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La 29*11 de Januaro 1 ' i ' unveno de la grupo. En 
i estis elei 1; f 1 Josej Grau; 

Vicprezidanto, S-ro Esteve Rey; Sekrefario, S-ro Pere Navas; Vic-
sekretario, S-ro France^ i ro Joan B. Iduarte; 
Kasislo, S-ro Marinn Pascuci; lh'klir.ickisto, F-ino Roseta Cortes; 

i \ I i [ i ' Puig kaj _ S-roj Josep 
Carcereny, Pompili Tomas, Antoni Virials kaj Kstn.nislau Pellicer. 

Oni elektis aoka Proj:>ac;andan Komitaton, kiu konsistas el 
S-roj Palmir Guillemot kaj Artur Domenech. 

Sciigo : La parolado de S-ro C. Colas pri I.a kongresurbo de la 
X;1, kiun arun is nia grupo kaj e-cnim beda rinde ne okazos ar 
lair::!; : : • • . • : • > • . • ••••••••. : . . • • : . • • . • ; . , :.:/!a-

Danko, Ni ric 
tio, belan esperant 
Esperantista, kies mastro li estas. 

Edziiuj. Xia kuns.oci.cian;) S-ro Rarnon Porez cdzi is la C'5-m 

de Decembro kur la arma fVaulmo Antonia Llacera. 
Aiika la I4aa de Februaro F-ino R« i - n ni belakungrupa-

nino odzi is kini S-ro jusep Subb A! la icii aj paroj inajn bondezirojn. 

Vizilo. La io;l11 dc Keb.runru nia grirpo havis la honoion ^bUaci 
ia a stralian sa.inidcanon S-ron Mauricc Tlvde, el Melbourne, kiu 
pcr sia vcrvo pasicis a.i iu u;:rablan. boro-.i. Ni dcziras ;d ii fohcan 

http://kuns.oci.cian


. : .. • :••••.:,.! 
kiu. komcnci is la 8an de Marto per vizito al Ia bela interesa ardeno 
kaj Labirinto posa.ki.jo de l:i Markizo de Altarnis cn Horta. La 25 
kimekskursantoj bone amuzi is kaj tre agrable pasigis Ia vesperon. 
!)r.i!i !:; 1 . • •• • 1 11 • • • ' I i !•. 1 
vcturhoj, disdon-ante propagandajn foliojn. 

— • Ni ricevis nova ojn de niai knmaradoj S-roj Dclclos el La-
rnche, Guix.a el Madrkl, Gi!i ei \iearagua, Dalmau el Bahia Blanca 
kaj Fritzsehing el New York. AI eiuj ni dcziras sukceson en iliaj 
entreprenoj. 

Ekskitrso. La Komitato de nia gmpo inicrkonsente kun tiuj 
l «.Linnoiu SiVrrnssn'! 1 I:.sheraiU<i- /rar^ono i il 1 1 1 1 

' son al tiuj urboj kiu okazos la izai1 de Aprilo. 

an o. S-ro Josep Grau, elektita prezidanto de «B. S.», pro 
la pluaj laboroj kiujn la nova ofico havigos al Ii, lasas de tiu i nu-
mero la direkton de tiu Bulteno. De nun i estos redaktata de 
S-ro E. Pellicer; la legantoj mnkniptas per tiu i san;>o; pro tio en la 
nomo de la nova redaktoro petas pardonon 

BARCELONA ESPERANTISTA SOCIETO 

La komencon de siaj taskoj por Esperanto konfidis Ia Komi-
tato de B. E. S. al S-ro Fred. Pujula, kiu faris la 1 3 - dc Januaro 

1 1 | 1 '-;a': ; , 1, , 

voja o tra Germanujo kaj vizito ;il. Varsovio. Ni ne raportas longe, 
ar en KATALUNA ESPERANTISTO niaj amikoj trovos detalan pri-

skribon pri la voja o, kiun S-ro Pujula humore rakontis, meritante 
la apla don de la multaj eestantoj, inter kiuj ni vklis kelkajn e! 

• Kun tiu ("1 nurnero estas disdonata programo de la festoj, 
kiujn la komitato de la B. E. S. organizis dc post sia stari o en no-
vembro lasta; , i konslntigos kc h Komitnto elekvive laboris, kaj £i 
certe stimulos ciujn samidennojn heipi per sia torto al la disvoIvi:.o 
de la nova organiza;'o, kiu portos plej bonajn fruktojn por Esperan-
tis.ino, s;1 ;";i ricevas i:i apogou kaj subtcnon iies. 

mn 
roprezentata cn !n <•!>. E. >.••> dc S-ro Josep SerniLe. 
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