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TERITORIO KAJ KLIMATO 

AN'fANDER estas la cefnrbo de la provmco an
kau same nom.ata , kies teritorio estas cirkauata 
de altaj montaroj escepte Norden, kie gin 

limigas la bravaj ondoj de 1a Kantabra Maro, kiuj 
furioze bata.das la ondig.antan marbordon kauze de la 
potencaj ventoj blovantaj de l' Nordokcidento. Gene
ra.le oni .alnomas la regioneton la Montafía (la Mon
ta.ro), kaj tiel oni a1nomas la santanderidojn nion
lafíeses (montaranoj). La KantabTa Monta.ro en iras. la 
prov.i n con tr.a la suda parto, de Oriento en Okciden ton, 
gis la tutmondfamaj Picos de Eiwopa (Pinloj de Ei'í,
ropo); de ci tiu montara, k:vazaú de duob1a kombilo, 
deíras montaridoj al l ordo, mortante en la maro, kaj 
al Sudo, ebenigante en ]a plata}oj de Kastilujo, for 
de la provinco. La montaridoj eles pli apartigadas unuj 
de .ali.aj ju pli malalproksimigadas de la naskigloko 
k.aj samtempe perdante a1ton ; kaj tio ci okazig.as pro
fondajn kaj mallargajn valojn unue, kaj ke ci tiuj 
valo_j plilargigas kaj ebeniJ}as . De ci tiuj montaridoj 
deiras kvazaií perpendikle ali.aj, dividante la valojn 
lau multenombraj afo¡j valetoj, kvazau fakoj de labi
rinto apartigataj unüj el aliaj de krutaj mallargaj 
intermontoj. La alteco de la montoj estas de 976 m. gis 
2.639 m. sur la mar.a nivelo, k-aj la plej altaj pintoj el 
la Pintoj de Europo estas : Torre del Llambrión (Turo 
de l 1 ]ambrion), kun la Lasta alteco; Peiia V-i'.eja (Pe.nja 
Vieha - Malnova Stonego), knn 2.615 m., kaj Pefia 
P1riela, knn 2.528 111., inter la provincoj de Palencia, 
Lc6n kaj Santander. Pefía Labra, kun 2.002 m., estas 



-4-

VidaJo de Potes. 

tnrn el plej rimarkindaj orogra:fi.aj 1okoj -de Hispanio, 
car de ci tiu loko elfluas akvon en la tri marojn Éirkau
antajn la preskauinsulon : en ci tiu loko na-skigas la 
rive.ro I-Uja1', kiun vere oni pov.as konsideri esti l.a ri
vero Ebro, .al:fluanta al la Mediteraneo ; iuj riveroj, 
alfl.uawtaj al rivero Pisiierga, kiu kunigas sian akvon 
al rivera D-u ' ro, l or .a lfluj al la Atlantiko, ce Oporto; 

Gr-oto de r díablo eo Hoznoyo . 

k.aj 1.a rivero j ansa, kiu iras enfluigi en la Kant.a
bran Maron. 

Fruktodonaj valoj, iuj vastaj, ali.aj m.ale ; cu lon
gaj, cu kontraue, cu tiel longaj kiel largaj ; cu milde 
deklivaj, cu krutaj, kun fobplenaj malnov.aj .arb.aroj, 
kun netrnireblaj arbetaj.aroj, kun .aleoj, kun kulturitaj 
t·ampoj kaj fruktogardenoj enkadrigitaj cu de simpl.aj 
bl.ankaj muretoj at1 de palisaroj kun kvazaií. kreneloj ; 
k.aj estas rimarkinde ke la kamparo abundas je fruk-
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toarboj kaj strano-aj fr mdaj plantoj, kiujn ktinportis 
ml -rintoj reven intaj al la naskigloko de ciuj partoj 
d Ameriko kaj de ahaj laudoj, car , kvankam la san
tanderido stas tr av nture.rna, 1i konser vadas pro
fm1da11 amon al ]a t ro de la prapatroj. Herbejoj, 
dora.ate rnve kaiíze de l' delikata aromo de plantoj 

kaj ·Aornj , kiuj e 11 ilj nekulturite na kigas kaj k,· s-

Ponto en L iérganes. 

kas. Riveretoj kaj riveroj flnadas r brnante freneze 
kaj saltante de roko en rokon sur roktranéitaj fluejoj 
tra montgorgoj, formante mrnltenornbrajn kaj belaj11 
kaska.dojn; alifoj ili :fluacla.s serene kvazaií senmove kaj 
silente, kv.awií majeste rampante sur ebe11ajoj plenaj 
de carmo plilarA igante kaj alirante rnorti trankvile 
ce la §aumantaj ondoj mnltfoje tondre bruantaj de la 
K.antabra Maro. La tut.a lrnmparo estas kvazau labi
rinta edeno plena de e.armoj por la vojaganto. 

- 7 -

y¡daJo de La Cavada. 
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La teritotio estas rica je minejoj (fero, plumbo, 
k upro, k.arbo, k . c. , k. c .), kiujn aktive oni eksplua

. tis, eksportante al fremdlandoj la mineralojn; la mi~ 
neralaj fontoj estas .abun<la.j kaj variaj, pro kio same 
abundas la ban lokoj . Grava estas la kulturo de la 

Peña del Bcjo (Stonego de l' Befio). 

maizo, mal pli tiu de al iaj cerealoj, legomoj, ter1x:>mo, 
frufotoj kaj lino, ankaií. iom kulturas la vinbe
ron. Granda k.aj grava estas la ricenhavo de ]a vid
punido arbara, same a nkau la utiligo kaj reproduk
tado de la brutaroj, kinj nas kas gravegajn plensnk
cesantajn indu triojn. La san tanderido kulturas aten
teme kaj ameme fa kamparo:n, k.aj ec li mem el la 

1, 

t 
1 
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lnter Hermida kaj Potes. 
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res tajoj d la :liskaptado fabrikas la grundmttrajoj ll 
por siaj terbienoj. 

La klimato estas vari , 1ai'i la lokoj, sed ~enerale 
gi estas malva.r,meta kaj malsek.a : la mez.a tempera
turo dum la jaro, esta 18"9 ; la plej alta, 30º5 ; kaj 
la plej malalta, 0''5, k.aj estas gravaj influantajoj la 

lntermoiito de la Herm/Ja. 

veutoj kaj l.a prok. imeco al ]a maro, kiu mikligas la 
malvarmon ; ti.al, en la marbordo, la k1imato estas 
vanneta kaj nialseka kaj fat igante des 111.alpli varmeta 
kaj des pli malseka ju pli rnalalproksimig-as. de la mar
bordo: la vento de la Nordo estas malvanna fojojn 
kun akompano ele ma]sel a nel ulo; tiu de la Nord
oriento, malvarma kaj seka, kun gi venas la nego plej 

- 11 -

La arbazo e'I wlcoj. Hoznayo. 
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.a~mnda, éi tiu vento estas ofta dum la somero, pro 
k10 Santander kaj gia marbo1·do es.tas loginda somer
!·estadejo; tiu de la Okcidento, ,,enante de la Atlan-

Groto de Cullalver<t. 

tiko,_ sarú·ate de malsekeco, naskas la plej oft.ajn kaj 
pers1sta11taj11 pluvojnJ ankaií estas pluviga la vento 
de la Iordofocidento, uomata vendaval, sed 1a pluvoj 
e~tas sturmaj, kaj oni konsider.as gin tre sanig.a, pro 
k10 estas la proverbo : 
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La oenteg' a/venas, jene; 

lasu gin fluadi bone, 
gin ~spiru pulmoplene. 

G,oto de J' Castillo . Puente Viesgo. 

L a vento de l.a Srtdo estas seka, varma, tro suf
okan ta dum la somei-o, kaj estas ofta dum la prin
tempo kaj la autuno, · ec tiel forta kiel m·agauo; tiu 
de la Sndokcidento es-tas simila je la Suda, kaj dum 
la somero okazigas tondraclojn kaj sturmojn. La lokoj, 
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kiujn batas la vento ele l ' .:\"ordo, estas malvarmaj 
kaj m.alsekaj; male tiuj, kiujn batas la vento de 1' 
Sudo; la lokoj, kies orientigo estas al Oriento, guas 
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vannetan tempern turon dum la tago, sed dum la nokto 
fa rigas malvannaj , car ra pide malaltigas la tempera
turo ; la lokoj, k ies si tno estas orie ntita al Okciden to, 
g·uas plej .agrabl:1 11 temperaturon clum la tuta tago. 
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Groto de r Castillo. Puente Vie,go . 

,}' 

De la laborkampo ai vilago. 
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Pintoj de Eiíropo. Markita surirejo al la supro de Tiro Tir$O. 

-LA PINTOJ DE EUROPO 

A grandiozeco, varieco kaj grandega· kaj im
pon.a beleco de la Phitoj de Europo faras ei 
tiun montarl.abirinton unu el plej r i.markindaj 

turistaj altiroj de Hispanio kaj UllU el plej famaj mon-
targrupoj tiaspecaj de Europo. Pro tío la Nacía P a
tronaro por Turismo instalis en ei tiu loko, je 1.670 
metroj sur la mata nivelo, tre komfortan rifngejon, 
la Rifiigejon de A hv a. (R efugio - R cfu hjo de A l-iva), 
ee la plej strategia situo por kiel eble plej facile deiri 
al plej interesaj ekskursoj . En ei tiu R ifngejo, la 
turisto trovos vannan kaj malvarman .akvon , dusejon, 
vannigadon, e.arnbrojn hrn dn litojJ salonon kun tipa 
kameno, k . t. p. Ce gia bibJioteko estas verkoj por 
senpage informigi pri la Pintoj de Europo, pri eks-

. lzursoj, kaj, el ei tiujJ la plej interesaj estas : al Pófo 
Vieja (Penja Vieha - Malnova Stono) , 2 .615 m . .a. s. 
m. n., kun miriganta panoramo; al T orre del L lam
brión (T orre del J amb1-ion - T1iro de l' J ambrion'), 
2.639 m. a. s,. 111. n., suprenirante t ra Lloroza, de kies 
turo _oni rigardas la Naranjo'n de Bulnes (Naranfao'n 
de Bulnes), kaj, ee la piedo, la belegan lokon L iordes; 
al Pico de la Padierna (Pnw de la Padierna) , 2 .400 
m. a. s . m. n.; al Valdecoro (Valilehoro ), 2 .000 m. a . 
s . m. n., suprenirante tra Lloroza, oni vizitas la bal
konon , de kiu oni povas admiri grandiozan ravantan 
panoramon ; al Cumbre / l renas ( K t fmbre Arenas), 
ankau 2 .000 m. a. s. m. n., de kie oni povas rigardadi 
tutan belegan teritorion de L iébana ; al Sotres, 1.040 

z. 
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m. a. s . m. n., sur vojo border.ata de altaj montoj, kaj 
plilongigante ci tiun ekskurson, oni ~lvena_s proksi-rr:e 
de Bulnes kaj de gi.a fama «Naran¡o», kies supro3n 
malmultaj turistoj trafi.s ; a l aliaj pitoreskaj lokoj 
plenaj de intereso kaj beleco, kiel estas Tabla de L e-

Ce la Pintoj de Europo. 

chiigales (Ta.bla. de L eé,,ugales), 2.445 m. a. s. m. n.; 
Pico Hierro (Ako ! erro), 2.438 m. a. s. m. 11. ; Pico 
Cortés (Pilw Kortes), 2.373 m. a . s . m. n., k. c. 

PRI LA MANIERO EKSKURSI 

Per autocaro sur soseo de Sa.ntander al Esp-i.nama., 
137 km. , dum tri boroj. 
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Per trajno kun kombino de autocaroj : 
Per Kantabra Fervojo (Ferrocarril Cantábrico) de 

Santander al Unq11 ern (Unlw ra ). De ci tie al Potes 
estas regulaj antocaroj, k iu j kom binas sían servon 
knn tinj de P otes al J;sp ina111a, sed ankau oni povas 
lui aiitomohilojn en Unqu era.. 

Pintoj de Europo. Pintoj Raso kaj Albo. 

De Fspinama al Rifngejn de A liva, oni devas rajdi 
d11rn dn horoj . En J:::spinmJ/a estas gastejo kaj auto-
rnobilejo. · 

La enfrepreno c< Cantab1-ia Cars» organizas dnm la 
:-0111ero oftajn ekskursojn al Pintoj de E1'1.ropo per 
l11 ksaj kaj tre oportunaj aut0caroj . 

La plej oportuna kaj rapida vojiro sur §oseo es
(a.s; Santa nder-Torrelavega-Cabezón de la. Sal-Un qite-
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'Y(I, enr In Aosco c~Lns bonege pa.vimita ; sed de la tu
risln vicl pnnkto, estas pli interesa la vojiro S antander
lfo t rcJcla-Sant illana del Mar- Comillas-San Vicente de 
l11 !fol'q1w ra-Unquera. 

P intoj de Etíropo. Rifugejo de AUrJa. 

