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BARCELONO VIVU, KRESKU KAJ FLORU. — L. L. ZAMENHOF 

ENHAVO : Grupaj aferoj, Jozefo Grau. — Projekto ds unugrupi o, Malgra . 

Sinjoroj Antonio Vinalskaj Bernabé Mira, grupanoj de «B. S.», 
en uniformo de tramistoj, kun la esperantísta i signo 

G R U P A J A F E R O J 

La komencon de la nova kurso ni reklamis per grandaj afi oj en la V l l a 

kvartalo de Barcelono. lli bone efikis, ar multaj novaj lernantoj vizitas nian 
kurson, kiun gvidas S-ro. E. Pellicer, diplomita profesoro, helpate de F-ino. Cor-
tés (mardojn kaj sabatojn ga- ioa vespere). 

La Komitato decidís okazigi en la fino de la kursoj konknrson similan 
al tiu de la pasinta Marto, sed kun pli valoraj premioj, pri kiuj ni sciigos pli 
malfruc. 

— Ni rícevis de la grupo de Valeücio (koran dankonï tre luksajn afi ojri 



en Esperanto anoncantajn la jaran festaron cn la bela nrbo de l 'floroj. Ten 
imitinda propagando. 

— S-ro. J. Puig eksi is el la ofico de sekretario de nia Komitato. Lin ans-
ta ta as provizore F-ino. Rosa Cortés. S-ro. A. Graells estis elektita de la Komi-
ta to por okupi la lokon vakantan pro eksi o de la ofico de vo donantino, kiun 
prezentis F-ino. L. Sanchcz. 

f̂  JOZEFO GRAU 

PROJEKTO DE UNUGRUPlCO 

La Komisiono por tiu projekto invitis la dekkvar efektive ckzistantajn 
grupojr en Barcclono al kunveno, kiu okazis en la sidejo de «B. S.» la .14™ de 
A gusto. eestis reprezentantoj de na grupoj, nome : S-roi. Renom, de Ciam 
Antaüen; Tomàs, de Ksperanta Racionala Grupo; Agud, de Esperanta Frateco; 
Pellicer, de Barcelona Stelo; Piftol, de Supren!; Muria, de La Rondo; Gili, de 
Esperanta Fako del Centre A. de D. del C; Mateu, de Esperanto kaj Patrujo 
kaj Llorach, de Espero Kataluna. Paco kaj Amo sendis komunikon, promes-
ante studi la laboron de la Komisiono. 

Prezidis la kunsidon laü elekto de la eestantoj. S-ro. Rey. Pa projekto 
publikigita en nia lasta BTJLTENO estis akceptita principe de iuj reprezen-
tantoj , krom de tiu de Espero Kataluna. S-roj. Pinol, Renom kaj Pellicer, 
nome de la grupoj, kiuj ilin delegis, plene akceptis la projekton. S-ro. Gili 
ali is ankaü al tiu akcepto, kun rimarkoj pri tio ke la grupo de li reprezentata 
estàs fako de neesperantista asoc.io. 

ar kelkaj el la reprezentantoj ne havis plenan rajton decidí pri la afero, 
kaj ankaü Car kelkaj Komitatoj ne povis tute esplori la projekton, oni decidís 
kunvoki por la 6a de Septembro novan knnsidon er la sama loko, petante 
la grupojn pri sendo de rajtigita delegito. 1^ Komisiono esprimis sian deziron, 
kaj la kunsidantoj in aprobis, ke la grupoj estu reprezentataj , en la venonta 
kunsido, de la tu ta Komitato; tiamaniere oni pli efikc povos labori. 

Kelkajr an ojn oni proponis, kiuj pliperfcktigas la prezentitan Regul-
aron. lli rilatas flankajn detalojn, kiujn tre bone zorgis la reprezentantoj de 
Esperanta Racionala Grupo, pretaj akccpti la Regularen, kiam la modiíoj 
prezentitaj estos aprobitaj. 

Resume : ni povas diri, ke certeco pri la sukceso de la entrepreno venis 
en la koron de iuj eestantoj. Ni esperas, ke post la venonta kunsido r i povos 
anonci, ke la Barcelona Esperantista Societo estàs jam starigita. 

MALGRAü 


