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tNfORMA BULTE:NO INTERNACIA PR.I 
. . 

1.-00NO DE GRUPO L~l:30RISTA ESPERANTISTA 

E:OAKCIO KAJ AOMINISTRACIO : STRATO MAR, Nu ·M. 25 VAL(Ñ[IA (Uitpanio) 

Melan.l~olio 
7roas jam la fiogr oj de uilu sola mano por 

J;,1/kuli la pri/aborantojn_ de nia entreprenof 

Kiam ni redaktis la unu aj n numerojn, 
¡¡nlaÜ dudek mont'lIoj. la redak1ejo é:iuves

perc sajnis abelujo. La d i versaj k variaj ma

uipulddol okczis in1e r vig laj konv ers ocioj 

de 111uIIaj laborantoj. Oni parolis pri herocj 

c~izodoi: oni suges11s projek1ojn; onl revis 

k songis pri grandaj planoj. Tiam, la tra

g~d,o ankoraü es1is en sia rom anlikc fazo; 

sull 1ia impreso, la l <1boro ne estis devu, 

f cd iu su pera plezuro. distro k rip o7.o. 
Tame n, apud la redakcia table go, la ra

pida evoluo de la lukto montris al<ule siajn 

rigidajn trajtojn . La kanajla Ne - lnterveno 
rrnnsrormis In perfidan ribelon en kruelan 

milir o n. f(o nrraü koalic io de Ja .flI ta r.,sisra 

mondo, l a idealisl a gesto de lil hispana 
popolo trovigis en rnatfavoraj lwndit(lj . Ne 

suficis jarn la kurag o nek la enluzia smo de 

la i;nuaj rnilican oj. Ne t<1ú¡:is la eluzitaj 

armiloj. Novaj o rganizaj mcIodoj es ri s nepr e 

necesaj. Tiel ekaperis la Popola ,.\rrneo, 

kun deviga soldarigo de ciui viroi, l aü vica 

konrigenro. lom post iom. apud la rcdakcia 

rahl e¡¡o , maldcnsigis la cces1an IMo . Kun 

sam~ fid o I< sama emocio , sed kun alía 

mult e vli serioz" nudn co ol antaúe, la kon
versacioj daúris, l a projekloj pompis k la 

revoj pel o lis, durn la man oj diligente foldis 

k íald is unu numcr o n pos r al ía ... 
:5ed nun, kun la laslaj ko nlirig-cnt o i foriris 

la lasraj rezervc ·j. En la vaslil cambro de fil 

redakrcjo, kie sonis iam vigldi vocoj; apud 

id sama tablo. kie rnull,1j rna noj iarn prila· 

boris centmilojn da banderoloj, re¡:as nun 

silenro. Jes, regas :.il ento CM por plenumi 
la rasko n, pri kiu zorgis mull ,1j, re s ras nur 

malmu ltai. fie l malmullaj, ke tr o,is l il fin g roj 

de unu mano por ilin kalkuladi. Ni lab oras 

strece dum rut a ve spero k parro de noloo . 

De temp o al tempo, ni rigard,1s unu la <1lian 

•k eviti ni ne po vas iun mildan melankoli on; 

pensante pri la karaj fo, irint oi , kiui jam 

dejoras en trance oj k dormas sub la cielo, 

defendanrc la Jiberecon k efekr iv igan te per 
rio, ec pli konkrete ol ni mem, la sankran 

Promcso n rri obstina ekzisto de s la eldona 

kreajo, por sem i veron Ira lil mo nd o. 
lnl er la ricd kvanro da koresvondajoj de 

ni , j eks rerlandaj arnikoj. venas ciutage lete 

roj el la frontoj. Pli aü rnalpli lerte; pli aü 

malpl i korr kre, ciuj sopiras avide pr i lll 

samo: venl<i unue en la milit o k reveni tuj 

Posrc denove apud (d redal,ci a rablc go , por 

Prizorgi fa gazeron. ne j arn ki el bullenon pri 

milit o . sed kicl herold o n pri serena paco 

ornam ira per la verda srelo de la es pe·a n
lismo. Ti aj dezi roi fMii! os m111erio pro _1_,1 

ain reno de 1iuj mobilizir aj redakr o roj, k1uj 

apJikis al ia ro rrno de siaj vort oj la ekzern· 

Pion de s iaj aw>i. t-!on o re al ili, pensante 

Pri rio, po r alpro k5 im igi 1iu11 lll flOn, Jabo r:'s 

íebre, preskaú scnspire, Iiuj, kiuj rcsris, 11el 

malmuflenombr.if, kc 1ro11s 111 íing~oj de unu 

aoJa mano por ilin plcnc kalkulad1. . . 

P~H A~TENTIKA DEM~KHATA HE~P~BLIKm 
'• La terura milito, kíun Hispanio eltenas jam . pre skaií . du i_arojn, esti~ 

fonto por tre valoraj instruoj. P.rudenta sperto cesig1s la ludoJn p_r1 demagoga) 

aventuroj. La monopolemaj radikalismoj de partioj. aií sin~ikato¡ ~ed_as 10}<0~ . 

al komun a antifasista harmon io. Neni a hegem omo; n ema absolutismo pn 

anaridsmo, marksismo aií respublikani smoi La pezo de la re a lo estas pli 

konvinki ga ol mult 0 j a!'gumentoj. La nuna Regi staro reprezenla s la kunfan

digon, sub komuna celo k bezono, de plei 'variaj opinioj k ten? encoj antif~

sistaj. Kaj tiu Registaro, kun la plena ai:ítoritato de s ía kons1sto, prezent1s 

clignan deklaracion pri la celoj de nia hatal o. Tiu éi skemo, kiel fundamento 

de la postmilila Respubliko, koincidas kun la psik olog io k ekonomiaj kan~ 

diéoj de His panio k donas unu an iman responden al tiklaj demandoj. 

Granda malhelp o en la lukto est is Id konfuza vent o, kiu blovis ekster 

lande pri la karaktero de nía milito. Ni estu s in ce ra j dir a nt ?, ke eé fidindaj 

' internaciaj amikoj falis en la ka ptilojn de tre malice arangita propagando. 