INTERESAJ LOKOJ D.E LA VOJIRO 

(Elirejo : Cenerala Soseo al Madrido ka j Asturias) 

P UENTE ARCE, ce rivero Fas ; 
BARREDA ; 
VIVEDA, kun la familia domo de l.a fama te.atroverkisto 

Calderón de la Barca ; 
SAN1'ILLANA DEL MAR, kiu estas tre rica de la ar

keologia vidpunkto, kun k.anonika pregejo de la 
XIIª jarcento, kiu estas nacía monumento; kun 

- 21-

la T orre del M erino (Tu.ro de l' Merino) de la XIII• 
jar<:ento, kaj kun .aliaj monnmentoj . Je du kilo
metroj de Santillana estas la Cuevas de !1,ltaniira 
(Kuevas de A l tanúra - Grotoj de A ltamira), kun 
mirindaj pr.ahistoriaj pentrajoj sur la roko; 

Pintoj de Etíropo. 

V idaJo de la supro de l' Pirué, ce la limo kun Asturias. 

COMILLAS, .agrabla somerrestadejo, kun malnova parto 
kaj la plago de Oyambre (Ojambre)'; 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA kun §ton.a ponto el 32 
arkajoj, mió ganta panoramo, ruinoj de Kastelo, 
Mon.af1ejo de Sankta Francisko, Casa de los Corro 
(Kasa de los K orro - Familia domo) ; gotika preg
ejo kun artajoj ; 

DESFILADERO (I NTERMONTO) DE LA H ERMIDA, kiu estas 
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lntermontaj gorgoj de la Hermida. 

Pintoj de Europo. 

\ 
\ 
\ 
l 
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grandioza kaj impona mallarga intermonta kori
doro, tra kiu fluas la rivero Deva rica de trutoj 
k.aj salmoj . In ter Panes kaj Pnente Ojedo (Ponto 
OTiedo) , star.as pre,gejo k un speciala hispan-araba 
st ilo (mudeirnra st ilo) (1), nomata Sanhta Mario de 
Liebana., de la Xª jarcento, kaj kiu estas nacía 
,monumento; 

P OTES, kun tre belaj an tikvaj domoj , kaj je tri kilo
metroj de gi, staras MonaTiejo de Sanhta Toribio 
de L-ieha.no. Gotika pregejo. 

O.ENERALA TARIFO POR SERVOJ 

Garago en Espinama : de 1 al 9 pesetoj po vetur
ilo éiutage. 

R ifngejo de Al-iva: kompleta gas.ligado éiutaga, 
25 pesetojn ; nur éiutag.a éarnbro, 5 pesetojn ; maten
mango, 2 pesetojn ; tagmango, 9 pesetojn ; vesper
mango, 9 pesetojn. 

De-pendejo de la Rifngejo : éiutaga kompleta gas
tigado, 12 pesetojn ; matenmango, 1,50 pesetojri ; tag
mango, 5,25 pesetojn ; vespermango, 5,25 pesetojn. 

Oni -pos/iLl·1.i ra larifoj-n por éiaj a.liajoj, lúujn deci
r/is · la N acia Patronaro por T1irismo. 

TARIFO POR GVIDANTOJ K.í\J CEVALOJ 

GVIDANTO : de 8 gis 10 pesetoj éiutage ; bona 
éevalo kun bona selo, 10 pesetojn eiutage, 5 pesetojn 
dnontage ; azeno por porti valizojn, k. c., 5 pesetojn 
i: iutage, 3 pesetojn duontage. Pro restado de bestoj 

( 1) lnRuo de la maiíraj artistoj en la kri,tana arto. 
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1 

I 

Pintoj de E i:íropo ce la limo kun Asturias. Naranjo de Bulnes. 

-25-

en la bestejo de la Rifugejo, J ,25 pesetojn ciutage 
po besto . 

La R if1,igejo estas malfermata de la l3 de jnn io gis 
la ] 5~ de oktobro. Dnm la cetero ele l.a jaro estas necese 
.avizi du tagojn a 11 ta t1 la uzo por grupo el OK PER
SONO} MINlMUME, lau prezoj mon tritaj kaj por 

Caslro-Urdialcs de aeroplano. 

unu tago; se la grupo estus el malpli o! olt pcrsonoj, 
oni devus pagi 25 pesetojn pl iajn. 

Petu infor111on al la Oficejo de la Nacia Patrona.ro 
fJor Tu·rismo en San lander ,A ,1enuo de Ga.lán y H er
nández). 

~ 
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LA SANT ANDERIDO 

•\ indigeno de Santander estas nomata MON-
TA:fl"ES de la ceteraj hispanoj, tio estas 

~ =e:11 MONTARANO, Ji estas krude serioz.a kaj 
brava sarne, k ie1 aspektas Jia regiono, dum ciuj tem
poj ; firm a , kiel la rokoj de liaj montaroj estas ; liber.aj 
kaj sendependemaj, kiel estas la agloj kiuj 11es.u1s en 
1a nealireblaj trancitaj pintosnproj de Jiaj imponaj 
montoj; neestimanta la logautojn de la ebenajoj, kiujn 
li ko11s icleris esti malsuperaj, eble car 1i vidis ilin mal 
pligrand igin taj kauze vidi ilin de siaj plej altaj mon
tarsnproj ; forta, kiel la kverkoj de Ji.aj arbaroj elvi
digas ; kuraga, konsekvence ele la seninterrampa 
1uktado kontrai:í la sovagaj bestoj kaj la ondoj de la 
tie ei impone furioza maro; nobla kaj grand.anima, 
kva7,aÜ kaptite de idealemo, kiu <levigas lin rigardi 
la pluon preter la sen:finan lazuron siritan de la pintoj 
kaj krestoj de 1iaj montaroj, kiu devigas lin foriri el 
lia regiono al aventuro; tiamaúiere estis la MONTA
~ES (MONT ANJES), kaj tiel-tial 1i sin montras 
hodiaü boneg.a civitano hispan.a, car 1i konservas cion 
bonan el siaj pr imitiv.aj kvalitoj homamantigitaj de la 
rulado de la jaroj al progreso. Kiu estas lía deveno 
a u origino? Ion pri lia origino on i povas konscii per 
legado pri la mirindaj grotoj de Alta-mira . 

Ci tiu popolo havis siajn simplajn k.aj primitivaju 
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le~ojn same, ki_e; la ceteraj lwntabraj gentoj, versen , 
J<:aJ: k~nta.nte ilm, _la gento tr.a~sdonis legaron kaj 
kutJmo311 de generac10 e 11 genera,cion, kie] konstantan 
h imnon, kiu v igle .alparolis pri la nepra liberec-o, _pri 

la sendepeJJClo spite de cio, kaj tiamaniere ci tiu (rento 
sentís ]a li berecon, la sendependecon ke oka:e de 
dangero .a_l tiu sento, la nobla, bona k.aj ~randanima 
santandendo transformigis sangelversema kruela · ' , 
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kantante 1i batalis ciam, kantante li mortis ce la batalo 
ne montrante la <lorson al la 111.alanriko. Ci tiu gento 
kantis siajn kultojn, siajn festojn familiajn, lokajn 
k:aj regionajn ; la forpasou de la vintro kaj alvenon 
de la printempo plena je promesoj ; la kavalirecon, 
la .am.on, k. c. L a. pasado de la tempo, tren.ante la 

Anguleto de Puente-Viesgo. 

politikajn, religiajn, sociaJn sangoJn, clevigante la in
digenon al kunvivado kun aliaj gentoj, neniam al sub
metig·o, iom post iom mocli:fis ci tiujn kantojn, sed 
rimarkinda. estas la greka influo, car ankorau persis
tadas en iuj valoj, edzigkantoj kaj funebr.aj kantoj 
same kiel dum la tempo de Estrabon, kaj kiel mm
tempe en Grekujo mem. El cio tio ci <leven.as la 
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ricega muzika folkloro de SanJander, el kiu jen du 
kantoj 

Casrro-Urdiales de la ha veno, 

lau desegno de la fino de la XJ X jarcento. 
• '\. 

Ami sin, jen postulo, 
malbona Gorto; 

por sin vidi ja mankas 
al mi la forto. 

For de mi, for de mi. 
roz' de I' vilago ; 

ke mi ne sin vidu, 

ve, malkurago ! 

T ipaj caroj. 

Amatino maron m 

vol as; petas si je vano, 
mi ne volas sin altiri 

al terura marmalsano. 
Tero por la kor' 

ciam esla6 laií edeno; 
11nale, jen do lor' 

ce vcrsajna marnereno. 

v. 
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Ankora.ií la :fiska1)tisto konservas kutimo,in, kjuj 
venas de tre malnov.a epoko, el k iu,i estas unu, kiu 
ankan estis general.a. en Leonlando, Asturio kaj Ga
hcio, kiun oni .al110111as <<]e la hmin l:ielg110» (La buena 
gloria), kiu estas ne<lubebla restajo e l ]a funebr.aj fes
tenoj ele la Egiptoj kaj Grekoj, kaj kinn l.a sa1it<111der
icloj :-1 te11tis <ipia faro decid11a eí: de la lest ame-nloj» ; 
kaj tiel forte estis enr.aelikigita ci tiu kutimo en la 

Pregcjo Santa María de Yermo. Cohicillos. 

popolo ele San/m1der, ke ,Qi long-ecl.aure pers istadis spite 
ele la ordono,i , ele tre mal11on1 tempo clo-nitaj, ele epis
kopoj kaj pastroj kondanmantaj la kntimon ciel, kaj 
pri ki!1 popola versajo <liras: 

...... .... ........... 
estas gí ceremonia, 

kiun devas ni prakiiki 

!a/í ordonis la praaaoj, 

la res/Jekton eé aplikí. 

Kiam mortas clommastro, viroj kaj vinnoj festves-
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tite akompanas kadavron al pregejo u_n?e ~aj poste al 
tombejo, unuavice l a viroj, poste la virm~J- La akom
panantaro revenas al l.a hejmo d~ 1~ mortmto _en sai1:_a 
ordo · ciuj eniras cambron, la VlTOJ okupas VlC011 lau
lona¡ la muroj la virinoj envicigas same du-tri pasojn 
ant:u la viroj '. La plej rajtigita .akompanantino pro 
amikeco al familio de la mortinto antauenpasas al la 
centro de la rambro kaj laute krude <liras : «PMro nia 

... 
f! V 

- ::, 

Pregejo de Bejorf, . 

por la eterna ripow de. l~ 111ortint0>>, la c~es.tan
taro pregas, kaj dume la vrnno , demetante de si.a kapo 
la nigran mantiljon, ci tiun stern.as sur la planl~~n 
k aj samvoce petas r(donu dudeJ-:kvi~ c~nti.mojn po C\L~ 
por la cloloratojn, ~u an~ta~au peti tmn sumeto:,~. s1 
petas tiun, kiu anta·ue eshs mterkonsen_tata. L a_ virmo 
viglas la plenumon de la postulo, k~J k.alkt~lmt~ la 
rikolton kaj lau decido de la ceestantoJ, la pleJ fidmda 
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elir.as por aceti kaj alporti panon, fromagon, vinon 
kaj bran<lon. Dum la mangajoj k<:1.j tr ink~joj estas ~1-
portataj, la ceestantaro pregadas. Alvenmta la fidm
dulo kun la alportitajoj, la unnajn panpe<:on kaj fro
magpecon kaj la unu.ajn glasojn da vino kaj brando 
oni donas al la viclvino, clirante al si : Hpor ke la nior-

Sen V icen le de la Barquera. 

tinto plef bon.e giii,, la éielon»; ciuj mangas, trinkas 
k.aj ekkrias de tempo al tempo «je la nona é-ielguo de 
la m ort;inton . 

Car la santanderido estas ema al plej bona ekono
m ia stato, tia l li estas m igrantema. Li forlasas la nas
kiglandon por havigi .al si riéajojn per sia laboremo 
kaj sparemo, k.aj k i.am 1i estas tra:finta sian celon, li 
revenas al la naskigloko, kie li generale farigas sin-
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donema a1 bonfarado kaj knlturigo; 1i same elmigras 
al Ameriko, kiel al a liaj hispan.aj regionoj. La elmi
grintoj, reveninte al n.askigloko, ma1avare fondis ler-

. n.ejojn, liospitaloju kaj a li.ajn kulturigajn kaj bonfar
antajn ins tituciojn. La elmigrinto al Ameriko estas 
nomata indiano ; tiu al Andaluzio, jándalo (handalo). 

Estis granda superstico ce la v ilaganaro, ka j ape
naii estas loko, kiu ne havas s ian magiistinon, kiu ne 

Bela kaj arta malízoleo de I' lnkvizicicstro ·Corro. 

San Vicente de la Barquera. 

estas soréistino .a u d ívenist-ino, pri kies fenomenoj on i 
kreclis kaj ne ilin malamis, sed male , ec oni petis ihajn 
konsilojr1 k vankam oni konsideris ilin demoninoj. Oni 
tre malamis la magiis tinojn, e-ar ih estas kathantaj 
ciam ciaj11 malbon.ajoj11, kaj ciusabate , meznokte , raj
clante snr ba lailo, ir.as tra la fumelirejo ele la ka meno 
kaj aero knnveni cirka11 kr.atago sub prezido de la 
diablo enkorpiginta en kapro; la mis tera forto, ilin 
veturiganrte, ko,11s.istas el clu elementoj : iel s mirajo 
nigra pli ol peco, kiun ili garclas sub la grand.aj plataj 

l 
f 

1 
\ 
! 
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stonoj de la kameno, kaj el k iu ili smiras s1aJn korp
OJn ; kaj el vortoj, kiuj11 ili parolas §mir.ante sin : 

Sen Di' , sen Sankta Mari' , ien 
mi ira la truo de l' k.amen' ! 

