANLOKOJ 

Ri€a je famaj banlokoj nìiueralaj estas la teritorio 
Fuentes del Praneds, en Floznavo ; Solares, Ldérga-

Puente Viesgo, Ontaneda, Alceda, Caldas de Be-
,ava, La Hermida, Fontibre en Campio, Corconte en 
Cam¢óo de Yuso. 
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CHL'IJI.LA v ANGEL 	Torrecille 01 1.,.I. 17 

1 
gacla RosenSrn, ilustrita e€  lain imtltcnouilii ij ntttzili-
a„ oj, 19 x14 cut., It paga, luksa paper.. I'It IìZ( : 
0'75 sv_ fr. 

VIII.—EL MODERNA T-IISPANA PARNASO, enhavau-
ta poemojn tradukita,in de Julio Mangada Roseniirn, 
kun belegaj ilustrita„ oj (20 bildoj), 19 x 14 ctn., :12 
paga, luksa papero. PREZO : 0'75 sv. fr. 

TX.—DU JUNAJ FRAÙLINOJ kaj KORNEI,I IN(1, du 
noveloj el la bonekzemplaj noveloj de Cervantes, tra-
dukitaj de Julio Mangada Roseniirn, 19 x 14 cm., 71) 
paga, luksa papero. PREZO : 0'75 sv. fr. 

S.—QUE ES EL ESPERANTO?, verkita kaj arangita 
de Julio Mangada Roscnbrn; entenanta hisrpanli igvc 
opiniaron pri esperanto de tutmondfamaj etnincntuloj, 
koncizan gramatikon, our eaperantan ekzercarou el tiu 
de la Majstro kaj sufi€e kompletan esperant-hisp;uuut 
vortaron ; tial la kajero 14 x 10 cm. kaj 32 paga estas 
vere kompleta lernollbro por hispan]ingvanoj. P.R$-
ZO : 0'15 sv. fr. 

La PREZOJ notitaj enkalkulas la nerekometldilau lan$t-
Ispezon, kaj por esti responda pri la alsendo, la mendinto 
kwo aldoni 0'15 sv. fr. po mendo al la diritaj prezoj. 

La mendon kaj €ian korespondajon adresu al i l i SI'A NA 
I , SPERANTO-ASOCIO. APARTADO 1.089. M  Al) I: I U 
I I ISPANIO). La MONON sendu al la Trezorislr, : S-rr,. 
l illl~n Sosa, strato Gonzalo de Córdoba, 22, M;idrid (I

nio). 
CIAM NEPRE ANTAIYPAGU ! 

MO
NACIAJ ASOCIOJ KAJ TUTMONDA ESPERANTc)-  

RGANI:ZAjO RAVIGOS AL SI TRIONON DA RAI,A-
() KIAM LA MENDITAJ VERKOJ ESTU MINIMUM I? 

I'I It1;KO DE CIU VERKO. 