La fas istaj age n lej0j uzis diver sajn rim edojn por disvastigi du falsajn, kvan

kam tute mals amajn, informojn pri la hispa11aj okazintajoj: Oni alarmis, en 

mod era j liberal é!j medioj, pr i radikala sqc ia r evo lu cio turmentanta burgojn, 

ekzelrntanta pastrojn k profananta mon ahinojn. Samtempe, oni •avertis», en 

proletaj klas ba tal ¡¡j rondo;, pr i la senkoloreco de nia situacio, k eé pri r ea kcia 

Registélro jon gle kaptinta la regpo von por ekpersekuti k murdi la verajn 

revoluciul ojn. Bedaiírinde, am ba ií friponaj m elodoj lrafis s iaj n celojn éar, 

pro timo, vastega etburga opinio farigis in di fere nta aií h ezitem·e aligis al la 

flanko de Franko, dum necedemaj klasbalalantoj, pro entro, agitis kontraií 

la «demokrata f¡,roro» helpante senscie la premon de la fasis toj Okazis jala 

stran ga paradokso, k e por unn korr.una afero, oni - rifuzis a pogon éu pro 

manko ·cu pro tro9 da r evoluci a do m , la ií gusto de a pa rtaj palatoj ... ' 

~ por:tnne esta~. nun, ki_am la u n_ueco estas jam fakto, fari konf es on pri 

la dang ero ¡e granda¡ interna¡ kver elo¡ se la venko es tus veninta frue, en la 

unuaj mon ato j post la ribelo . Eble, iu tro fa cila triurnfo estus deklivo kie la 

vera revolucia imp elo riskus g litfal i senproEite. Tiu okaz e rapide ; erikita 

r eakcio estus p efini tive venkonla hidr o, post efe mera sukc ~so de nematura 

Popo)front _o. Ciu apa_rta !rakci? es r.~s ~retendinta _tru~i si a jil dog m0jn k sia jn 

fanat1keco¡n. Amara¡ ep1zodo¡, fehce ¡am forp as rntaJ, atestas pri la vero de 

n·iaj puraj skrupul oi. La da ngero util is do por mas oni la unu econ! 

Nur tra la ka lvar io de suferoj k doloroj, ni forjet is la rutinojn de la 

ideoj k meznris la climensiojn de niaj gustaj J;apabl oj. Nia spiritc1 hardigas 

en la batalo, du~ plej diversaj pro gramoj fluas, tra sama ka nal o, po r sama 

fekuncla celo. Om kornpren as , sen a rgument a do , ke iu ndl eksebl a politika 

· metoclo ne taií ga s por éiuj Iand oj , nek por ciuj mom ent o¡ . La lernado estis 

k estas ankoraií, tr eege dolora, sed, laií sa ma proporcio, utila k instrua . ' 

. Sen vua.Ioj n ek sek~etaj int enc~j, _ éiuj p~rt ioi k si nclikata j orga nizoj 

paroh s, per bu so de la Reg1star o, por dm, ke 0111 Jukta s unn e poi' asekur i la 

sendepende con de Hispani o k due po r s tari gi Dcmok rat an Respublikon Jaií 

novaj normoj s la rigolaj de la tuta popolo, per lib era refer encjumo kun ciu

spe~aj g_aranti<;ii, N~niu tendenco rajtas pens i stampi s ur la .statan blazonon 

la s1gno¡:1 de _s1a pr1vata e~blem o! Jen do 1~ r es umo de niaj pretendoj : 

,. . ~u.t e_ntt~ a _Demokrat_10 estas necesa _premiso po_r as elmri la ekziston de 

cm¡ opml?J , km¡ plene r~¡tos dece lab or1 por konvmki la civitanojn pri la 

bo:10 de srn cloktrmo k pr1 la ~a pablo k hon_es teco de si aj persono j. El tío 

om de? ukt a s, ke parohnt~ P:t demokrata s1stem_o_ n e t~m~s pri fino, sed 

nur ~n ko11;enco, en _la V?Jº 1re_nda, P?r la nobl a J 1dealo¡ , k111j dev is spe rti 

forta¡n bato¡n por fa r1 rec1proka¡n cedo1n sub la si gno de 1' antifasismo . 
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• La milita situado esias mm pli stabila ol antáu unu monato. -La ·racila antaueniro de la fasistoj, dum u·ñuaj tagoj de la ofensiv.o , estas mm haltigata; la pretendema celo kapti Valencion jam eble sdjnos himero al la ribelintoj. Poten<.aj fortikajoj estas konstruitaj, en konvena loko, k novaj grandaj kon_tingentoj da soldatoj §topas la oreeojn. La atakoj en· direkto al Barcelona estas absolute repusataj; en ciuj aliaj sek toroj okazas nenio rimarkinda. 
• La proponon, pri tuja retirigo de 
la eksterlandaj batalantoj, oni rHuzis 
en la Konsilantaro de · la Ligo de 
Nacioj per kvar voeoj kontrau du k 
~aií sindetenoj, Jau jena mani er.o: 
Favoraj voeoj: Sovetio k Hispanio . 
K t ~ . • . { Anglio, Francia, on raua¡ voco1: p 1. k R .. · o 10 umamo . 

. . ~ Cinio, Ekvatoro, Irano, 
Smdeteno¡: / Belgio, Svedio, Bolivio, 
· •. . , Peruo, Zelanda , Latvio. 

' • Venís al Barcelona 840 tunoj da 
m·angajoj, lrn 1 e k ii t aj de la Popo la 
H elpo de Francio; la dele gilo de tiu 
institucio, sinjoro Pradines, deklaris, 
ke la franca popolo eiutage estas pli 

· helpopreta por mildigi la dolorojn 
k suferojn de Hispanio. 
• La Vatikano de.mentís la sciigon ·, 

-....... 
ANT IF,\S ISTA BONHUMORQ 

INTUICIA RESPONDO 
Franko vizi1is lernejon. Post ke 

demondoj al la lernan1oj, Ji sin tu lkfl 
111 unu inlano, kiu aspektas lerJa· rn 1 

-Se vi estus mia filo, cu \li de~¡ esti muzikisto? ruo 
-Ne , sinjo ro cefgeneralo - re pondis In demandilo. S• 
-C~ eble, al vi placas pli esr komerc1sto? 1 
-Ankaflnc_-dcílove diris la knobo 
-Sajne, VI prcferas esli llankiero au mililisto. cu ne? 
- Ho, nenie i - lria!oje ripetis la 

lernanlo . 
- Cu vi do preferas nenion?-de

mandis I a cceígeneralo > rigard an1e l11 infanon lrnn miro. • 
-5e mi estus via filo, mi ja volus 

csli. .. o riol- r ·espondis rapide la spri111 knabeto. 

• La registaro de Meksikio neniel 
akceptas impertinentajn postulojn de 
anglaj kapitalistoj. Kiel sekvo de· di
ploma ta sintrudo, pri petrolai aferoj, 
Meksikio rompis siajn diplomatajn 
rilatojn kun la registaro de Anglio. 

el !asista deveno, Jau kiu oni volis 
kredigi, ke la Papo agnoskis jure la 
regimon de Franko. La noto · diras, ke 
la papa delegito, ce la •naciista» zopo 
ne posedas la kategorion de nuncio. 
• ·En jusa artileria bombardado 
kontrau Madrido, kelkaj obusoj eks-

TERURA .·STATISTlKO 

. plodis, okaziginte viktimojn k dama
gojn, en Ja legacioj de Nedei'lando, 
A11glio, Cilio, Kubo k P91io. Eble tío 
celas gaj,li la simpation de la koncer
m1i regi staroj , kiuj tiel fervore salas 

· Jen la ·teruro S!atistiko pri la in!anoj mor
tig_i1aj k' murditaj de. la ra·sis1aj aviildiloj en 
Hispanio, de Julio 1936. ~is Mario 1958. 