Longajn .malvarmajn horojn dum la vintro pasigas 
la kamparanoj apud la kameno, cirkau la fajro; paro
lan te pri variaj aferoj ec politikaj, au ra kont.ante tra-

, S tampilo de la urbestraro. X IV jarcento. 

San Vicente de la Barquera. 

diciojn, legendojn, historiajojn, k. c., la viroj, kaj 
clume ankaií. la vir inoj faras laborojn. 

E stas rimarkinda kutimo en la vilagoj, pro kiu la 
junuloj , g rupiginte, bruante sur la stratpavimojn per 
s iaj ma]delikataj primitiv.aj ledpantufloj, kriadante 
simile je la bleko de cevalo, iras de domo en domon, 
petante sangkolbasojn, aliajojn, monon , je la nokto 
de la Kris tnasko. Fojojn, la petitoj trompas ilin per 
kolbasoj el cindro kaj per putrigan.taj ovoj . Oni nomas 
ilin marzantes, kaj la kut imon m arzas ; sed oni opi
nias prave, ke ci tiu kutimo, lau konst.at.as la nom0 
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l 

Al rendevuejo .. . (Desegno de la se.nmoita Goya.) 
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rur" de: pregejo. Yalo de T oranzo. 
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'IJl,a,rzas- m.ar/,'a_joJ- , devenas de l.a festantaj kutimoj 
dum marto, kiam la grupoj el junuloj, profüante la 
vannetaj11 11oktojn de ci tiu monato, festis per kantoj 
kaj petoj en riéulojn, cu .autoritatnlojn, cu belulinojn, 
far.ante la kanton per kv.a1..aií ploranta voco, sen akom
p.a.110 ia .aj11 k.aj per simpla r itmo, kvazau simpla k.anto 
<le la katolika liturgio. Se<l vere la kantoj estas dege
nerintaj latt v.ana.1 romancoj. 

Jen mm el la kantoj , kiu elvidigas au prezentas 
in tereson : 

u Ne malgentila}o, 
ne, do, malobeo, 
esta6 ce nobl uloj 
jam kanti sen pero ; 
ni kantos, sinjoro, 
kun via perme6o, 
ni d iros la marzojn 
kun granda sageco. 
Aiískultu, nobluloj 
kun granda l ' atento, 
vi aiídos la kanton, 
tre novan la verkon, 
ni venas gin kanti 
kun brua kontento 
de I' ago tre frua, 
en ,plena juneco, 
kej kiel ~in kanti6 
prapatroj je I' tempo ; 
ni faras, do, 6ame, 
6ekvante I' ekzemplon. 
K-0nsciu, ni venas, 
pardonu la genon, 
ne por al vi doni ; 
ricevi , jen celo, 
la lardon, la ovojn, 
la porkan piedon, 
1-a nuksojn, kastanojn, 
ec ankaií moneron 
por trinki I a viinon, 
oor en •la vendejo 

- -

ja donas nenion 
sen mona la pero. 
Ne al !-a fraulinoj 
nun nia sinteno, 
je6 al &injorioo, 
al sia la edzo 
por ke éi sinjoro 
ne havu cagrenon. 
Eliru, fraiílino 
kun granda la belo, 
si havu liancon 
kun granda bieno, 
kun omj kolumo 
kaj m anumekstremo ; 
kaj ankaií la frato 
ricevu 'tempbenon, 
ec pairo, patnino, 
sub sama tegmento, 
ec ,ankaií aerv istoj, 
al ciuj ne genon ... 

Ad·iau, s injoro, 
gis nova reveno .. . 
premiu vin Dio 
pr•o la sindonemo, 
Angeloj nci estas 
de la mem cielo, 
ni posojn ja havas, 
<lonu, do, moneron. » 

----------
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La gvielanto ele la grupo, mask.ante la voco11 , k:va
zau de ploranto gi estus, .alve11 inte al porelo ele domo, 
demandas cu la dommastro vol.as, ke l.a grnpo pregu 
au kantu ; kaj decidite, lau l.a respondo, t ie l on i faras. 

~, 
.-::,;"':' : '"'\ 

'' "' 
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º-\_ 

1:;i; ~ ~--~ ......-;'/ _/, ?" .... 

IJ> ..... ~ ✓ ~ ..,. .- '"c.;,.= ""-· 

Pregejo de Lebeña. 

La junuloj prnfitas la rikolto11 mangante kaj t ri11ka11te 
en la Yinvenclejo. 

Ankaií oni devenigas ele la Grekoj popolan kuti-
111011 por la edzigfestoj : de t re frumatene, se la vetero 
estas milcla, 1a porcloj kaj fe11estroj ele la fiancdomo 
aperas ornamitaj abu nde kaj bele el rozoj, el a1iaj 
floroj k aj el rosmareno. L a plej bon.aj kuiristinoj de 
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la vilago, ec de la cirkaiíajoj, elplumigas kokinojn, 
aliajn birdojn, preparas casitajojn, ar.angas. kaj spicas 
ma ngajojn k aj hejtas la fajron ; tial, tr.a la kamentruo 
kun la fumo a nkai:í eliras kaj cien disigas odoroj, kiuj, 
trafante la :flarorganon de la vilaganoj, stimul.as ia 
gnston al partopreno e11 J.a festenoj. Ce angulo de la 

Detalajo de la pregejo de Lebeña. 

korto, a]iaj malp1e.j 1ertaj kuiristinoj kuiras en gran
d.aj kaldronoj boviniclpecojn ; en la centro de la sama 
korto, oni instalas vinfontanon, kaj, en alia loko, oni 
starigas altau fort:an stangon smiritan el graso por 
grimpi kaj tra:6. pre.mio11 metitan ce la pinto cu la 
smirajo ne glitigas suben grimpanton anta-u ol t rafi. la • 
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.. 

Detalajo de la pregejo de Lebeña. 
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prem1011 , mnltenombrnj raketoj trairas la atmosferon 
kaj en ci tin eksplodas; tipaj flutistoj trairas La strat-

B,onza mesa librotenilo. XVI jarcen lo. 

Pregejo de Laredo. T ,e antikva skulptitajo de la pregejo de L eberia. 

1>jn de la vi lago, de loko en lokon, ludan te la mnzikilojn 
kaj audigante la tipajn regiona_jn muzikajojn ; la so
noriloj de la prege,io sonorad.as febre; la frauloj kria-
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Po,talo de la pregejo de Piasca. 
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das , imitante la blekon ele la cevalo, ka j 1.a fra iílinoj 
ornamas siajn manta mburetojn el brilkolor.aj rnbandoj 
k.aj el tint iloj. 

Gaja k.aj pitoi·eska grupo el fra i:íloj kaj fraulinoj 
festvestitaj elir.as el la kor to, k ie ili kunvenis k aj iras 

Flanka absido de la pregejo de Piasca. 

al Ja domo de la fia ncino akompanante la fi ancon kaj 
liajn gepatrojn : unu.avice marsas kvar popal.aj flut
istoj; dua vice, la fia nco, li a patro kaj nrn1taj dan can
toj ; triavice dekcln k anta ntinoj kun mantambnre toj, 
kiujn ili ludas por akompani l.a ka ntoj11, sekve amaso 
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CenlTa absido de la pregejo de Piasca. 

4. 
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el gefrauloj de la vilago. Cie amaso el gevilag.anoj 
kuriozemaj vidas la akompanantaron. La kv.ar flutistoj 
audigas tre tipajn popolajn dancojn, je kies takto, 

· serioze kiel aiítomatuloj, la clancantoj pieclbatas kaj 
bruigas niarsante. Dum ·1a fiutistoj silentas , la kan
tantinoj kanta<las kaj lud adas la mantamburetojn, sed 
estas unue ses kiuj je malrapida takto melankolia kan
tas laií jeno : 

(I E/ gefianéoj de /' /ando, 
jen cerle ja la plej be/aj; >> 

kaj poste, ia ceteraj ses, samtakte, kantas komple
tan te la strofon per la jenaj versoj : 

(( proleklu ilin sankluloj, 

al i/i benoj éielaj. >> 

Sekve, la dekdu kantantinoj s.:1.rn tempe rek.antas la 
k ompletau strofon : 

(( El gefianéoj de /' /ando, 

jen cerle ja la p/ej be/aj; 
protektu ilin sanktu/oj, 
al ili benoj éielaj." 

Tiarnaniere alternas fluti stoj kaj kantantinoj g is 
. alveno al la pordo de l' domo de la fiancino, kie ciuj 
haltas kaj silentas momente. Tuj la fraularo unutone 
blekaclas, tiel forte lau eblo, kaj sekve la. kantautinoj , 
clum la fianépatrv batas trifoje per la mano la pordun 
de la fianéino, kantas : 

«Dia suno de ci va/o 
jam eliru el malhelo, 
car ée cia pardo brilas, 

kiu estos da slelo. n 

r 
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Portalo de la Kanonika .Pregejo de Cervatos. 
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Absido de la Kanonika Pregejo de Cervatos. 
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Oni malfermas la pordon kaj aperas la :fiancino kaj 
s i.aj gepatroj : si , rugigante kaj riévestite, kaj siaj 
_¡{epatroj kunigas a l la fianco kaj al Ji.aj gepatroj, kaj 
ciuj .alfr.as .al la pregejo, same kiel estas dirite, por 
ok.a7,igi la edzigceremonion. K iam naneo au :fiancino 
apartenas .al a ltr anga familio de la vilago, la pastro, 
la instrnis to kaj la urbestro aií vilagautoritatuloj, 
ceremonie .akceptas ciujn ce la pordo de la pregejo, 
kaj post la ceremonio ci tiuj akompanas la novajn 
geed:wjn k.aj ·partoprenas la festenon, kiu disvolvig
adas ce la ti.aneo por l.a familianoj kaj a11toritatuloj , 
ce la k orto, por la tlutistoj , kantantinoj k aj .akompa
n.antaro . 

Ankau similan feston oni okazigas o.fte por honori 
:;;ukcesintan indiano'n aií janda.lo'n. 

El éiuj santanclericloj diferencas la lo,~antoj de la 
valo de l' rivero Pas, nomataj ti.al pasiegos. Ec oni 
opinias, ke ili estas gen to el str.ang.a deveno, kiu trafis 
la "alon dum la m ilitado kontrau la maiíroj, kiam ili 
estis ser vutuloj, pro kio on i opü ii.as, ke ili estas el 
mahometa cleveno; sed oni elevas konstati , ke La pa
s iego ne satas resti en la sama loko, ke li iras ele loko 
eu lokon, k ondukante sian brutaron por havigi al ci 
tiu herbojn kaj .akvo,n ; ke Ji estas komercisto ; ke la 
vengemo estas al Ji kvazau rd igi.a elevo nepra, pro kio 
li konsci.as malkuraga t inn, kin ne s in vengas ; 
ke li estas sobra ; ke Ji konservas la .arogantecon kaj 
sendepenclemon de l.a pasiJ1 ta.i epokoj, pro kio li mal
satas oficojn , kiuj <lev igas al submet igo, celante cu ce 
la lando, cu for ele gi , viví libere, ne tolerante mas
tron. luj opini:as , ke la pasiegos estas t iel aparta gen
to, k iel estas jucloj, ciganoj, k. c . Li estas forta, ku
raga, ka lkulema, komercema, industriema kaj lerta. 
Oni 11e pov.as konscii pa.s-iego'n sen alta has.tono, kiu 
iam estis .al li cu armilo, cu apogilo, cu levigilo~ cu 
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sildo, e.ar pcr gi l i sin s irmis kontrau s.pado lanco 
fi ~ ' ' pa ta stono; per gi , li finnege saltas mirincle kaj 

Stuparo <le la palnco de Soñanes, Villacarriedo. 

fulme riveron , 111uro11, fosajo11, k. c.; per gi , li casa
d.a~ ... _: la bast<:>nego ele 1' f>as icgo estas kvazaü magia 
kaJ m1stera tal1smauo, per kiu li faras mi rindajojn. 
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. L a P'.1sieg'ino estas ankaü altkreska k.aj forta, kun 
fiz1onom10 tre agrabla , bel.a, knn k.ap.abJoj sam.aj, ki.aj 

Pasiega (pasiegino). 

estas tiuj de l.a pasiego. T a men ci t iu gento sufice de
generis pro knnparigo de sam paren canoj. 

----0-



-PRI LA URBO SANTANDER 

TS'l'UIUO.- Lai:í. Pli,úo, ci tiu urbo estas Porlus 
Victorioe, kie M111'<"0 Agripa veukegis la Kan
tabrojn, 21 jarojn antau nia Ero. Dum la 

nnuaj jarceutoj de La milito koutrau. la mauroj, oni 
nomis la terüorion de la provinco . 1 sturias de Sane/u 

Santander je la XV!" jarcento. lau tiama bíldo. 

