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SALUTON! 

«Barcelona Stelo» honori as salutante sincere per tiu i unua 
numero de sia Bulteno iujn grupojn esperantistajn, al kiuj i deziras 
longan kaj fruktodonan vivadon. Auka per i, «Barcelona Stelo» 
esprimas sian sinceran dankon al «Centro de Unión Republicana del 
Distrito VII» kiu tiel afable kaj helpeme in gastigas. 

LA KOMITATO 

NIA PROGRAMO 

i estàs mallonga. Ni intencas, unue, sciigi per tiu i hodia 
aperanta Bulteno iujn niajn gegrupanojn pri éiaj aferoj rilataj je 
la Grupo. Dué„ni deziras kunrilati i per i pli intensive kaj frate kun 
la esperantistaj grupoj, por ke ilia helpo estu donata al ni en niaj 
komunaj entreprenoj, car ni esperas, ke de nun — post la elmontroj 
amikecaj okazintaj inter ni, post la de iuj sentata bezono pligravigi 
en unui on, nian tutan organizajon, — la grupoj barcelonaj, labo-
rintaj dise is la unua momento, devas interhelpe sin proksimigi 
por atingi la kompletan esperantigon de nia progresema lando. 

Jen estàs nia celo, kiu sendube meritos de niaj gesamideanoj 
ilian estimon. Kaj dirante nia, ni ja ne volas signiíi, ke i apartenas 
nur al la membroj de «B. S.», sed ke i estàs la celo de iuj esperan-
tistoj, niaj kolegoj kaj amikoj. 

Reciprokece, «Barcelona Stelo» meti as tiel de nun je la dispono de tiuj 
amikoj de Esperanto. 

Kaj ar per tiu anta parolo, esprimo de la deziroj de «B. S.», 
mi plenumis la ordonon de 1' modo, kiu devigas, e ia komencata o, 
difini iajn celon kaj proponojn, mi diros kelke da dankaj vortoj 
pro la nerneritita honoro, kiun faris al mi miaj kungrupanoj, elek-
tante min kiel redaktoron de tiu i Bulteno. Akceptu do, karaj gea-
mikoj, mian koran dankon; kaj anta pardonu miajn erarojn, se 
malfeli e en ilin mi falus. 

JOZEFO GRAU 



T E O DUM DANCADO DEDI TTA DE «LA RONDO» AL «BARCELONA 
STELO». 

La 9"n de Majo okazis en la sidejo de «La Rondo» vesperfesto, 
kiun i dedi is al nia grupo. 

Aromo de bukedoj , donacitaj e la eniro al la armaj invitítinoj, 
bonodorigis la aeron de la salono, en kiu flosis ia alloga spirito de 
interfrati o; e la soenejo.kiun flanke ornamis la standardoj de amba 
grupoj, prezidis la íeston busto de Dro. Zamenhof. 

Ridoj gajaj kaj brua interbabilado plenigis per harmonio la 
festejon. Subite oni muzikis kaj je la sonoraj taktoj de la esperan-
t is ta «Rondo» amaso da geaj paroj ekdancis la simbolan dancon, kiu 
dévis esti bisata. Valsoj kaj aliaj dancoj estis ludataj unu post alia, 
kaj la gejunularo dance amuzi is. 

En la mezfesta ripozo, oni sidi is apud la tabloj kaj dum tetrin-
kado Sro. Campdelacreu, prezidanto de la regalanta grupo, alparolis 
la alestantojn, konsta tante ke la festo, kiun la de li prezidata grupo 
dedi is al «Barcelona Stelo» estàs prezidata fakte, ne de li, sed de nia 
Majstro, kiu estàs la sola supera al la samgrade rajtaj eestantoj . 

Sro. Rey, nia prezidanto, dankis tre sincere la afablecon de 
«La Rondo», kiu tiel alte levis sian frateman spiriton per t iu amika 
íesto. Kaj post aludo al kelkaj el la grupanoj alestantaj , li sciigis 
erceme ke an e de teo dum dancado, <<B. S.» regalos «La Rondon» 

per kafo dum kantado. 
Sro. Pujulà, legis improvizitan versaron, kiun oni aplaudís. 
Dro. Bremon, prezidanto de K. E. F . , eldiris sian ojon pro la 

agrabla festo, kaj parolis uste pri la tiel multe necesa unuigo de 
esperantistaj grupoj, kiu montr i as, per faktoj tiel elokventaj kiel 
la okazanta festo, tu te farebla. 

Sro. Grau, aludis la devizon de la Kata luna Federació, diran te 
ke la eestantoj estàs vere la gutaro de 1' rnaro de Esperantismo kaj 
memorigis iujn pri tio ke, por fari grandan rondon famiiian, oni 
devas a tent i ke konsento konstruas, malfaco detruas. Sro. Dalmau, 
esprimis anka sian ojon pro 1' festo kaj diris ke ni prave povas 
esperi. Cu mi bezonas diri ke iuj parolintoj ricevis varman apla -
dadon? 

Kiel fino, Sroj. Campdelacreu kaj Rey tostis por la prospero de 
la grupoj, kiujn ili prezidas, kaj la unua je la nomo de «La Rondo» 
donacis la bukedegon, kiu ornamis la prezidejon, al la plej malnova 
anino de «B. S.», la simpatia fra lino Rey. 

Tiam oni pozis anta la fotografma ino kaj post la fulmoj ne-
pra j , oni sin donis denove al clancado, kiu da ris is la i . a pos t nokto-
mezo. La majestaj sonoj de «La Espero» ore kan ta t a de ni iuj finis 
t iun belegan neforgeseblan feston. Karaj kolegoj el «La Rondo», 
gratulojn kaj dankon! 

RAPORTISTO 
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A L B R E C H T D U E R E R . Lia 
klarigoj de la apartaj folioj. Je 
artedukado, Nürnberg" eldonita 
Esperantigita de la Germana Espe 

e la teksto kaj 1 kolorpresajo. 
bro urita, 2,500 Sm tole bindita. 
Fr. Seybold, Ansbach (Bavarujo) 

„Kataluna Esperantisto 

vivo kaj elekto el liaj verkoj. Kun 
komisio de la ,,Instruista unui o por 
de Dro FRIEDRICH NUECHTER. 

ranto Asocio (G. E. A.) Kun 53 bildoj 
Formato 27 : 35 cm. Prezoj: 2 Sm 
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