o En Malago jus morti s la generala 
Cabanella s, plej maljuna estro el la 
ribelinta bando. Ankaií, Jau formalaj 
sciigoi, alia gvidanto, la generala 
Yagüe, estas ar es tita pro publika pa
rolado, i<iun li faris laiídante la kura
gon de la respublikanaj soldatoj. La 
unua stoko da generaloj deerpígas ... 
• En la superaj instancoj d<:> Usono 
kreskas la opinio favora al normala 
komerco pri armiloj kun la legitima 
registaro de la Hispana Respubliko. 
Kiel pioniro de tiu movado aperas la 
demokrata senatano Mye . 
• La Banko de Hispanio publikigis 
sían bilancon, Ido estis vera sensacio 
en la financaj medioj . La ciferoj mon
tras, ke pli ol duono de la mono 
elspezita, por militaj aferoj, revenís al 
la §tata kaso, restante ankorau sendi
fekta preskau la tuta provizo d1', oro. 
• Por dem enti la falsajn asertojn pri 
kontraiíreligiaj pers<:>kutoj, ·1a Regis
taro permesis al kelkaj µastroj celebri 
mesojn en Madrido, Barcelono k 
Valencio, kun rajto por aliaj urb()j. 

la elmontron de barbarec:o. 
• La hispana posto anoncas la el
donon de serio da postmarkoj por 
afranki la korespondajojn por subma 
rena servo . La filatelistaj amatoroj 
certe akceptos kun placo tiun ei no
vajo.n, kiu montras detalon pri artaj 
zorgoj ee en mezo de furioza milito . 
• Ciuj volontuloj de la Internada 
Brigada, lduj kripligis dun la milito, 
jus ricevis permeson foriri al siaj 
hejmoj. Anta u olla ekveturo, i1i adre
sis kortusan leteron al la eefministro, 
doktoro N egri n, esprimante sían 
fidon por la Respubliko je kies de
fendo ili oferis parton el sía korpo. 
• En la !asista zono de Hispanio, 
laií fresa dekreto, oni malpermesas 
aboni, ricevi k legi eksterlandajn 
jurnalojn, gazetojn, librojn k revuojn . 
Nur post rigora enketo, oni pavas · 
akiri tiun rajton se temas pri eldo
najoj ·el pura fasista ideología. 

Madrido (Úrbo). 6i9 uso 
Barcer o no (urbo) . [>_98 1.010 
Valencio. 529 416 
Asturio . 1.21-1 2.IXXJ 
Baskio . - 691 1.16.l 
Modrido k Gvadalajaro. 1.679 2.6-19 
S~ntander . uw 

t.S\91 Jaen 211 .l.ib 
Centraj provincoj 2.011 1.9i-1 
~atalunio (sen · B_arcelono) . . ,1.647 2.4721 

5UME. • 10.709 15.blO 1 

Tiu éi lragika listo kalkulílS do 26.000 1 
inían ain viktimojn . T amen, la ri:alo es1~s 1 
mulle pli ltrura. Oni ne kalkulis la m_oriin· ¡ 
tajn in!anojn en kelkaj oriental k sudaJ pr_~· 

1 vincoj. En Ma lago mem, ~is Februaro 19~,. 
falis kelkaj centoj. Pri lo pasinla ,\ prtlO 1 
ankorou oni nc ·raris stotistikojn. Ccrle, 1ª~ 1 
pli ol 30.000 hispana; bubof mor1is ,,it ~rt· 
pli~is pro lü aeraj murdistoj labora ntai, pert 1 
de Fr11nko, je la servo de Hitler k Muss011"

1
; 1 

Pli ol 30 000!. .. Tamen, cu la ciler~ ~::oi I granda apud lo impona kvanlo da ,n ¡. 
kondamnilaj, de la mililo, al la orfeco, m

14 
I 

zero k senhejmeco? cHa!-cble di_ros ___ 1 
simpati11ntoj por l11 sciencaj mu~~15101 

1 · . d • · m1lllO'• T10 Ja estas natura sekvo e c1u .. d ¡¡¡ 
Bcdaurinde , ekzista s tioi person _oJ, 

st 
kaa 

morale ne rajtas noskigi !ilojn, _k•e! ~n 
ili ne mi:ritis siatempe havi patrin°J0

• 

LA BONA} AMIKOJ ESTAS MULTE PU NECESAJ DUM LA MALFA.CILAJ tton°1. Eble la blufa !asista propagando, pri nia bald11iia pereo, trafis la spiri lostalon de niaj legantoj car la lastaj raportoj de niai (ioanc;: perantoj prczen tas sen1ebl1rn malalli8on de la mondonacoj . La mon ala, ansta111u duonmonaia, apero de In ¡¡azeto neniel devas \ 0 
motivo por malvarm igi l11 subteni:mon de la amika esp era nlistaro. Kruclaj motivoj devigis nin fari tion, sed oni devas scii, ke ne pro 5, k - k 1 · , · beio~I 
la clspezoj redukti8as. Nunlempe unu numero pres au ostas a sam11n monon ol du numeroj en la komenco de ci tiu jaro. NI . k pti ol ciam, la plivigli~on de nia municio, car la bonaj amik oj eslas necesoj dum lo malfacilnj horoj, k certe ne ciui leganloi 1<0n5cl~

5
d~ 8 cías pri ¡11 ega fortoslreéo, kiun ni dcvas fari por ne perdi la kontokton ku n tiuj nekonataj kona toj internaciaj al kiuf, jam preska~ 0• jarofn, ni konfesas niajn angorofn k laiiligas niajn ri:vojn. Multe pli !ac ila es tas la tasko okri moni:reton ol bezoni ~in por oferi 1.ª r~Pen zon k la sanon. Kaj per tio ni masonas neskueblan lundamenton por tldoni siatempe - baldnu!-la gazeton en mulle pli da pa~oJ, ce pli arta bela aspckto, ol 81s nun gl aperis, · da nk' al ciuj amikoj, kiuj elpruvis esti bonaj dum la horol maHacilai:--,-

· • ..t. 
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] )Í · ' ·• OFICIALA OROANO ' DE AMERIKA ASOCIO -POR INTER-
1 

ra a _ma 1:meco de pluva nokto, son11s VOCO de , NACIA SCIENCO KAJ ETNOGRAFIA KAJ LINOVISTIKA 

antaiíenlok1ta d~Joranto, kiu, ekaudinte pasojn, deman- FAKOJ DE. AMERIKA ESPERANTO - INSTITUTO 

óas: -Haltul Km staras tie7-:-cesas · Ja pasoj· ·oni á"udas . ' Popotscienca revuo kun diversa enhavo. Dumon11111, 

n murmurºJ
·n Ko t · k' 24-pa"a, ilustrita . Facile le,.ebla, ee por komencantoj. 

tame • meneas UJ stranga onv11rsacio: is " 

-Haltul-ripetas la dejoranto-kiu staras tie? · 11111 Petu tui s·enpagan speciménon. 'Ádreso: 

-Atentul Audu, ne paful-respondas iu, je kvardek . AMERIKA ESPERANTO-INSTITUTO 

metroj. -tu_vi apartenas al tiuj de •Supren Hispanio .•7 ' . . ,. . R_OCKFORD, . JLLINOIS, usoNo :. •·: . 