Anderio, sed la logantoj de Portus Victorioe sangis la 
nomon de la urbo per Por/.us Sancli E1netheri, kiu iom 
post iom transformigis Port.iis Sanct?° A nder-i·i, de kiu 
<leven.as Sa.nt A nder, nune Santander. Je la unuaj 
tempoj de la Mezepoko la urbo estis dividata en du 
partoj, kiuj mal.amike sin kondutis reciproke, okazi-
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gante hombneadon. Gi estis tre g rava clum tiu tempo, 
kiel haveuo de Kastilnjo ; giaj maristoj par toprenis 
la konkeron de Sev-illa. De la fino de la XIr jan.:ento, 
la urbo havis legoju, kinjn al gi douis Alfonso \111 I" 
en Burgos, kaj la du rnalamik:aj ln·artaloj, au par toj 
ele 1.a urbo, unuigis sub regado de Abato, sed tamen 
ne finigis la rivaleco de la enlogantoj de unu k<tj alía 

Bela perspeklivo. Santander. 

parto, pro kio est is ankorai:i interbataloj, precipe dum 
la XIV jarcento pro rivaleco ínter J1obelaj familioj de · 
wm kaj .alia partio. Mastrnmis la urbon regidoj kaj 
nobeloj , kaj el ei tiuj estis Markizo de Santillana la 
plej m.alamata de la popolo, kiu militis kontrau li, 
k.aj tiel sukcese k011trau la tiranaj pretendoj de la 
Mark:izo, ke la rego, je majo de 1467, nuligis la mas-
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trnmon antai:íe decicl itan, kaj .alnomis la nrbon TRE 
~OBLA KAJ LOJALA. 

Je 1497, la urbo .akceptis kaj gastigis regidinon 
Marga.rila, ,·enintan por edzinigi knn la regido Don 
Juan; en la nrbo logis la rego Carlas I", je septembro 
<le 1!5]7, kaj al ci tin nrbo a lvenis la regino Ana , 
kvara edzi110 de Felipe l l' , je oktobro de ]570. Je ci 
Liu te mpo la nrbo ekr it-igis dank ' al komen:o knn 

Bibliotcko Menéndez. Pclayo. Sanlandcr. 

Ameriko, car gia haYeno estis konsiderata la plej bona 
de la Kantabra Maro, kaj oni starigis la faman sip
konstruejon de G11arni::o. La g raveco kaj potenco de 
Santander kreskadis kaj gi ati11gis la r.angon de urbo 
je 1755, daurigante sian prosperigon. 

Dum la milito k ontraií Napoleono, la urbo estis 
okupata kaj forlasata el iversfoje de la franca an.neo. 
Je 1Rfl8 la logantoj partoprenis la ribelon kontr.añ la 
regino Isabel Jl", kaj spi te ele la heroeco ele la log~n-
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to.i, ele ilia obstina rezist<tdo, generala Calongc kaj ~ia 
soldat<1ro trafis eniri la urbon ; sed pro la ternra rez1s
tado de la logantoj, la genernlo kun 1~1 anneo forlasis 
la nrbon. T .a111e11 a nkau la ribelantoj plinrnltenombraj 
ensipigis por a liri al Snnloiia, kaj tia111 estis, kiam 

Monumento al lama romanisto P ereda. S011/onder. 

la genenilaeo e11 iris clenove la urbon kv.azaií heroa 
,·enki11to. 

L a ;3.au de 11ovembro ele 189:-3, terur,a katastrofo 
funebrigis la urbon : vaporsipo «Cabo Machiclw co», 
en g-ia haveno, kun granda sargo, 51.400 kilogramoj 
de dinamito, ekbrnligis kaj fine eksplodis pro neebleco 
estingi la bruladon ; la eksplodo jetegis en_ la urbo~1 
kaj cirka iíajojn elilu von el reloj' srauboJ J fer.ajOJ ' 
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siprestajoj brulantaj, k. t. p., d issemante la bruladon 
cien, precipe en la kajojn, en kiuj bruladis pli ol 50 
domoj. Estis GOO mortintoj kaj milo da vunditoj ; la 
belaj stratoj Mémdez Núfiez kaj Calderón farigis rub
amasoJ. 

La §ildo ele Sant.ander aper igas velsipon celauta11 
rompí katenon, kíu, de kastelturo, venas ,a] maro; 

Bela vidajo de 1a haveno. Santander. 

blu.a fono sur kiu elvidigas dn kapoj. La urbo havas 
la titolojn: Tre Nabla , Ciarn Fidela, Decidita (Ku
raga) , Urba Mosto. 

NuN'rEMPA SA.K1'ANDER . - Santander havas tre 
mildan klimaton pro unu el br.ancoj de la gra11da mar
fluado venanta de la golfo de Meksiko, car tiu branco 
finadas proksjme de gia marbordo kaj varmigetas la 
temper.aturon durn, samtempe, la maraj ventetoj re
fresigas la .ambienton ; tial, lau la o:ficialaj konstatoj 
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de la Observatorio de la tubo, la meza temperaturo 
dum la jaro geuerale estas 14º ; la meza dum julio, 
la plej v.arma mon.ato, 19º ; kaj d um januaro, plej 
malvarma 111011.ato, 10º. Komparante ci t iujn tempera
turojn k un tiuj de aliaj eiiropaj plagoj, oni konscios, 
ke Santander estas de ci tiu vidpunkto la plej supera 
el éiuj plagoj ; sed, de ciuj al i.a,j vidpunktoj, same 

, Saidine1oi,. Plago kaj Kazino. Santander. 

re;mltas : la urbo staras sur terlango eniranta en la 
rnaron, kaj la maraj ventetoj k.aresas la urbon, f.arante 
ci t iun unn el p1ej sanigaj de la mo11elo, kaj éí tio.n 
evidentigas la alta ago trafit.a gener.ale de la logantaro. 
L a c-irkauanta panoramo estas neprisk ribeble bela k.aj 
r.avan ta : promenejoj kaj arbaroj kun rimarkindaj 
perspektivoj, kies fono multfoje es.tas la k:ob.alte blua 
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maro. Sur la raudo de vasta ka,i belega natura haveno, 
kun multenombraj pitoreskaj vilagetoj , ce la piedo de 
rimarkinda altano de kies supro oni povas aclmiri gran
diozan hor.izonton, kiun limi6as 1\/lontarro de Tras-
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miera, tiu de Peiía Cciba rga, Soba kaj la maro, la 
clomaro elvicligas kvazau preskau duonci1·kla amfitea
tro protektata de la ]onga monteto de 1' A l!a kontrañ 
]a malva nnaj ventoj de l' Nordo. 

La nrbo prezentas du r imarkindajojn : tiun de Ja 
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malnova urbo kun gia tradicia aspekto pro la 1:1~i
largeco de la stratoj kaj antikveco de la konstruaJOJ ; 
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tiun de la moderna parto knn tre largaj stra!oj kaj 
tute moderna altvalora konstruajaro, kun la pl~J grav~ 
haveno de 1a Norda Hispanio kaj kun la mirmda kaJ 
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eleganta plago del' Sardin ero kaj gia kvartalo e] ricaj 
vilaoj ka j palacoj, al kiu kondukas la Avenuo de Pablo 
Iglesias de la centro de la urbo, kaj estas ci tiu Avenuo 
unu el plej belaj promenejoj de la mondo. La famo 
de la plago ne devenas nur de tiuj pitoreskaj kaj kli
mataj allogantaj cirkonstancoj, sed a nkau de gia vas
teco, de la orkolora kaj delikata sablo gia, de giaj kon
difoj farantaj konstante la banon agrabla kaj senr iska 
sub beleg.a lazuro de la somera cielo. 

Santander havas 82.000 logantojn kaj gia parto 
nova estas mirinde ricigata de belegaj promenejoj, el 
kiuj la plej rimarkinda estas 1a Paseo Alto (Alta 
Promenejo) lalllonge monteto k ron.an ta la u rbon, de 
kiu on i povas aclmiri la belegan kamparon, la urbon 
kaj la maron. 

Rimarkindaj konst rnajoj de Santander estas : la 
moderna Biblioleko de Mcnéndez v Pelcwo, en la str.ato 
Gravina. La l ibraron kaj la ko1;struajon cedis al la 
nrbo la eminentega verkisto tiel alnomita ; sed 1a kons
truajo estas belege ka.i ar te .aliformigita Jau projekto 
de la genia ark itekturisto Leonardo Rucabado, k iu 
naskigis en la l.ando. Antau la konstruajo, ce bel.a gar
deno staras la statuo de la senmorta verkisto. De la 
nau.a matene gis la dua posttagmeze la publiko povas 
profi.ti la libr.aron ; 

la Urbodomo (placo de P i y Marg a.ll), en kiu oni 
povas admiri pentrajon de Gaya, portreton de Ferdi
n.anclo VII ; ankau en ci tin konstrnajo estas provizore 
instalita la Urbq Muzeo, kiu entenas gravan rimarkin
dan pra.historian kolekton al arkeologiajoj ; 

l.a -P.,,fara Biología Stacio (strato Castelar ), fondita 
je 1886, sed lokumita en Santander je 1907, k011sis
ta11ta el Mu7-eo, Akvar io, laborator ioj (faemia kaj bio
logi:1) kaj biblioteko; 

la Cenerala lwj T ek_nilw Tnstit u.to (strato· Santa 
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Pordo de ia Katedralo al la Klafütro. S antander. 
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Clara.), mirinda konstrnaj'o plensuk cesa al kultura 
celo; 

la Post kaj T elegrafdon-io (avenuo de Galán y GMcía 
!-! ernández), r imarkinda konstrua,10 la u regiona stilo. 

La grau dega Sanatorio Valdec-illa (strato Valde
cilla), kin estas mm el p lej bon.aj de l' mondo. 

La katedr.alo, antaiíe abatejo nur, staras ee la fino 
de la plej antikva strato Riwmayor. 

A 1-midhó. (Katedralo. Santander.) 

C,i estas ogiva konsitruajo de la fino de la X III" ja.r
cento, reformita je la XVIIª kaj XVIIr. En la eefa 
fasa,do staras la kv.adra. ta masiva turo, kvaz.au. fortik
ajo, kun ogiva fenestro. Tra la turo estas ogiva arkajo 
sur k iu lok umigas stona stuparo al R %amayor, ce kies 
piedo estas arkadaro, el kiu la mrna kaj du lastaj 
arkajoj estas de la XVIII" jarcento same, kiel la stu-
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paro sur la unua arkajo al alía pordo de la katedralo; 
la du ,ceteraj arkajoj estas ogivaj , eble de la t empo 
kiam oni starigis la abatejon . Sub ci tiuj du arkajoj 
el~idig.as ogiva porclo, kiu estas unu el plej rimarkin
d.aj artaj arkitek turaj specimenoj de la urbo. La ka
tedralo havas tr i navojn , la éef.a estas interrompita de 
la f10rejo, kiu estas de la unu.a cluono de la XVII .. jar
cento sed kun tre dekadenca stilo. Estas iom rimar
kind.a la ka.pelo de Ribal1errera, el dekadenca greko
romana stilo, rica, krnnita de ronda lanterno kun la 
sildoj de la fon din toj. Dmn la last.aj jaroj de la XV fI' 

c:r ~, ~I 
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Ar.aba skribafo de 1' A 1-midhá. 

j.arcento kaj unuaj de la XVIII", oni anstatauis bedau
r inde la 111alnova11 ogivan absidon per la nuna éefa 
kapelo, kies granda altaro estas dek.adenca sed rimar
kinda, car gi estas sper te farita . 

En la navo ele l' Evangelio, ce angulo ekstrema, 
.altiras atenton de la vizitanto, ci tiun mir igante, ak
vujeto e_l blanka mar.moro sur koloneto kun k.apitelo 
araba laií stilo de Granada; gi estas araba lavejeto, 
al-núdhá, produktita de la hispan-araba arto, k iun 1a 
fer voro de kavalir.a par top;reninto de la konkero ele 
Córdoba transportigis al la t iam abatejo ele la a nkorau 
tutmondf.ama moskeo de Córdoba . ◊i prezentas skulp
t itan araban sk ribajon, kies t raduko estas la jena : 

( 
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«Ho, vi, tiu7, hiuj soifas je pi1,reco ! Mia korpo estas 
verho el naiva haj sveliganta a·rgento 1 Vid11, hiel fi 
jo.las far·igante sa.ií.1no pre/,a lihvigi ce la. fundo, timigite 
de sia.j subtileco haj delilwteco, transironte poste fonwi 
lwrpon mirindan el gla.áigi ta. a.hvo ! » 

La klaustro estas el ogi,vaj arkajoj sur romboformaj 
kolonoj. 

Pregejo de I' Kristo. Santander. 

Por konstrni l.a malnovan .abatejon estis necese 
konstrui unue vastan kripton, kiun oni devenigas de 
la XII" jarcento aií komenco de l.a XIIIª. La kripto 
konsistas el tri navoj malaltaj , kun .arkajoj apenan 
ogivaj , sur kolonoj, kies fustoj estas mallongaj k aj 
staras sur altaj bazoj . La k r i pto estas rim arkinda kun 
bela fenestro malclekstren de la enirejo. 

Iamete atentinda estas l.a pregejo de la Anuncia-
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CIO'IL, k ies s.tilo est.as greko-romana ele la XVH" _¡ar
cento, kaj tiu de Santa Luda. 

De la SPORTA viclpunkto Santander estas plej 
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Detalajo de la Kripto. Katedralo. 

supera somerrestaclejo, car en gi oni povas praktiki ciajn 
sportojn : ALP AJN EKSKURSOJN, SIPKURAD
OJN éu motoraj, éu de velaj, en de remilaj boatoj ; 
FI8KAPTADON en la maro kaj en la riveroj, en 
kiuj logas bongustegaj trutoj kaj salmoj ; GOLF'N, 
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por kiu estas du boneg.aj arenoj (GOLF PEDRE1'!'A 
kaj GOLF OY AMBRE), situanta la unua ce la kon
traiía bajoborclo al t iu sur kiu staras Sant,ander, al 
kiu kondukas motor.aj boatoj de la Klubo mem cindu
clekminute, far.ante tiel kvazau dekkvinminutan mar
ekskurson belegau. Mirindaj estas. la arenoj de la SO-

Feaestro de la Kripto. Katedralo. Santander. 

CIETO LA WN-TENNIS, KOL OMBIDPAFEJO, 
FOOT-BALL, TAüRLUDADOJ, k. t. p. Tipaj po
polaj festoj , foiroj, resume, ciaj .amuzigaj festoj estas 
organiz.ataj senin terrompe ele jnnio gis oktobro, tia 
maniere ke dum la sama tago oni povas ceesti casokaz
antajon en sov.aga arbaro kvazaií e11 la Centra Afriko, 
casante aprojn kaj aliaju sovagajn bestojn, teuison, 
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El rimarkinda tombo de Petro de Oznayo 

ce malnova klaiístro en Monte Corbarán. 
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ne malpli bone luditan ol en vVimbledon k.aj eleganta11 
aristokratan balon . 

Kvanka1n la boatkuradoj estas la laste orga1Jizitaj 
amuzajoj , Santander estas konsidernta jamen la unua 
vico de la vicl·punkto YACHTING, de k i.am ci tiu urbo 
estis fi nloko por la transo::-eana markurado de N ew
Yorh .al Santander, je 1928. Poste 1-a boatkurado Pli-
111-01il h-San/ander farigis ciujara rimarkinda tutmonda 
ok.azantajo, kiel l.a in terna-ciaj marknr.adoj (I. F .) de 
Sa11lan,der por velsipetoj 8-6 metrojn longaj, kaj estas 
r imarkinde , ke tiun de 1929 ceestis pli da velsipoj ol 
da ili cees.tis tiujn de N ice , C owes, K iel. 

La b1samanto pov.as tntplene kontentigi e.ar prok
sime ele la urbo li trovos lokon knn densaj primitivaj 
arbaroj , en kiuj li casos, aprnjn, lupojn, vulpojn, ec 
nrsojn iufoje (kompreneble, leporojn, kuniklojn, per
dikojn k.aj aliajn casotajojn) . La vilaganoj es.tas gen
til.aj, .afablaj , gr.audanimaj, .agr.ablaj, bonedukitaj, kaj 
ili ha vas ko.r.an sintenadon al ciuj, kaj ti.al ke la teri
torio estas tre logat..'l, ·ekskursanto éiam kaj cie trovas 
clomojn, bonajn mang.ajojn eé .agrab1an restadejon. 

----0-

INTERNACIA SOMERA UNIVERSITATO 

L a Internacia Universitato de Santander estas fou
dita de la H ispana Respubliko pro iniciato de la mi
nistro de Publika Instruado, S-ro Ferdinanclo de los 
Ríos, kaj gi celas dnm tempoclauro de dek semajnoj 
kunvenigi profesorojn kaj studentojn hisipanajn kaj 
fremda.jn, k iuj efekt ivigos komunan progr.amon el stu
doj kaj akcelos, per sia kunvivado, ril.atojn ele solida
reco kaj k.amaradeco inter personoj el diversaj popoloj, 
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kiuj s in dedicadas a l intelekta laboro. La Internacia 
U nivers itato vokos .al siaj .auloj la plej emiuentajn 
profesorojn de la hispan.aj Universitatoj, ka j por audi 
iliajn instrnojn alkuros pli ol ducent universitataj 
studentoj hi spanaj. Tiel oni liveros al fremduloj oka
w n unika11 por kontaktigi rekte kun la a iítentika his
pana vivo univers itata dum tempo kiam eiuj Univer-

lnternacia Somera Universitato. Santander. (Fo to Samot.) 

sitatoj de la Res,publiko same, kiel tinj de la ali.aj lan
doj estas fer.mataj pro la somera libertempo. 

Santander estas la sola elirejo de Kastilio al la 
maro, knn bonegaj plagoj kaj beleg.aj naturajoj , knn 
trankvila medio ; g i estas centro al ekskursoj intere
segaj de la his toria k aj ar ta vjdpunktoj, kaj eio far as 
Santander'on plej konvena kaj mirinda somerrestadejo 
kaj samtempe In ternacia U niversit ato . 
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I NS T A L O 

La Registaro de la Respu bliko cedis al ci t in celo 
la preskauinsuleton kaj pal.acon de la Magdalena, 
anta ua sornerrestadejo de la rega fami.lio. La palaro 

P alaco de la lnteinacia Somera Universitato vidita de aeroplano. 

Santander. (Foto Samot.) 

situ.as dn kilomet:rojn de Santander , en la supro de 
1,a preskauinsulo, de kie oni povas ad~nir i la maron 
kaj la montarojn , m ir indajn panoramOJll neko1,:1pa~e: 
bl.ajn . En la preska.uinsulo staras _la Pª!ª,co k:,J .:11~J 
konstrua.joj, estas clensaj pinarbaro3, plago, ens1 p1geJ~ 
kaj arenoj por ludi p iedpilkon k aj tenison._ L a _afilo~ 
]rnj logejoj estas .instali taj en la palaco kaJ naJbaraJ 
konstruajoj . 
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I N S T R U O J 
La somera Internacia Universitato, krom la &ene

ralaj ku~soj pri di versaj sciencaj kaj litera.turaj bceloj 
por ~a h1spauaj _studentoj (kiujn tamen povos parto
pren1 _ la fremda3 studentoj laií propa deziro), preuis 
sur s1~1 la_ kurson ~or frem<lu loj, k iun de kelk.aj j.aroj 
or ga111zad1s la Soc1eto Me11éndez y Pelayo, kaj kiu 

La .Stonego haborita. Santander. 

estas tute senclependa kaj .autonoma ele la aliaj knrsoj 
k:aj kies fonkciaclo estas de 1.a P de .augusto ~is la 3():. 
de la sama monato de 1933 kaj same certe ciujare . 

Ciutagaj praktik:aj lecionoj al malgrandaj grupoj 
el lern.antoJ snb gv1dado de spertaj profesoroj, pri : 
Prononcado, Vortfarado kaj K omentarfo al niodernaj 
tehstoj. 
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La Urbestraro de Santander, en rilato kun la Uni
versitato, clum la kurso, organizos serion da festoj : 
prezentaclon de klasikaj teat,r.ajoj, koncertojn, recitad
OJn, artajn ekspoziciojn, ktp., k tp. 

La studentoj, Jau pruvoj precizaj, povos havigi al 
si atestojn pri ceestado, pri k apableco, pri kreditigo. 

En la kampo por teniso. 

PAGOJ 

Enskribigo, ku11 rajto profiti ciujn instruojn de la 
kurso por fremcluloj, 160 pesetojn. Pagan te malgran
clan sumou, kiel suplementon , la studentoj povos fari 
la generalajn kursojn de la Universitato. 

Atesto pri kap.ableco au kreditigo, 10 pesetojn. 
Atesto pri ceestado, 5 pesetojn . 
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CASTIGADO 
Mailgranda nombro da fremclaj studentoj povos logi 

en la Pal.aco kaj Restadejo de la Magdalena. Kom
pleta pensiono e n la Magdalena : 14 al 17 pesetoj por 
persono kaj tago. 

Kompleta pensiono e n hoteloj kaj gastejoj de la 
nrbo, estas de 10 al :20 pesetoj. 

Por re:cervi cambron en la Magdalena estas 11epre 
necese mitauavizi kaj sendi , 25 pesetojn. 

INFORMADO 
Por peti progr.amojn, detalajojn, enskribojn kaj 

ci.ajn informojn, bon vol u vin turni al generala Sekre
tario de la Internacia Somera Universitato en San
tander: Strato Medinaceli, n-ro. 4. JWad-rid (T-Tispa
n-i()) . De la l' de jul io, al palaco de la Magdalena. Sa.n
/ander. 

Ciuj.are tunkciados la Internacia Somera U niv<.:r 
sitato lau progr.amoj gustatempe publikigotaj. 

SANTANDER 
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Kaoonika - Pregejo. Sanlillana. 

6. 



SANTILLANA DEL MAR 

,\ unua im preso kauzata de: ei tin urbe to estas 
neforgesebln , b r en .aliaj histcriaj nrboj, la 
r estsignoj ele la pasi 11teco estas disigitaj, fr.ag

mentigi laj , Cll ce i11 ll1011l1!1lento, cu ce iu s trato au 

Sanllllana vidita de aeroplano. (Foto Samot. ) 

pla<:o, en ce ituta k vartalo, cu ce la perspektiv~ 
s ilueto ele l ' clomaro ; sed ciaru avud ili ,aperas c 10 pn 
1a trium f.an taj modernajoj, k iuj kv.azau ma ldolcigas la 
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g uon, 1.a plezuron .al rigardado <le la. a llogantaj antik
v.ajoj parolaiit.aj sentige .al la an imo, k aj ci tío ne oka-
7,as pri Sanl·illana del Ma r, kiu estas versajne elvoko 
de la pasinteco sen difekto , tn tplene, tiamaniere, ke la 
vizitanto, promenante tra la stratoj ínte r palacoj kaj 
domoj knn s ildoj kred.as sin vivanta en la M~_?,epoko, 

Ce Sa11tillana. (Foto Sdmot.) 

el kies revo el t irns !in la re11ko11 t igo k un al i.a tra iranto 
de la .XX" jarcento . Jen, do, la granda eanno de Sa11-
tillr111a del Mar, kiu estas kvazañ persistanta ston
poemo el beleg.a plenarta interesa l{anon:ilw Pregejo, 
c.·l tipaj palacoj, domoj kaj turoj. Proksime de gi estas 
la tnt-mond.fa.maj Grotoj de A ltam·ira. 

Je 30 km. de Snn/,ander kaj 7 km. Nonlokciden-
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tert de Torrelavega, ce la fundo de valo cirkaiíata de 
altanoj , proksime de la marbordo, staras Santi/lana 
del Mar, kun mild.a ]dima.to regule malseka. 

La historio de San-tillan.a perdigas en la pasintecon, 
devenante gia 1101110, laii tradicio, de la nomo de mar
tirino Sankta ]llana. De la v• jarcento al la VITI", 

Plac:o de Sanlillann. 

la loko gr.avigadis, kaj konsekvence oni alnomis de 
tiam l.a regio11011 As/ll,rias dt Santillana por difere11 cigi 
ci tiun regionelon de la najbarnj Asturias d t> 01. ,iedo. 
La regionon fonnis naií v.alo.i, kiuj grnpigis politiJ.::e 
de tiam gis 1<1 komenco de la XIX" j.a.rcenlo. Antau 
la TXº ja.rce11to st arí,s Lie tre potenca monafiejo, 
cirl<aií kiu, dum la XI .. jarcento, starjgadis la gr.a.vega 
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nrbeto. La rego Ferdinanclo r, je 1045 donis al gi 
privilegion, legon . 

Ju pli la tempo pasis despli gravigis la urbeto per 
novaj 1)rivilegioj, kaj la 111011.ahejo farigis Kanonika 
Pregejo. Je 1209, Alfonso VUI" decidas por la abato 
kaj kanonikarn r<1.jtojn mastrumi por ciam la urbeton, 

,::;:;¡,x--- ..,....-r 

Strato de Santillana. (Foto Samot.) 

kiu mirinde prosper.a.dis multe dank' al nova.j pnv1-
legioj ; je 1302 kaj 1304. Supozita rajtigo, donita de 
Alfonso XI\ .al Gonzalo R1úz de la Vega por mastrumi 
k.aj regadi l.a regioneton Astiirias de Santil.lan.a, nas
kis luktadon inter la nobelo kaj la abato, kun parto
preno ele la reg.a jugisto, k.aj kun okazigo de bataloj . 
Dum la malfelieaj 1tempoj por Kastilio, regante ei 
tiun Henriko IV', kies regan povon konstante atakis 
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fieraj kaj ribelemaj nobe]oj, estis Don lii-igo López de 
Mendoza, :filo de Do1ia Leonor de la Vega, heredin
tino de la supo%ita r.ajtigo, la nnua Marh-izo de 
Sant·illana, je 1445 ; kaj kvankam li okupis perforte 

Kanonika preg:jo de Santillana, Nacía Monumento, 

la urbeto11 iun fojon , oni ne kousentis Jian mastrn
madon ka j reg.adon. 

Don l1iigo López de M endoza estas unu el plej 
rimarki11daj :fig nroj ele la hispalia Jiteraturo, samtempe 
sperta sciencisto Jrnj lau opinioj ee magiis to kaj ensor
eisto. Es.tas tre famaj .liaj Monlarpoenwj (S erranillas), 
el kiuj jen la I X"' : 

1 

\ 
-87-

Ronda turo de la Kanonika • Pregejo. Santillana. 
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MONTARPOEMO 
DEL' 

Markizo de Santillana 

Fraulinon de Bor'o (f). 
Al mi ce La Lam'o (2). 
Vidigis Amoro. 