-Nel m1 esta~ C. N. T.-ano k soldato de la Réspu_.· · · ·· · · · .. · · · ' · . ...... · · " 

iilikol Respondu _rapide, kiaj vi estas¡ se ne, mi pafosl · Komentoj al 111al~r11·ika.:_·.·libro 
-Audu; ne paful Mi venas kun plur¡¡j kamaradoj. Pa~oj 34-35 el la verko •Spanische Si/houllen> (Hi3p11nt1J 

:-,ii sercas la soldatojn de nía bataliono, . car ni -ciuj Siluetoj). de Edwin Erich Dwinger. Eldonejo: Euvf!n 

J ·¡,;is dum la last111· b t J · N' Dif;derichs, Verla[!, Jena (1937). ~udetgerman11 11miko el 
ueV0J !!, a a OJ. 1 ne portas armilojn . · , .. ¡, Cehoslovakio sendo11 al ni jen~jn komen1ojn por _publikigo. 

fial, ke mi tute ne scias al ki_a flanko vi 11partenas, .mi ; .. «En )a fosotruo de la sergento kusis matraco; ! sur 

mem proksimígos al vi. Vidul Mi mars'os i<Iaklante por gin ni sidigis en miksita vico. Ju mau~o regalis ni~ ?iam 

e\'iti dubojn pri mía senarmeco. tu? - ·· ··: denove per teo; dume aliaj seninterrompe devigis .nin 

Eksonis tiain ritmaj klakoj k s_amtemp~ firmaí p·¡soj mangi. Ne estas cina leo, kion la ara boj trinkas; tío 

proksimigant~j sur la stonoj. La de¡oranto · preparis estas nur tute simpla pipra teo, kiun ili preparis tiel 

pafilon; post kelkaj minutoi, Ji distingis manojn klá- specialmaniere, ke gi bonege gustumis a1 mi, versajne 
· gi estis krome forte dolcigila per mielo. Tia) ni ensorbis 

klantajn k vizagon de venanto. Li mallevis la pafilon. unu glason .post la alía . Hispana sergento dedicis al tío 

Kiam la vi~itanto estis proksime, subite Ji ekprenis pis-' .- · botélon da brando stele akirilan. La nokto senteble iom 

tolon, kiu pendis per rimenéto el Jia maniko k seri- · post iom malvarmigis, k ambau trinkajoj truflu _is vivjge 

arR1iginte pro surprizo la dejo .ranton, Ji flustri~ kolere: niajn korpojn. Daure oni proponis al ni cigaredojn; 

-Perfidul _ol Vi ne estas respublikana , so!dato, ' sed tiajn specialajn hispanajn cigaredojn manrulirajn, kiuj 
-enhavas tre bonan . sed ankaií, senmezure-, fortan · taba~ 

fasisto. Ntin mem .Vi nepre mortos... · lwn . Cetere, oni multe rakontis, . per plastiko .de sub~ 

-Ne; ne, kamaradol Mi ~stas )ojala soldato k ec , : · strekantaj gestoj, kiuj ankaií la plej fremdan vorton ,.al 

antikva milícano. Venu kun mi al proksima tranceo k · ní komp~enigis, pri la hodiaiía stormatako. · - · , . 

~i konstatos tion. Ni irul -Bone,' ni eJ¡jru; sed vi mars'u · .. ' · Mi subite komprenis, sen plua klarigo, kiaf · lá 

Z 
«ruguloj• ne povas kontraustari al la ·mauroí; mi korii-

antau mi. orgu ne kuri nek krii nik fari bruonl Memoru, prenis gin anta u cío, kiam ili al mi prezentis sían bata!-

. Ice mi portas vian lúsilon k mían pistolon ... · . krion. •Tiel ni fari• (•), diris maljuna Ríf-kabilano mon-

Baldau .cío klarigis. Apud fajro, post frataj premoj, trante siajn dentojn grimace: flllaallaa/laa//aa. Ú¡' sonis 

per manoj k brakoj, en la tranceo oni kunvenis k ·ínter- _efektive tiel, ke frostotremo vibrigis niajn dorsojn · sed 

parolís. La tranceanoj vigle ákceptis la restintajn ka~a- · malgrau _ti_a teru rigajo, ankau estís ce la rnauroj io
1 

infa.~ 
• . . neca, :e. 1h ek_z.emple, knab~ce k gaje, montris al ni siajn 

radojn, kiuj tuj alkuris den, kiam ili aiídis . la g_¡i¡ajn horlogo¡n, kvazau bonmeritatan salajron forprenitajn 

vocojn, per kiuj estis salutata la unua sendito. . ~~- tiu ª? tiu _ci kada~ro. P~r malmultekost~ vekhorlogo; 

En la Divizia Stabo, post mangado k trinkado, i1i th do!11s _tr~ valora¡n poshorlogojn .• . , . , ..• 

rakontis siajn aventurojn. Unue parolis la klakinto . Lí Tiel Simile temas la menciita libro, kiu pruvas doku-

estas kapitano; la aliaj dividigis je unu komisaro, tri mente ke la enhavo de POPOLA FRONTO estas vera 
Dwi?ger estis, k)am_ ju~ulo, militkapfita en Rusio '· k 

kaporáloj k du solciatoj. llia roto reStis izolíta, pro ".er~,s du bone_ga¡n ltbro¡n pri la tiea sufero de Ja kap-

daiíra batalo; la malamiko antauenmarsis. Subite, la ht _oJ. Unu nom1gas • La Ar meo post pikdratbarilo» k Ja 

roto trovigis malantau Ja fronto, interne de fasista aba •lnter Blanko k Rugo•. Kiel oficiro de la Koltschak-

teritorio. Tiam, Ji-malnova batalanlo en Santander- blankuloj, li ~kribis_ int~ralie _en la lasta libro « • .'.kie qi, 
kunvenigis ciujn rotanojn k. donis ordonojn: ciuj devas . - bl~nkulo¡, es!ts re 5tmtaJ, la vllaganoj akceptis la rugu: 

. l~¡n mal_fer~1tbrake, car ili nur !)renis la neéesái, ·· sed 

fordemeti la insignojn; la pafilojn estu jetataj en riveron, m prems -~10n. ~ krom_e detruis cion ... • Tiel :,verkis 

senigitaj de iliaj plej gravaj pecoj¡ la mitraliloj- restu Dwm¡:¡er1 kt~m 1t ankorau ne estis prostituito de Frankó 

kasitaj en la su pro de alta monto, kien eble nur la ~ espr1~1s s1_an pro~ran opiní?n. En •~ ispanaj Silu~toi•, 

kaprinoj supreniros; la manbombojn k pistolojn -zorge 1t e~tuziasmigas ~ri la arabo¡ k fantaz1as pri fabeloj de 

konservu ciuj. Poste, kun frataj salutoj, la roto disigis •~ti k unu nokt?J" _forgesante, ke tian fabelon ankail 

en grupetojn, kiu¡· foríris Jau díversaj direktoj. . guts la g~rmana ¡ ~eJnla
nd ªnoj poSl la milito. Tiam ní, 

ger~anoJ, ankora_u ne havis la malsanan fantazion de 

La grupo, gvidita de la kapítano, post dekdu-taga _ Dwmger k sufer1s sub la «nigra honto, . · • , 

marsado, tra malamika tereno, . mangante glanojn k Depo~t kiam, auskullu yi, ~injoro Dwinge~I oni 

karobojn, kasante sin ciam, sukcesis plene; trapasante nom~s la steladon_ al la morllnta¡ soldatoj, honmerlflfa 

silente dumnokte tra la trupaj tendaroj; respondante 60101
"