Mi kredis: libera, 
Amoro min lasi6, 
Car tempo forpasis 
Sen io su fer,a 
Pro ama doloro, 
En kie6 la ílamo 
13ruligas la koro. 

J J 

:Vlajesta, gracila 
· 1 11tplene la pozo ; 
Vizago laü rozo 
f"re fresa kaj bri la , 

Kun carma koloro 
f :cj belo de I' gamo, 
I a ,sola, sinjoro. 

J JI 

--Fraulino, pro Lio 
(Mi dim), jen celo : 
Pro sia la belo, 
Eliru al 6cio 
Plej bela la floro ; 

Konigu gin famo 
Per laudo kaj gloro. 

JV 
Jen si : - Kavaliro, 

Nun la6u la vojon 
Libera, ci fojon, 
/\I mia la iro. 
Min cel;:;; , sinjoro, 
Pastistoj de Fram' o (3) 
Kun nobla la koro. 

V 
- Paslist 1 j,1m cslu. 

Do, mia la rolo : 
l ,;1u via la volo 
f >or CÍ•Jm mi rrut~ ; 
l'li rava sonoro 
./,1 este~ de l' brnm' o (4) 
01 najtingallioro.-

\/1 
Dialogoo ni íinis ; 

Kaj e.,tÍ6 plezuro 
En gusta mezuro : 
Kon.,ento nin klin,is. 
Ates ti.; n ur floro 
Apud Espinam' o (5), 
Ciel ' kaj Amoro. 

(1), (2), (3), (5) N<>moj de vilagoj kaj vilageloj. 

(4) Delik~ta malgra~da stiplo rektongula, iomete longa . tTe mallarga rilate la 
!ongeco, mal~1ka. trabor1ta ce In centro de unu el la ekstremoj, por Jigi gin al 

•~u'.cto _p,o~sunume unu metron longa, por rotacii gin rapide kaj produkti bruon 

S1milnn Je tiu de la vento; kiun ankau uzas la pastistoj por gvidi Ja brutarojn. 

La paco11 ne 
li po IP. 

.:,J"obela estas 
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tnrfis la urbeto o·is la reg·ado de F :i-,-::, 

la karak tero ele la urbeto, gia arki-

Granda aharo. kun argenta antipendio de la altartablo. 

(Kan.-Pteg. Sanlillana.) 

tektnro estas tre tipa, kun palacoj kaj domoj el teret
ago kaj cefetago, k.aj e n ci tiu elvicligas tre elstaranta 
balkono el la fasadoj. Ciuj clomoj prezentas en staJ 
fasadoj silclojn kun deviwj, ínter ci tiuj jen: «Oferu 
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la vivon al honoro; la honoron al la animo.» Estas 
rimark indaj la Palaco de B arreda, kun interesa bi
bl ioteko el antikvaj libroj, la supozita Palaco de l' 

P rimilivn antipendio de la alta,tablo de la granda nltaro, kiun kovras la argenta 

tre arla kovrilo. (Kan.-Preg. S ntillana.) 

Marlúz? de Sanlillana; la domo de la Villas, tiuj de 
la Bor7as, V elarde, Sánchez de Tag le, Bus larnanle 
~.aj Hoyo ;_ k.aj .fine 1~ T1iro de f Merino (R ega Jug-
1sto), de kies kreneloJ, la R ega Jugisto (Merino) Don 
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Conzalo de Barreda ordon is mortpendigi la ambasa
doron de la J\l{arhizo de S anlillana dum unu el tiuj 
luktadoj. Konsekvence estas tre tipaj la stratoj de la 
urbeto. 

L a plej grava monumeuto de Santillana est~s la 
Kanonika Pregejo (Colegiata - KoleT,iala), car g1 es
tas unu el plej belaj romanstilaj konstnrnjoj de la re
giono. Oni rekonstrnis gin dum la :fino de la X I 1' 

D~tal~Jo de la granda altaro. (Santillana.) 

jarcento, kaj je tiu tempo oni_ star~gis la flank~jn ,.i~a~-
ojn. Dum modernaj tempoJ 0111 rekonstrms g1a~n 
eefan portalon kaj eksterajon. C-i posedas t re puraJn 
artvalorajn elementojn kaj ornamajojn, kiuj estas in
teresegaj de la konstrua vidpunkto: gi havas tri navojn 
kun tri respektiva j absidoj duoncirkla j, kun mallonga 
transepto. Ce la piedo de la pregejo, tute latilarge ele 
la centra navo, staras la tnro, tre masiva ka j kvadrata , 
preskau t iel al ta kiel la kupolo de l' t r.ansepto, kiu 
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estas la plej interesa parto de la pregejo pro s1aJ spe
cialaj kar.akterizoj kaj konstruosistemo. 

La knrba plafono de la brakoj de la transepto es
tas duoncirkl.a , tiu de la navoj ·prezentas nervojn. La 

Rimarkinda dekstra llanko de la presbitcrcjo. (Kan.-Preg. Santillana.) 

cefo portalo estas pure roma11stila sed tre difektita 
bedaurinde e.ar gi estis tre rica l.au s i.aj restajoj. En la 
supra parto estas aldonajoj de la XIVª kaj XVIIª jar
centoj. 
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Klaüslro J, la Kanonika Pregejo de Santillana. 
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La .absido de la epistola navo estas rimarkinclega. In
teresaj estas : la tomboj de la martirino iam en la cen
tro de la pregejo kaj ali.a kun du g ranel.aj leonoj apud 
.absido de la dekstra :flanko ; la gran<laltaro kun s ta
tuoj de kvar apostoloj, unu el ili estas Sankta Pe tro 
tenante al ten librojn. Ne tiel meritplenaj es tas la sta
tu o:j ele la evangeliisto,j kaj la pentrajoj sm ligno an-

Kapitelo. Santillana. 

kau ele la gran<lnltaro, sed tamen estas intercsnj kaj 
atentindaj . 

Kv.n nkam l,i kapite loj de la pregejo estas rimar
kindaj, pre:~entante vi,·oplenajn scenojn; tamen estas 
vera .iu vela ro la serio e l-kapiteloj de J.a Klaustro, kiu 
estas nnu e l plej belaj de s ia epoko, komenco de fa 
XTTI• ja r-cento kun iuj aldonajoj de la xv~: s nr sen
interrompa b.azo staras kolonoj surportante arkajoj 
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KANONIKA - PRECE.JO DE. SANTILLANA 

Kapiteloj de )' Klaustro. 
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preskau cluoncirklaj ; fojojn grupoj el kvin kolonoj 
for tikigas la arkajaro11. La ka pi tela ro es tas rimar-

Ani ulo de la g11lc1ioj de r Kb ~sl.ro. Santillana. 

ki11d1.:~a Ceíverkr- de la sknl ptarl0 pro s ia ífor a rn•, bes
l:1rc• kaj s~e11arn ·p]enaj j<.: \' Í\·o . E11 Lt k orlo de La 
klaiíslro es t:1s iuj lornhoj. 

-0--
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KANONIKA - PRECEJO DE SANTILLANA 

Vidajo de l' Klaiístro. 

7.. 
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-98- - 99-

KANONIKA - PREC.EJO DE SANTILLANA 

KANONIKA - PRECEJO DE SANTJLLANA 

/ r,,,, / 

/ I _?:'-;_::·=~~ --- -¼' .,... , 

Galerio de la Klaustro. D ,ia lajo de J' Klaustro, 



.... 
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KANONIKA - PRECEJO DE SANTILLANA 

T re antihaj mcrilplenaj skul ptiln joj. ;..... 

Rimarkinda lombo. 



GROTOJ DE ALTAMIRA 

U pli la te1_npo pasas des pl i kreskadas famo 
d~ la Wº~º.1 prahistoriaj de Altam·ira, kaj estas 
nmark1g 111de konstati , ke la eminenta profe

s~n·? S~ro. Hugo Obenn~i~r esLas tiu, ki u plej disvas
tig 1s trnn fa1111011 per s taJ s tudoj, verkoj , paroladoj , 

P rahistoria penlrajo. Apro, 

k. t. P:, pri 1~ grotoj! el kiuj oni elcerpis ei t iun telcs
to~: L1, !)ret~1pe, fan s_ s ins~k_va j11 11ovajn studojn kaj 
al...t1vau l c1 bo1011 por d1skonw1 la o-roto¡·11 lr •a · ·1· , 1 ¡ l · . .,,, ,-,, . -ve J 1 1<111 va-
0 ~0 ~1 ce_ a sc1e1:ca J?ra h1stor ia vidpunkto ; sed aukañ 

a_ltaJ ,em1ne11tuloJ kaJ ?rganizajoj agadis kaj agadas al 
tn~ L:: lo. 1e1~ k 1al . 0 111 uz.as espera nton por ankornu 
pli d1sv.ast1g1 la sc1on pri ci tiuj mir indaj rifugejoj de 
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la diluva epoko, kies valoro estas unika en la mondo, 
ear ili konservas mir igantajn elmontraJojn pr i tre pra 
histor ia a rto en kompleta matureco de .anta-u 20.000-
15.000 jaroj. 

Sub direktado de la eminenta profesor◊ aludita, 
el u 111 kelkaj someroj, 0 11 i el fosad is en la a pudajoj de la 
groto de Altarnira kaj en la kva7.,au vestiblo de ei t iu 
groto ; kaj la elfosajoj liveris a mason el fosilioj kon-

Prahistoria pentrajo. Cervo. 

sistanta11 el tavoloj de la d iluva epo}w: la fosiliej6 
estas dika je tri metroj, sed la fosilioj apartenas al 
d iversa j -civilizacioj tute malsama j· unuj de al iaj. Oni 
opinias , ke kvardek,mil jarojn antau Kristo, vaga<lis
tra la lokoj, k ie staras l.a monto en k ies internajo estas 
la groto de la pentraJoj, nemul tenombraj tri boj , kiuj 
profüis la groton kiel rifugejon : .armiloj kaj variaj 
ajoj el k varco-hak iloj, pintoj de lanco, krudaj tra.n
ciloj , k . c.- k usas ama.se ce la dilu va argilo de la 
cirka.ua.joj de la groto, kaj La kvarcajoj estas sam tipaj 
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kiaj tiaj de h najbar.aj grotoj ele Puente V ,iesgo (kie 
oni far is plej gravajn elfosa}ojn de E ií.ropo rilate al 
ci tiu celo, kiuj li veris .abundegan .amason el casrest
ajoj ). 

La horno de tiu malproks ima periodo c.asadis pre
cipe elefan toj n altajn pli o) kvar metro,i11 , rinocerojn 
kun nucla felo, p ru vo 11erifutebla pr i la tiama var
rnet.a klimato, kiel ti11 ele Afriko. 

Prahistoria pentrnjo. Bisono. 

Pri l.a fizika as·pekto de ci tiuj prabistoriaj logan
toj praktik.antaj cefe la casadon per maskitaj fosajoj 
kaj teru rigante la bestaron ciel por gin enpusi al loko 
difinita por g in casi, instrnas nin serio el ske letajoj 
trovitaj en Francujo, Ge nn.annjo, .Be lgujo kaj Krna tujo. 
La tiama horno; nomat.a de Neandert.al, estis celo al 
cletalegaj a natornia j kaj .antropologiaj studadoj perme
santaj reprezenti al ni tu te bone tiun hom.an tipon : sur 
s ~1:6.ce ma II on g.a j kru roj, sed tre fortaj, balan cj_gadis 
chka forta m.allonga trunko, s urportante mallongan 
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kolon kun ºTanda kapo; en t ute li estis alta je unn 
metro sesd:k centimetroj proksimume. Ci t in fosilia 
homo diferencas rimarkinde el sekvintaj kauze de la 
formo de la kapo : la kr.ania sk.atolo au cerbnjo estas 
o-randa kun dika o-sto, sed g iu k arakteriz.as precipe, 
t-efe : gia malalta volbo kaj plata fnmto k linigan,ta 
tro mal.an tauen ; la <lu dikaj brovarkoj fornn is k vazau 
11ei11t-errom pita11 arkou salan supren la ok nlkavoj gra1:-

Prahistoria pentraJo. Bisono. 

claj kaj -preskau rondaj ; l.a suba makzelo tre fo:·ta l~.aj 
clika, .al kin mankis l.a elstaranta mentono, km d1s
volvig.adis poste, sed kies deir punkton oni jam rimar
kas precize en ei tiuj fosilioj. 

Nenion pozitivan oni povas diri pri l.a triboj viú
tantaj Altmnira'n post l.a lastaj logantoj de la prid ir ita 
cpok~, ca r, kiam oni retrovas en t iu loko homrestajojn, 
malfacile es-tas precizigi pro l.a tute r.adikala sango 
suferita de ei tiu terpeco. 
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De la alteg.aj pintoj de la Kan.labra Mon/aro snb
enetendigis impon.aj glaciriveroj, respekt.ante nnr la 
deklivan bordan a1)ud la 111.aro, kiu estis k v.azau mar
borda teritorio proponant.a al horno vivr imedojn kaj 
logejeblecon. Mal rica kresk~jaro, sim!la _je tit: "de 1~ 
suela Ska11din.avio, cefe el p marb.aretoJ d1svolv1g.antaJ 
dum la 111,a llonga somero, kaj apenan rezistantaj la 
longan kaj teruran vintron. 

1" 

Prahistoria pentra}o. Bisono. 