0 ? qe~mano¡ ~ale st~mas tion el fundo de l' koro 
f k t d 1 f . k no~as tia11: homo1n: «h1enoj de la batalkampo• k. tia) 

nenion al vokoj de la dejorantoj, 01· uran e e ª pa '?l .. ª!1kau _malesttn'!_as vm, gloranton de tiu ci krimo. 1am 

k tolerante la pluvon, ciam pretaj sin defendí ~er man- k1a~ v1 ank<;>ra~ ne ~stis subacetita de certa regimo vi 

bomboj. Oni povas imagi do ilian gojon ripozi jam apud verk1s bona¡n hbro¡n, sed nun vi verkas laií ord~ 

bonaj samcelanoj. Ankorau ¡¡¡ rakontis multajn aliajn k fa_vora v~nto .• Germano, kiu ne estas rugulo nek - b~i 

epizodojn. N un mi ne votas plilongigi la priskribon. sevl isto, la~tyol ce k?ndamnas vin k Ji, per tio, iomete 
k t . r r vo as rega¡m ~ esttmon de la •hispana popolo · 1 

Eble, en venonta artikolo, mi ra on as ion ª tan P 1· . , ~;,gerr:iana, ~~ !tu popolo, _kiu ne embusk" atakpor i ª· 
Salvador DASI t t - 1 d " ts n n 

sraba 11a1enan1d • , !es , ¡n e neutra a um la . mondmi}ito, . , , ' 

Orienta fronto, 
05, Majo . t 938. · <") ,MaUra largona porotmanloro, klu al¡nlfa■: ,-rramanlert ni krlas•, ' · 
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MEMORE: · Al LA PIONIROJ DE LA é:INA REVóLUC:10 
Kun lom11 prokr11sto, ni 11pcrig~s ci-sube la raporton, kiun sl11tempe ni riccvls de espcrnnti

5
lo ogentcjo el K

11
n

1
ono. Ni resu

111
, 

m11l_longigis 111 r11porlon, kiu rn11Jgr11il tlo klorig11s k~lkajn kornenc11Jn ospektojn pri lo nun
11 

sltuaclo en la Ekelrcma Orienio 

~ 1 STO R,I A D E K LA R A C I O D E . LA 
• . P~r kl11rlgi 111 ver11jn loskojn de nl11 Res• lcrl11nd11 . . . . H IS p A.N A pubh~o, post · 111 mllilo; 111 Regis111ro,' kiu pretek jn lrupojn, ktuJ, sub diversoj tckr.iknj . kons1sl11s el reprczenlllnlof de ~- . ·r sloj, Invadas 111 l11ndon. decido agrara sislcmo , kicl opor iuno bal' - .... •¡ 1 ¡ 

1 
d tUJ anu 11• be S111 · · p por son• k :' s II en encoj, sen ia csceplo publiki¡ris ·. ·. rtgt opolan Rcspublikon s~b u omp11ran11 dcmokr111io. dekl11r11cton, kiu merllas nomo~ de grava prtnc1poj de pura demokrotlo kun 'di . 9e, G ttrnnl i i la konkcr11j0Jn de la (DbO 

historio dokumento. Ni resumas k prezen111s ~eglst11ro, kles oiltoritato kus~s sur I g~-ª r1st11ro per antat1enc11111 socio le8oro. 
Aln tr11duke al nl11 leg11n111ro por kompreno e~a volo de 111 tura popolo per unive 11 ¡'" IOe. Zorgi akurale pri la 8enernln plibº 
de n~a blit11lo, sub oílci11l11 vldpunkto. ll\~e1\b11l~;ado, . r~a II nlg o de 111 horno rnso en 8111 ílzika kuuur 

J II unuec11 Regist11ro de la . Respubliko lit .k ron referen_dumon, tuj P<'sl 111 • k moral a aspektoj 
kun plen11 konsenlo de ciuj p11r1iof k sin di: le~~e:n plena g11ran1io_ por ciuj oplntoT'~ 1 ~ e. l<onservi 1~ nacion nrmco~ ckslt 
!c11toj de Hlspanlo, reprezen111n1e clujn clvl- si 1 • c~f, po~ struk1uri lo novajn so I j . :a tnfluo de ciu parrio 11ií tcndcnco, kit l11n0Jn en !11 Joj11l11 zono, dckl11r11s solcne ~:in k luraJn normojn. e II n nstrumcnton, po r de!endi la ltbcrccoO 
11n111n 111 mondo, ke si11j celoj en la nu . Resp~kti lo region11jn llb ér . sendependccon milito est11s jen11J: 1111 malzorgo Prt 111 tutland11 1111 · ccojn, sen 12c, Re . .' .. 1 pi •6e A . ctn unueco . 21g111 ¡ · k · ¡ tu o 

le ._ Asekurl 111 eendependecon de Hl . gnosk1 plenroJtecon de ~·,u . milil J ' au ,onst11uc II pos ' 1 s en p IIJlk ~ c1vlt 
1 

11 lllokcmnj o<>oj obcontc ndc!C rra 
j,anlo,_ liber_lgonle ~In je ·~lu 11jn r, ·emd11 sin-· o 11, socia k rcllgi11 prnktlkoj . 11no 11t0Jn k 1 d " . , ll 

'

• d 7e O di 11 <or oln en la inlernncin 1w nccr 
,u o, kvankam dezlrante 11mlknjn 'rlla · ar lo legitlm11n pro' • 16e A l'k ¡~i· kun fluj 11l111f popoloJ de 111 mond tojn t11nte s11mtempe 111 aktlmulod ra¡on, evi- ponoj, ki:i ~ 1 ~11stnn nmncstlon por f i~on; 

• 2e, forpell el 111 n11cl11 terltorloºé1uJn eks• jo~~-P~~:~kt~' .4:.111 r11jt0Jn d~nln el~ri:i,:1,e11,- lruodo de m:;::;,: k~~:~;~º,:I c~:n':c ~~on e . v di 111 restlnton fe!id 11 o • . vcnQo k ' 11 smon pcr r revenQo pro lo nobln tosko, ki
1111 

p 
o ero k lllb . oro oni devos plcnumi .• 

REGISTARC 
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POPOLA FRONTO •.. ·.:· 

(A. NEGUSO ·1:N GÉNEVO 
. , . .... ~ ,. ~ 

Anekdoloj pri 11per11juloj sv11rm11s Ira 111 Hislorio ekde ta lago, kiam Belsacaro, 

en dlboca festeno, legisla f11t11lan verdikton, klun skribis por 11: sur muro, iu mono 

mistera. ObsIine rajd11nIe sur ili, éiu aper11julo maltrankviligas fripon11jn konsciencojn. 

Super 111 impon a pavilono · de la Ligo de Nacioj jus svebis la ombro de ta eks11 

imperiestro de Abisenio. Ói 11peris kiel vizio el konfuzaj signoj: rabena barbero, 

speciala ombrclo k rre eta mantelo skizis la figuron de malalta horno. Kv11nk11m oni 

prave dubas. cu la diplomatoi senlas emocion 11ntaü aperajuloj-car portio necesas 

poscdi konsciencon - tamen, la digna ceeslo de I' Neguso sirÍs ta falsan famon Je· 

seriozeco al tiu perlidema tribunalo de Genevo. Malpez11 ombro de fanlomo estis pli · 

forra ol la mensogoi de sofismoj, kiujn la •iuRantoi• knedis por kasi sian 11li11ncon 

kun la punendaj ju8atoj. La luksa kaverno inrernacia de la modern11j rabisloj trans

formi~is en templon, kiam, inler plektajoj de biblia barbelo, malforla vocelo parolis 

admone: «Mi 11kuzas ... • !(aj vere 8i 11kuzis la profananrojn de pacaJ popoloJ. Gi 

.akuzis liujn, kiuj, 11nstataü eviti, toleras la murdoJn. (j¡ 11kuzis 11nk11ü ~iujn, kiuj, kun 

sajno de honesteco, komercas je la rabajoj. Gi akuzis finfine, anlaü 111 1uI11 mondo, 

pri la monstrn legilimado de elpruvi111 krimo. Kaj hodiail, kinm ta justeco mizeras 

ce 111 klingo de la glavoj, kiam la r11j10 ne ·pIu · valoras, 111 inelankolin onibro de 111 

vaganta Neguso estas resumo, plej komplel11, prl la nuntempa poliliko internncia. 

a . . . . . • 

Ni nin def end .as ·sei;i p~rnieso! 
Por paroli pri la lasta kunveno de la Konsil~ntaro de la Ligo de Nacioj 

estas necese tukumi la nazon por ne flari miasmojn. La fasista triangulo 

Berlino-Romo-Tokio triumfis en Óenevo, ekstere de Óenevo mem. Publike, 

cinike k rikane la eiíropa demokratio, fuse represerifata de Halifax k Bonnef, 

rifuzante la proponon de la hispana ministro Al·1arez del Vayo, aprobis k 

instigis la intervenon de la internada fasismo por sklavigi la hispanojn. 

La propono. de nia delegito estis simpla k prudenta: Foririgi la éent mil 

~ksterlandanojn el la armeo de Franko kune kun la ses mil internacíanoj el 

niaj brigadojl Kaj okaze de ties neefektivigo, rapida k tuja likvido de la Ne

Interveno. N eniu objektiva cerbo konsideros . pretendema la postulon de nía 

popolo, kiu jam preskaií du jarojn defendas izolite sían liberecon k elemen

tajn normojn de civitana etiko. La fasista ideologio sukcesis inokuli sían 

venenon, en la korpon de la Ligo de Nacioj, pere de la reprezentantoj de la 

plej antikvaj demokraÍi9j. Pro tío, la Ligo nur estas nun ia kadavro, kiun urge 

oni devas entombígi. La mondo revenas denove al malnovaj aliancoj ínter 

kapitalistaj grupoj, en potencaj monopoloj k trusfoj, defendante aparte ciu el 

íli siajn proprajn interesojn, por kiuj la milito estas natura atmosfero. 

La oficiala rífuzo al nía propono ne estas malvenko por Hispanio, ·sed 

definitiva fiasko por la Ligo de Nacioj, burokrata inslitucio, kíu jam delonge 

pruvis sían uetaiígecon por gardi la pacon k protekti la malfortajn náciojn 

je la atakoj de rabemaj statoj. Hispanío iomefe fieras nun, ke gia obstina 

rezistado ebligis fínfíne forjeti la maskojn de tiuj kasaj helpantoj de l' fasis

mo, kiuj tamen volis aperi kiel adeptoj de la demokratio. La propra civita~ 

naro de Anglio k Francio ne bezonas nian konsílon p-~r ogi konsek_vence; 

sed almenaií nía ekzemplo povas iel taiígi por agi fundamente. lntertempe, ni 

batalas; suferas k mortas. Ni batalas k ne kapitulacias. Ni suferas k ne plen

das. Ni morfas k ne malaperas, car praktika instink!o gvidis la hispanojn tra 

la gusta vojo. Óenevo nur estas por ni publika tribuno pri vivosigno. Ni ne 

malsatas-;ed dankas tre korel-la helpon de aliaj popoloj, sed ankaií ne 

malfortigas nía fido pro la friponeco de aliaj registaroj. Ni konscias pri nía 

kapablo. Oni mezuris jam la egan kvanton da fervoro, oferemo k heroeco de 

nía popolo, militante por defendí siajn rajtojn k siajn arogajn volojn. 

Ni solaj organizis nian kontraiístaron al la plcj fortegaj puscj de la 

l'eakcio. Ni solaj certe transformos la reziston en afakon por atingi definilivajn 

celojn. Ni -neniel-neniell-volas doni al sinjoro l-!alífax la sancon paroli 

pri humila submetigo de la hispana popolo, kvazaií pri efektivigita fakto ... 

Ni nin defendas jam-cu vi scias tion7-sen permeso de filistrojl 

5 

Al la redakcio . venís jena letero, 
. kiun ni tre place . reproduktas: 

Madrido 12. Majo 1938.' 

Al la Direkt~ro de POPOLA FRONTO 

Kara kamaradol . 
Kun granda gojo, mi legas, ekde !ª 

komenco vian satatan gazeton, _km 
fidele res'pegulas la veron prí di_versaj 
kialoj de la defenda batalo, k1un m 
eltenas por la libero, la demokratio 
k la homaj rajtoj. Ankaií vía revuo 
faras, laií miá opinio, boncgan servon 
al Esperanto mem, car gi montras . al 
skeptikuloj, ke gi praktike taiígas por 
sciigi malsamlingvanojn_ pri ko_nkret~j 
aferoj, sen neceso eldom plurlmgva¡n 
multekostajn informilojn. . 

Krom tío, mi konsideras gin kid 
altvaloran interrilatigilon por ciuten
dencaj espernntistoj. Giaj artíkoloj 
estas sufice objeklivaj k utilaj por 
komprenigi ciujn esperantistojn; ke 
sincera kunlaboro estas ebla. · Kom
preneble, mi ja scias, ke kunfandigo 
de ciuj Esperanto-organizo¡, en tinu 
solan, estas utopio krom era ro. N~ce
sas, ke ciu esperantisto laboru, en sía 
aparta · medio, por Esperanto, kun 
rajlo-ankaií interne de la revlando 
Esperan tío-por konvinki aliajn sam.:. 
lingvanojn pri la bono k pravo de siaj 
apartaj ideoj, cu politikaj, cu religiaj, 
cu filozofiaj aií alispecaj. Tia!, paroli 
:.....tro absolute aií tro mistike -pri 
ideala kunfandigo de la tufa esperan
tistaro estas revo neniel plenumota. · 