La fa uno estis el ma mntoj kaj ri11oceroj lúes felojn 
sirmis .abundega kvaz,au la no kontr.au la intensa fros
totemperaturo ; el norcla-cervoj, venintaj de la Norda 
E.u.ropo, el carno, el sovagaj kaproj kaj specialaj in
digenaj k.aproj hispan.aj kaj el marmotoj, ciuj elpelit.aj 
de la o-lacio el la monta ro al la subaj partoj. En la 
densa kresk ajaro logis la sovaga cev.alo knn tre hirtaj , 
haroj, la bisono, la komun.a kaj g iganta cervoj, kaj la 
.apro ; kies grand.aj malamikoj .estis la leono, la urso 
kaj la hieno. Samternpa estis horno tute rnalsama Je 
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tiu antaue priskribita, sed t re simila je la nun.a euro~ 
pido lau la fizika .aspek to : la horno Cro-Ma.gnon. 

Se, je tiu dato, 20.000 - 15 j. a. K ., ni ~lproks~
migus al A ltanú ra, ni vidus malmultenombraJll f.am1-
li.arojn utilig.antajn, kiel se gi estus hejmo, la antau
aroton au vestiblon de la fama groto. 
b 

Dank' al lastaj elfosa1oj de S-ro. Obermaier, 0111 

povis fari liston el an imaloj t iarnaj ce tiu ci loko, car 
la elfosa1o.i liveris eburajn restaJojn de mamuto tr i 

Prahistoria pentrajo. Bisono. 

metrojn alta, ost.ajojn de bisono, de t.auro kaj de cevalo 
sovag.aj, de a-proj, de lupoj, de sovagaj kaproj, de nor
claj cervoj k.aj fokoj de Groenlandio. Ankau la elfosaJ~j 
liveris grandajn seriojn el akraj pin•toj ostaj t re deh
kate prilaborit.aj kaj ankau farit.aj el cerva korno; 
liveris multenombrajn pikilojn att traborilojn pli-m.al
pl i gr.aud.ajn , tre delik.atajn k udrilojn por _ornami, u~i-
1 igante cevalharojn kaj delikatajn tendenoJn ; kvarc~Jl~ 
mallargajn kaj akraju trancilojn. Certe la troglodltoJ 
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konis la pafarkon kaj sagon pro la akrepintaj kv.arca joj 
k1ü formo de lai:ira folio por armi la sagojn. Ankaií 
oni trovis m algranda jn ornamajojn, kinj konsis tas el 
traboritaj clentoj kaj el malclikaj diskoj eburaj ku11 
gravurita ornamajo, k vaz.aií tia majn juvelojn , ki uj sam 
tempe estis .amuletoj, talismanoj a l felico. 

Sed des pli i11teresege estas konstati, ke la trog lo-

lote rnajo de la groto. 

ditoj h.avis grauda 11 kaj gravan a rtse11to11, car il i _pos t
lasis al ni en la interna_jo <le l a groto superegajn ver
kojn de tiu epoko malproks imega, kiuj estas la plej 
mirig.antaj de la tuta mondo kaj famigantaj Alta
mira'n . 

Oni ne okupadis konst-an te la groton, car la tiamaj 
easistoj ofte translokigadis , sed de tempo al tempo gin 
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GROTOJ DE ALTAMIRA 

Pordo de la Groto. Supren obelisko je la memoro de MarcelinQ 

S. de Sautuola, 



utiligis, gis kiam granda geología katastrofo stopis la 
enirejon . Au ta.u ol finigi. la longa mal varmega periodo 
ka j glacia invado, la plafono de la grotpordo renver
sigis grandparte ; la ruboj kovris l a ((habitat.'n» kaj 
fer-mis tiel k omplete la tra irejon al la interna groto, 
ke ja m, de post la renversigo nen iu éc povis suspekti 
g i.an ekziston. Tiamaniere g i restadis k asite dum milj-

El la nove elkasita groto je 1928. 

aracloj , kaj giaj mirinclaj pe ntrajoj, dum tiel long.a 
periodo, estis en konstanta nokto, fel iéa cirkonstanco 
a l kin ni snldas ilia.11 ·bonan konserv.adon . 

Je 1868, hundo dé éasisto eniris, kaj perdigis tra 
la kavajoj in ter la rokoj, kaj ci tio devigis la casiston 
ate11ti pri la hundo k aj ekko 11i pri la g roto. 

Je 1875, la klera santanderido Marcelino S. ele 
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El la nove el;:~s:ta g1oto. 192B. 

El la nove elkasita groto je 1928. 
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Sau tuola, itre ema je la prahistoriaj studoj, reveninte 
de Parizo, okaze de Universala Ekspozicio, influite 
de la grand.aj kaj gravaj paleontologia,1oj, kiujn li 
admiris en la franca cefurbo, clecidis esplori la ka
vernojn de s-ia terpeco. Tagon, ce la groto de Altamira , 
Ji va11e esploradis, sed lia fi.l ino, tírate de sia infana 
kuriozemo, vekis la atenton de la patro a l desegnoj de 
la volbo kiu1·11 si vid is. Santuola levis la rigardon kaj, , . 
lumigante la volbon pe r s i.a lanterno, restís en kom
pleta miro ne kredante realaj la mirindajn pen trajojn 
vidatajn de li. Tuj 1i ekkcnigis la eltrovi tajon, kaj la 
novajo fl ngis cien, trafa11te ate11ton ele tntmonda scin
laro, el kin multenombraj emine_utuloj .alkuris al b 
groto por studi la n1iiri11dajo_jn ; sed post kelke da tem
po eé oni. disigi.s opinio_jn pri neautentikeco de 1~ pen
t1~ajoj tiamaniere ke la kompeteuteg.a sciu-10 --Gar tailac 
eé ·diris: ((Versajne Santander perdis ]a rajton esti 
f iera posedi cef.an 11101mmeton por la historio ele la arto 
kaj de la homa spirito». T.amen, post kelkaj jaroj oni 
re~t.arigis la arkeologi.an valoron de 1.a pentrajoj, k a_j 
mnltenombraj e minentaj sciuloj elenove vizitis la gro
ton konstatante la autentikecon ele la pentrajoj. El üuj 
eminenh11oj estas ci tindaj, krom Obermaier, la bispa
n.aj Vilanova, Alcalde del Río lrnj Carballo ; la franc.aj 
Harlé, R eina ch, Reg nault k.aj Breuil, kaj la princo 
A lberto P de Monako, kiu, el s ía 1110110, pagis la repro
duktadon de la pentrajoj por ilnstri mnltenombraj11 
tekstojn kaj _libron eldonitan de CartaiJac kaj la abato 
BreniJ, kiu faris la kolorigitaj11 desegnojn. 

Je 1925, oni nomis komitaton por la konservaclo 
de la groto, kaj tuj oni faris laborojn por cio necesa 
al la konservado kaj viz.ito, kaj por instalo de muzeo. 
Je 1927 jam cio estis en tute bon.a stato por viziti la 
groton. La u Oben:na.ier la tekniko de la prapentristoj 
est .is mir.inda, ih flnjdig.is la kolorá§ojn per sero el 
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5:ngo au p~r gráso,_ s(n Iurnigante per lampoj el konko 
.au el ateuteme k.av1g1t.a §tono, kiujn ili nutris el ani
mal.a graso. 

La ~u.an groton oni malkasis je 1928, kiam oni 
kous.tru1s la soseon por a liri al la unua. En la muzeo 
esta~" Ja "ske~eto de l.a homo pereinta je la unua ren
vers1go stopmta la en irejon. 

. Stal.aJ~ti:o.i_, sta lag,mitoj, kolonoj, kolonaroj, mirin
daJ Ja~_on!ªJºJ de la. akvo clum pasado de miljaradoj, 
estas_ : 1e_ ce 1~ ~-1:oto.7 konstanta altiro kaj mirigo. La 
pentia .101 mentig1s la groton por gin alnomi ((Si"listina 
_K_~pel?». ele la 1-:rah_isto~ia pentrarto. I.,a manoj ele J.a pr.a
I11stona1 pentnstoJ est1s tre firma1· ka1· sperta

3
· po - ,d · 

1 1 A • 1 . . . l 0111 
a .a pen~r.aJO.J a ple.1 grand.au perfek tecon ele la de-
se~n.a kaJ. ab~oln~e _realism.a vicl•punktoj; t iel firmaj 
k.aJ s_¡X>rtaJ, kiel trnJ de la t n tmondfama geniulo de la 
pentrar~o, de 1.a senmorta Go.s? (Goj.a) , k.a.j oui povas 
konstati, do, ke «la ek:stremoJ tusas unu la alían» 

A.LIAJ GROTOJ 

S~ntai~d:'.· -~t.~as abnnda je prahistoriaj grotoj ri
m~rk1n-~laJ, _c1 t_1 u.1 ~s tas pli ol dek~lu ; k:.aj tial, ver§ajne 
0111 pov<1s l_,.on.7e l~ti, ke prnhomoJ elek t is 1.a teritorion 
por postlasJ al. l11 etnografiajo:in por scii pri il i. 

E l la grot_oJ, estas tre rimark inda t iu de l' CastJ.llo , 
de_ ~ne1~te V1esgo, .ankau ku11 pentra,íoj : 1.a grot6 si
:n,H. ~-ª-~ e~ l.a mezo el~ alta monto; gi entenas grall(;l_:ajn 
s_to1'.1g 1ta.711 k askado.111, g rancliozajn kolonojn, stalak 
ti_t~J1_1, ~-::11 11 __ 11~n~te110111 ~ra.i or~~m:aJoj de lik.ata.i kaj kun 
dl\ei .>:, J,.~lo1a.1 ~e-flel.: t~¡. De e, trn grato, pro ne aten
te!no kaJ ,n~a lv1gleco_, º '.1 i forpren is .amason el altva1oraj 
p1ahoma303 .. L a enll"eJo estas grandega; sekve estas 
profunda ka.1 vasteg.a k v.azat'1 salono, en kiu elvidi&as 
multenombraJ· ru&.a ¡· sio-1103· ankor·1u" m1'ster · " ;:-, · 

;::, • ;::, " e "'1-J car om 
8. 
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ne deeifris ilin, kvankam la scinloj konscias ilin ma
giaj. La alteco de la kaverno estas impona; flanken 
estas .abismoj kaj kolonaroj .apud kiuj la vizitantoj 
estas l.rvaz.au gnomoj. Proksima, ée la sama monto; 
estas alia groto kun tre malfacila enirejo kaj pentrajoj 
similstüaj de tiuj de Altamira, kaj oni nomas gin 
Pasiega. 

La groto de El Pendo estas pli proksima al San
tander (urbo), en la valo Caniargo, kies volbo estas 
80 m. long.a kaj 45 m. larga sen ia ajn a·pogilo, pro 
kio la kavajo estas impona. E n gi oni trovis la plej 
·perfektajn éi:r,ifajojn kaj gravurajojn pr.ahistoriajn de 
Eurnpo, same la famajn ,,komandbastonojn)), kiujn oni 
povas admiri en la Prahistoria Muzeo de Santander, 
ki~s valoro estas multe J)li supera ol tiu de la «ko
mandbasf.onoj» de Francujo. En la sama valo estas la 
groto Sant·ián, malgr.ancla sed rimarkind.a juvelo el 
kolonetoj kaj brilantaj rokkristalajoj de la muroj kaj 
volbo kvazau grandioza filigranu ensere.anta. 

En Ramales , pitoresk.a vilago ée la ri vero A són. 
estas alía groto nomita Cullal·vera , kies finon nenin 
ankorau trafis. ; gi estas eble la plej longa de H is
panujo kaj eble de Eurnpo. De la vidpunkto prabis
toria ne estas vi.zitind.a, sed jes de la vidpnnkto tu
ris.m.a, car gi prezentas eie mirigantajn vidajojn. Ri
vero trairas la groton. Ankau estas citindaj la grotoj 
de Co·valanas, proksime de Lanestosa , San/a Isab el kaj 
Fuente de l' Francés. 
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ALIAJ PRAHISTORIAJ MONUMENTO.J 

Ankau estas grav.aj monnmentoj la Dolm.eno de l' 
Abra au ele Pe,ia Labra (Penja.=Slonego) , je 2.002 
metroj sur la mar.a nivelo; la balanciga.nt.aj s /,onoj 
(granda kaj mal.granda) de Boariza, sur la vojo ele R e·1-
nqsa. al / .iébana : l.a 1rn ua estas grandega krnd.a bloko 

Dolmeno de Abra. 

granit.a, aií pl ibone el konglomerato kon~ista1~t~ el 
g ranclaj k aj m.algranelet.aj rul intaj stonoj, km mmnck: 
ekvilibre staras sur pin to de .alispeca stono konnsfor
ma ; la d11a es-tas malpli granda kaj preskau najbara 
de la unt1a norelokcidenten de ci tiu. Oni opinias, kc 
ili estas ke,ltaj monnm entoj. Anbn'í. estas J.a m~nltiroj 
ele Pe1i011n de I:::n rn kaj de Pe11a-Lnrga proks1111c d<• 
/-? ei110sa. 
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ARK I TEKTURAJOJ 

IMARKINDAJ est as iuj pregejoj starigitaj dum 
la XII" kaj XIII"' jarcent(}j kaj k vankam ciuj 
.apalitenas al sama tipa stilo r oman.a , ciu el 

ili havas ion partikularan. 
La plej malnova estas tiu de Lebe·iia, car .oni opi

nias, ke gi estas starigita du·]Jl la mezo de la X" jar
cento. Gi konsis tas el tri n.avoj, k ies arkajoj estas 
surportataj de pilastroj kun aldonitaj kolonoj ; la a b
sidoj estas k v.adrataj ; la vol boj estas duo11 cirklaj. 