Tamen, estas fakto ke ni ciuj kon
sistigas reale iun tutajon, kies nomo 
estas Esperantio aií Esperantujo (ni 
ne kverelu pro unu !itero pli aií mal~ 
pli!) Nu, mi pensas, sekve, ke kvan
kam ciu el ni jam havas sían propran 
opinion, k oni ne povas eviti disku
tojn -kio, cefere, ne estas rekomen
dinda, car diskuto estas signo de 
vivo - almenaií, ni povus provi en
konduki, en nian idealan regnon, tiun 
prudentan toleremon, kiun guas kel
kaj sagaj persono¡ respektemaj por 
alíes (aií de iu alía, perdonu la ne-
adeptoj de tiu formo) opinioj. Estus 
bone, ke ínter 11i, ciam ni alparolus 
unu la alian sen atakoj, sen insultoj 
nek mensogoj, sed male, kun tia per
fel<ta edukiteco, kun tia gentilo, ke la 
karakteriza eco de ciu esperantisto+
krom tiu de komuna posedo de sam 'a 
lingvo-estus cie ajn ia afabla tole-
remo. Mi do ne pelas multonl · 

Kiel jam dirite, mi ne celas al 
sablona k blinda al<cepto de iu kredo 
~ed ni u~u r_acion k avantagojn de 1; 
rnternacia lmgvo por instruí k lerni 
i:er serena diskutado. Esperanto, per· 
t10,· certe gajnos multon! 

Tolereme via A. BAKE 

Se mankas la oficiala f a_voro de la reéist aroj, ekzistas la varmu fervoro · de ties oouolo"i! 
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-~O~OLfRONTA_LETERUJO 

! 

.PO •POI.;A FRON ·TO 

KORESPONDADO 
Slmpla trlllnla an ºonceto . 4 _f. *r .. 

~VEDÍO.::--P~r Espera 'nto -kolóno en sveda ' 
komunis ta gazeto, la subskriblinto dez . 
leterojn k;un antilaslsma enhavo el gek
doj en la ruta · mondo. Volonte ankaü 
l>EK-bult . k. ·a. gaz . Mi sendos gaz. kun 
publikigita material o. An lai!dankonl Sen• 
du cion al k-do .. Jt m Rikard Hanson , ·, 
Krokegatan 5,. Goteborg, Svedio. 

11 -- - ~ -, • A • . • · e u · vi jam tradukis la ar. 
. . li'kolon LA SAFIDETQ 

: el la n·umero 34? Ne neglektll 
fari tion por . pruvi I a hµrna
neco n de ni a afero k la realan 
disvasti g itecon de .Esperanro : 

Boucon.-Annecy.-Mu11an dankon pr~ 
via pos:tkar to, kiun ni atente legis. Kun gran
da plezuro ni diskutus pri lingvaj aferoj, tiel · 
kun vi kie_l kuil .aliaj kamaradoj, kiuj sin turnis 
al ni pri sama temo. Sed. :. komprenu, ke 
nunt~mpe, por ni estas neeble okupi~i pri 
allogaj aferoj, kiujn ni ~stas devigataj forlasi 
por pli ur~aj taskoj . Espereble, iam ni povos 
tusi tiajn temo fn, kion ni far os plezure. 

SOVETIO .-K-d o Juri o Korotkov, sir. Trans- ~ 
, · -po rtnaja 7.•, Voranej, dez. korespondi. .' 11 . . · ' 7 

H. Nilsson.-Malmo. -~a nkon pro viaj 
klopodoj! Al la menciitaj k -doj ni sendas · 

SOVETIO,.:..K-do v. Gruscinskij, Plecha- _ NI A . MU NI e I O 
novstr. n.0 36, Nikolaev, Sovet-Ukralnio, 
dez . kor. kun his pan (in) oj k antifa sistol Valencia esperantistaro • 75 Ple la gazelon, Antaiíen ! , . • 

H . Ericsson · -Sundsvall.-Viajn 1-eÍero jrÍ 
1f gazetojn ni ricevis, k. pri viaj petoj ·ni klci
podos komplezi vin laüeble . · · ·' 
· Koran dankon - pro via labo ro ! 

el tutmondo. lnte rsangas PM k PK. J. 0 . - Bazo 6. • • .. . , ·. 10 
NEDERLANDO .-K-do D. Ouwehand, Hoo- - ·F, Z.-S. R.1.-Albace le. 25 · 

geval 2, Den Haag, dez . kor. pri tre W . E.-S. R. l~-Albacete . llí 
serioza temo kun esperantistoj el Belgio, J. C,-:-Bazo l.. · · ·· · 10 
Francio, Hispani o, Porlugalio, k Afriko. R. Q.-Bazo 1. · · · · Hi 
. . . A. G. f. - Tabernes de V. to •. 

Mercier.-Lagny.-Ricevinte vian leterorí 
!lj sendas al vi nian gazeto n k penos ·kon
lentigi vin en via deziro. Momente ni ne 
konas kamarad (in) ojn pret aj korespondadi 
kun vi, sed se vi ko nsentas ni publiki gos 
anoncon, kiu cerre utilos. • 

USO NO .-K-do P. S . Thomas , 556 West S. M.-Bazo l. ". . . ¡o 
126 St., Jllew Yo rk City , dez. kor . k. c. l. F. S. M . - 81 Bd a. Mta . 2'ií0 , 
k lntersan~i PM, il. PK, foto grafajojn, .. J. L.-Scranl on, Pa. • JOO 

- B . O.-Gablonz .-Vian artikol ~n- ni vo~ 
lonte publiki gas k la enhavon · de via áfablis 
letero ni notas . K· do J. Bosch estas nun tre 
okupa'ta, sed malgraü cio li respondas vin , 

Juncadella.--figueras .--Ni transsendis al 
vi ciujn leterojn por vi alvenintajn. Bonfartu! 

Anton . -fronto.-Ni notas vian nova n 
adreson k ~ojas esti ricevintaj viajn sciigojn. 

J. El.ias.-Lens.-Dankon pro la ricevit a 
gazeto •Dissemantino• kun t raduko el nia 
bulténo. Daiírigu la tasko n! . 

N. K. Helsinki.-Vhrn PK ni rice v is, k 
· p ublikigas la anoncon . La - ceteron ni -bon e 
nol as . Ni jam skribos al vi. . . 

V. Gruscinskij .-Nik9laev.-Dankon . pro 
via letero . La anonco es tas publikigata k n,i 
_akceptos Espe rant o-lib roj n pl ezure. 

C. K. -Naaldwijk , kaj P. K. O .-Paisl ey., 
-Ni _ricevis viajn gaze toj n, enhavan taj tra·
_dukajojn k favorajn ci tajol n . 

Koran dankon. f rat an manpremon! 
Al kelkaj . - Ne forgesu sen di al ni la 

koncernajn gc,zetojn, kiuj enhavas tradukojn 
el nia gaz eto . Tio ne estas mal grava .. 

revuojn, alisojn, krp. R. P.-To rrelló . . . 3 
fJNNLANDO . -Lab . Esp. Klubo de Helsinki P. F. - Baz o 6. ª • • • • • 20 

kolektadas gazetojn, afisojn, pros pektojn ; · ¡ .- M. B :- °C_allosa de Segara - · r, 
_ k . a. por f:!kspozicio .. Ciu, kiu sendas J. P. - -Aran¡uez . • 15 
~ ricevos slosi lon aií prospe klon. Adreso; , E ; H.-; _Bazo 3. ª _. : . • 100 
,· · K-do Lindh o lm, Kankui-inkatu 8, Helsinkl .' P. S.-Orihuela . . , - 10 
HJSPANIO . - K~do Migue l ia ~ragO scifgas, J. M . ...:...Perala~a · . · • - ·· 10 , 

al siaj eksterlandaj korespondantoj, ke E. v. S .-Scht edam • . 0'25 gd, 
lia nova adreso esras: Transmisi ones . G . D.-Z~ ffen 1 
D. C., Caste l Ión de la Plana (Gra o), His• · · FLE-Sekc :o 5. - Rollerdam. l '47 , 
panio, k Ji petas skribi al Ji _por daiírigi FLE-Sekc101.-Amsterdarp. O'EO , 
la malnovan korespondadon. A. S . · · Beets. N. H . . 1 . 

.HISPANIO - K d J M E . 'ó 5 f .- Aruhem . . . .. . . . t 
.- - 0 · ase, Slacr n, • fLE-Sekcio 13 3'10 • 

Peraleda (Gerona) der . kor. kun c. l. pri p v M ' -Z aand ~m• · .'. 3 
c .. t. k intersan~i P. M. Certa respond o ) L.' -r'. n.'• 3. -- Haarle ·m: : 2 • 

HISPAN IO:--:-K- do Er_nesto Guillem, ni a L. T . n .º 2. -H aarlem . . , . 0'80 • 
.eksadmtntsrranto , kru lr oy i~a~ nun_ en_ la L . T . n.• 1.-B ewerwijk •. . t 'ü 
front~ : ~ez. k~r •. kun_ ce_haJ 1unuhn o1 k L. T : n.• 9.-Haar lem . . . n o • 

_ •. kun ~1u¡ an1aua1. ª"1 1ko¡. L1 ª• adres .o : M. · L.- Heerlerheide . - · • . 1 '50 > 
~7 Brigada. ~u evo _Ba!allón_. 1. «::ompa- B . H . L~Rollerdam . · . 2 
nía . Base L, C. C. n. l. Hrspamo. K-do ·L. - Amst erdam .W. 0·20 

'vJvP1/N'//; , w,// , //h/1//1//1.# 1 1?1,?'1//1//1//1/ / l/ /1//,.,., ., .,/,, wb~u,; , .,u.,.,A A . S . - A m s fe rd a n1 • • • O' ~6 
Terorland anino · . . . . 3't9 

PRI LA BR05URo : 
· Laü formala promeso de la liro g rafejo , en la 

unuoj tagoj de Juni o es1os jam preta la bro
.suro pri la hispana arto derruila .de la inter
nacia fasi5mo. La ekspedon plenumos r ekle 
la Olicejo de la Nacia Parron ado pri T uris 
mo. Ni supo zas , ke dum la daiíro de ei tiu 
monaro' , ci u leganro ri cevos si an ekzcmp le 
roil. Por kro maj mendoj oni sin turnu al ni! 

Anonimulo el Po rl uga lio . 0'75 • 
M. B .- Yugos lavio . . . . 0"62 •. 
F. de J<.-llollerdom . . · : 1 
W. v . d. M .- Le euw arden · 2 
A . C. H.-l fotlerdam . 1 
G . J. W. - Den Haag- . 2'50 
K-do L.-Amsrerdam. 0'10 • 
D. S. U.- A ruhem . . no • 
FLE -S ekcfo .- Zwo le . . . 6'90 ' 
L. T. N. D. de GravE'nchO)'. 15 [Ir. 

·o ~--- c==:=J♦ ...---..:.Clt>.----,---,•c:::=:::::i o Ch.-Paris 17.• . . . · . . 10 . c::==:::Jt---~• .___.... ...___. •c==:::i•c::==::i, C. P.--Vaulx en Veli n. . 10 

~ íl 
G . N .- S!ock ho lm . . . 50 

· ·A B ffN M A N I ERO · - J. V.::, Praha . . . . . 25 
: · -------- -- - Nía gazeto ·ne havas fiksan abonp rezon. A . . F. - Herstop ece Brno .. 20 

Oí eldonigas nur per la iivo l a individua mon lie lpo de · sía l ega nt aro . E. -: Ni mes. . . . . . 1o 
• Ni ~l ektis tiun sistemon car fiel, ciu kroma sum eto d e tiuj , kiuj povas G . E . O. - Orle ans • · • • 1¡ 

~ 
. pagi iomet e plie, ebliga s la ricevon de agrabla · l egajo í:11 múltaj, kiuj íl•· .J.CL,-Pon y por Ca 5 !elnau 21•74 , 

.
. pro senlaboreco , aii a l iaj kaiizoj , ne povas pagi s ían propran koti i on . . Ch~h~-s~o;i ~f ;n ·s~m he : 15 

Tia 1, se l a en havo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k plac a A. M. - Kuressaare. ~o 
• · pagu vi an lib eran ab on an al iu ajn el níaj int ern ac i aj age nt ejoj: . ' . • · L. O . -=Saint A ndré. · 1~ 
□ 

O 
O. E. O .- O rleans . _5 , 

ÓENERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRESO ·.. G. J.- Jo nkoperi g \•5() f. b, 
· nur po r ITlono nur po r mono de holdndano J Germana K·do . -

10 
, 

□A . · GUSTAVE FARENC PETRO van der J:.>LANK . DA P.c .- 3.•K al 4-' ~o 
. V L. L .-S ouvre t . 

□V 53, llue .Bri se -Pain Van Sp cijkstraat, 48-1 L.-üroupe Li ége 20 
, Po steekk onr<> 13944 Orlea ns . posrgiro 24~542 ~. . o W ery. -B oilsf or l . 30 

• ORLEANS (L oi rel) FRANCIO AMSTERDAM W. Nederlando C. F.-La No uviere . , · 5 
.. ~, ,¡1·1' ' 

,·íl K-~~ ~=~;~~'~;E :;~~~-:~L~N~~1~ ARB9~~i~:I.~J;~N!.'::EN ; n .· ;;,;;;~#;,;;;;;:,~;·;fN~u 
u Pos tg " o 199 106 BIRMINGHAM 71 PoS1ió10 n ." 5 3'11 u N , f or D~niO esl cl 

, 

ñ _.·.~--·.º·=,··POC_-.~r-LARALE;;~A-KCIX ADRESO POR . C10

5

T:C~~:M: ~· Q: L'. ºtt~A;r~~B~Bl~TA EHEWrn ~¡~ 
u -~~9~!8 ~ t11~~i .~5:·~~~l ~~c~a---~~-i:~~anl~)' · · ·msEREREN,' AABIHOJ Po~ 

Oc:==:::J ' c:::==::::i• · ♦c::::::J<lbt>c:::=::J♦ · ♦ " •e' ' ~ · 1enc • :JO·' Pres~jo de,j. Olmos, 'A)icari te, M, va 