Proksinn11ne de la sama dato devenas la primilivc1 
pregejo de P-ia.sca, kin presk aií tute estis ans ta tanata 
de la nun.a, kiun oni povas plengue admu·j. Tre rim.ar
kinda estas la ce-fa porta]o, prezentante tri belegaj11 
nicojn kun stat uoj kaj rimarkinclan pordon. La absido 
havas tri korpojn knn ogiva fenestro s.ame kiel . a lia_i 
giaj p.artoj. Ekstere estas tre rimarkincla ricega serio 
e l elsta ranta;j .apogiloj a ií surpotilo.i ele la k ornico, sur 
ki.u estis la primiti va tegmento, sed nun surportanta 
plialtlgintan muron senai-1:.an. E11 la internajo restas 
ankorau iuj tre interesaj kapiteloj. 

Oni opi1üas , ke la gracia kaj bela pregejo de Ce1·-
7.'(1/os devenas de la komenco de la X I1Iª ja rcento . C-i 
estas belega rnonumeüto kun eleganta .absido el dn 
korpoj, au entablementoj, la unua km1 apogantaj 
muroj dividantaj la absiclon la ií. tri pa rtoj kun fe11estro 
ciu respektiva parto; sur la apogantaj muro,i staras 
kolonoj, kaj la tegrnento ripozas sur serio el elstarantaj 
groteskaj apogiloj primitive Jaboritaj . Tre rimarkin-
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da estas la pordo el sep arkajoj kun lin tc]o knj Í 1 Oll • 

tono bele orna mi taj same, sed .ín ter ili estas Rkulpt1ll1j 

Malnova kanonika p1egejo de Castañeda. 

tai:í.roj ai:í. leonoj atakantaj mm la alian. La absido1 

kies volbo estas forna, havas belan arkadaron, kice 
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kolonoj ha vas malsama,in kapitelo,i11. Ankau estas in
teresa la turo kun tri blindaj arkajoj en la dua korpo. 
Oni povas rimarki, ke sendube oni pensis fari gin pli 
a lta ol gi estas . 

L a plej malgranda el la romanstilaj pregejoj de la 

Detalajo. Pregejo de Castañeda. 

regiono estas tiu de Bolmir , kies tipa kar.akterizo es
tas la longigita absiclo, k v.azaií gi estus estinta la sola 
pri:miti va pregejo ; saman .absiclon prezentas la preg
ejo de Villacant-id. 

La pre.~ejo ele R elort -illo, apuc1 Bol·mir, havas unu 
solan longigitan navoil elegantan kun sufice alta volbo 
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Pregejo de T orrelaoega. 
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postulanta eksterajn subteuantajn mnroJn au pilas
trojn . La pordo estis ce la okciclenta fasado, lau pos
tulis la ri to, sed , pro la naturaj cirkonstanc_oj de la 
regiono, oni malfermis modesfan pordon en la suda 
f.asado, sur k iu elvidigas re liefon kun s tranga desegno. 
La internaj pi lastroj koresponda ntaj kun la ekstera j 
s ubtenanta j havas aldon itaj11 kolonojn. In terne, , 1-a 
~bs ido prezentas tre ar ta n disvolvo11 eleg.an ta n 1b ·j 

Tombo de I' abato Munio. Castañeda. 

gra¿•1·a11 de la arkadaro, k aj tri ro11 dajn fenestrojn el 
kiutla flankaj estas bl indaj. 

Eble samepok,a de la pregejo de Cervalos estas tiu 
de S a.n Martín de E l·ines, sed ne tiel in teresa. 0-ia cefa 
tipa kar.akterizo estas la ronda turo. 

Interesega estas la pregejo de Siz.ió~ tre alta , kun 
tri absidoj . E ble gi estas de la XIIª jar cento lau ates
tas gia okcidenta pordo; la suda pordo estas klasika . 
En la internajo ankorau restas iuj rimarkindaj labori
tajoj , ka j en la vestiblo du in teresaj tomboj de la XV' 
jarcento. 
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Interna}<> de la pregejo de Caslro-Urdiales. 
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Je la XIII" jarce11to oni starigis la pregeJon de 
Santa María de Yerm o , kin mm prezentas el la pri
mitiva konstrna jo nnr partan de la abs ido kaj la por
don kun tre interesa altreliefo en la dn suprajoj de la 
plata §tono. 

La pregejo de Cas taiieda estas rimarkinda, unn el 
la plej .ant.ikva.i de la regiono, k aj kiu plej komplete 
konservigas ; gi estas tiel aspekta kiel tin de L ebe-iia. 

Baploakvujo. Rimarkinda antikvega juvelo. 

koncerne la e legantecon internan ka j . eksteran ; g1 
vidigas eks teren la trancitajn .ang ulojn en la krucigo 
de la navo kun la transepto. E stas tre rimarkinda la 
kva.z.au sfer a volbo .au kupolo de tiu krucigo, car la 
kupolo ne estas apogata de hervoj, sed de sola §tono 
cen tra sur l.a lasta ringo de la serio el ringoj mm sur 
la a.lian ciufoje kun plej ma lgr and.a diametro form-
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anta.i la knpolon. L a .arkajoj ele ht lh111f 11 111\111, il 
l.a transepto al la piedo de la prcgcjo1 ••I 11! 1111111 111 
mal.altaj . foterne , la .absido :mkati li it v11. fl ttht ,,111 1 

mi tan ark.aclaron . 
E l la primitiva pregejo de S cmta M11 r(11 d,• t H\11 11 

uur restas la absido. 
La pregejo de San Vicenl a de la B art¡w•111 pt ii,tl. 

tive mir konsistis e l 1111 t1 sola navo, k aj eblc g 1 c. l 1 

la u nna el la roma119ti}aj . L a nuna pregejo k o11 s •t'VHM 

tiu11 primivan navon, kin -estas la centra g is 1Jt tl'HII• 

Kaste lo . P uente A güero. 

septo, k aj ank,aú la ok cidentan pordon, kiu prezentas 
tre interesan partikularajon , reliefon prezentantan ree 
la §ildon de l.a u rbeto, kaj kiu estas kastelo sur ponto, 
kaj kin ankau aperas en la kv.a<lr.ata supra.jo de k.a
pitelo de la dekstra :fl.anko. Je la XIII" j.arcento oni 
aldonis l.a flankajn navojn kaj la sudan porclon ; je 
la XIV" jar cento oni transformis gin ogive; je 1a XVI", 
oni longigis gin utilig.ante mnron de najbara foDtikaj
turo por sonorilejo . 

La k apelo de Corro estas de la XVª jarcento kun 
a rta mauzoleo de inkviziciestro kaj a liaj tomboj kun 
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kusaiitaj s tatuoj de li.aj gepatroj, sed ne tiel merit
plenaj kiel tiu de la füo. 

En ·1a enirejo de la urbeto estas rimarkindaj kaj 
pitoreskaj rninoj ele rnonaí1cjo: la pordo, la absi~o 
kilj iuterne de ci tin la .alta altaro, sim ila je tiu de 

Enirejo de Cárlc~. 

San/o '/"mnás de A -v ila. Ankaií ekzistas aliaj nmar
kinclaj arkitekturaj restajoj. 

La pregejo de Santa María de Bare,yo estas unu 
el plej bel.aj roma ns,tilaj monnmentoj de la regiono, 
kun unu sola navo k.aj inici.atitaj transepto kaj kupolo 
.atestantaj transirau periodon. La absido estas el tri 
eutableme11toj bele ornamitaj. 

La portiko, kv.azau klaustro, al la Sudo, havas 
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simplan arkadon . L a ínternajo estas tre rimarkinda : 
arkajoj, kapiteloj, el kiuj nnu es tas granda tauro knn 
ka po alten k:1111 longaj kornoj ; alta galerio de l.a dna 

Kruco de Rubalcaba. LiérganC$. 

- 111 

entable,mento de la absido, lll 1, 1, 1 11111 

bela grandaltaro ; en la lmptt .I" , 1 1 

antikv.a, el 1a. tempo de ln ~•111111 
emajlita, el sola stono, por lu li1qi11 ,,1 11111111, 
opinias ke la pregejo estas de lt, '.: 111 ~ 1 , 1 l II ti,, 
antaiíe estis en la sama loko ali a pt i P, 111 

ll\l 
11 

De l.a ogiva stilo estas rimark111 d , I , pi 
Vdalla. el du uavoj egalaj; tiu de Stt11/fl Ht11l,1 ,I 
tro en Caslro-Urdiales, vera juvelo ri111111 l 111d 11 

navoj, tre eleganta kaj gracia la ce11L1 ;11 1 1,11 111 h 
galerio el arkajoj sur t re graciaj k o1onoj l•, 11 t 11 

pregejo oni konserv.as ankorau iujn el 111 11111 111,11tlJ1 1 
juveloj , kaj artajoj. Ank.aií estas du inien:.s:i .1 l1111il111 j 

Je la fi11 0 de la XIII" jarcento oni sta rigis lit o 1, 111 

pregejon ele Laredo, k in estas interesa, lrnj Lw., '111 

mes.aj l ibroteniloj estis donac.ataj de Ka rolo J '. 
Mah1ovaj fortikajoj, tn roj, estas t inj de Mo1u•m11•j, , 

en Liébmw, ele Venero en Casli,!lo, Trn.rn1.ie·rrr; el{· 
'frel o , apnd la fervoja stacio al B ilbao ; ali.a en P.11 0 H/1 

Agiiero ; tit1 ele J.a Orejones de la l ,a111a, en Potr.\ ; 
kastélo de A rgiieso, k. c. 

A11kaií. estas abundaj palacoj kaj nobeldomoj g<:
nerale ele la XVU' kaj XVlll" j.arcentoj, k aj tiujn ei 
lastajn karakterizas familiaj blazonoj k aj grandaj els
t ar.a11 t.aj ba1konoj. Rimarkindaj, variaj kaj in teresaj, 
estas ci tiuj konstru.ajoj. 

BANLOKOJ 

Rica je famaj banlokoj mineral.aj estas la teritorio : 
F1ientes del Frcnicés, en Hoznayo ; S olares, L-iérga
nes, Piiente Viesgo , Ontaneda, Alceda, Caldas de B e
saya, La 1-Ierm·ida, Font1'bre en Ca.mpóo , Corc()'l1,te en 
Campóo de Yuso. 
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gada H.os~ 1J(irt1, il11s lrita ee k1111 multenombraj muzik
n,10,i, l~)x l1 c111., f> I 1x1~n, lukf,a papero. PREZO: 
()'7f> S\'. fr. 

--EL MODERNA HISPANA PARNASO, e1111ava11-
ta poemojn tradukitaj11 de Julio Mangada Rosenorn, 
kun belegaj ilustritajoj (20 bildoj), 19 x 14 cm. 1 32 
pag.a, luksa papero. PREZO: 0'75 sv. fr. 

1 >U JUNAJ FRAúLINOJ kaj KORNELIINO, dn 
1m,·doj el la bonekzemplaj noveloj de Cervantes , tr.a
<l11k i t:1.j ele Julio Mangad.a Rosenorn, 19 x 14 cm., 70 
¡inga, luksa papero . PREZO : 0'75 sv. fr . 

r <J ITE ES EL ESPERANTO?, verkita kaj arangita 
, k Julio M.ang.ada Rosenorn, en tenanta hispanlingve 
opiniuron pri esper anto de tutmomlfamaj em,inentuloj, 
konrÍímn gramatikon, 1rnr esperantau ekzercaron el tiu 
,h.· l.a Majstro kaj su-fice kompletan esperant-hispanan 
,nrt.aron; t ial la kajero 14 x 10 cm . kaj 32 paga estas 
\{.'re kompleta lernol:bro por his-panlingvanoj. PRE
/,(): 0'15 sv. fr. 

1. 1 PREZOJ notita.j enkalkulas la nerekomen~itan post
" ,01r, kaj por esti responda pri 1.a alsendo, l.a mendinto 
,is .ildoni 0'15 sv. fr. ·po mendo al la diritaj prezoj . 
l , :i mendon kaj cian k orespondajo11 adresu al HISPANA 
l'JiRA::-JTO-ASOCIO. APARTADO 1.089. MADRIP 
1~ l'ANIO) . La MONON sendn al la T rezoristo :, S-ro. 
1:111 Sosa , strato Grnnalo de Córdoba, 22, Madrid (His-
1 it >). 

CIAM NEPRE ANTAúPAGU ! 
l I AJ ASOCIOJ KAJ TUTMONDA ESPERANTO-

• ( ~ AXIZAJO HAVIGOS AL SI TRIONO:N DA RABA
i KIAM LA 11IENDITAJ VERKOJ ESTU MINI111UME 
\ l1EKO DE cIU VERKO. 

C11uu1.1.,1 Y ANGEL • Torrecilla del Leo!. 17 • M,cl,;d 
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Anguleto de Pido. En la fundo la Pintoj d e Eu ropo 




