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

ENHAVO : Grupa] aferoj, Jozefo Grau.-

GRUPAJ AFEROJ 

Espero. Ni ricevis la sekvantan leteron : «La Prczidanto de la 
«Grupo Esperantista Barcelona» havas la honoron sciigi vin pri la 
jena decido : La «Grupo Esperantista Barcelona» dezirante la plej 
grandan sukceson al nia kara Lingvo kaj opiniante ke nur per iinui o 
oni povas atingi tiun celon, decidís en lasta kunveno kunfandi i al 
«ESPERO KATALUNA» la plej malnova Societo el Katahmlando. Es-
perante ke ni ne estos solaj en fci-tiu decido mi vin kore salutas. 
Barcelono Oktobro igi2a. — ALFONSO SABADELL.» 

Ni dankas la afablecon de Sro. Alfonso Sabadell, kaj ni prave 
esperas, ke post la alsendo de tiu letero la unui intaj grupoj «Bar-
celona» kaj «Espero Kataluna» ne volos plu resti solaj kaj parto-
prenos en la starigo de la «B. E. S.»,kies projekton ellaboras kelkaj 
enurbaj samideanoj, kiuj post nemulte in publike prezentos por 
ekzamena esplorado kaj perfektigo, la ni diris jam per nia BULTENO. 

Titolaro de Esperanlaj verkoj tradukitaj el la Rusa Lileraturo.— 
Ni ricevis pon recenzo tiun interesan bro uron. Malgra nia deziro, ni 
ne povas fari recenzon, ar nia BULTENO estàs ja malgranda. Ni 
sincere dankas la afablan sendinton. 

Abono al la Bulteno de «B. S.» — Kelkaj eksterlandaj samidea-
noj afable sin turnis al ni, demandante kiamaniere oni povas aboni la 
Bultenon de nia grupo. Tia abono ne ekzistas caria Bulteno estàs 
suplemento de K. E. organo de la K. E. F. Tiu, kiu deziros ricevi 

in iumonate, povas a ali i al la «K. E. F.» (Jara kotizajo, r'20 
spcsmilojn) kiu sendos al li iun numeron de K. E. lam la Bulteno, 
a fari i koresponda niembro de «Barcelona Stelo» (Monata kotiza o : 
1 spescenton). 



Ekspozicio de Charlcroi (Bclgujo), —La belga j esperantistoj en-
treprenis la taskon pruvi al la Belga Registaro, ke Esperanto pli oi 
iu lingvo natura ta gas kaj íaciligas ian aferon. lli samideane 

petas de ni helpon, kaj ti konvinkitaj, ke niaj amikoj profitós la 
okazon elmontri sian deziron akceli la siaj fortoj la progresadon 
de nia ideo, petas ilin volu po grande a eti e nia grupa sidejo la 
biletojn de la loterio de l'Ekspozicio de Charlcroi, per kio ili helpos 
ne nur niajn belgajn samideanojn sed ankaü la kason de nia grupo, 
kiu profitós deprenon de 10 po 100 el la venditaj de ni biletoj. 
Jen detaloj de tiu loterio. 

LOTERIO DE LA EKSPOZICIO DE CHARLEROI 
PERMESITA DE LA BELGA REGISTARO KAJ SUBMETITA 

JF. IA S E N P E R A KONTROLO 

1 Lota o de unu miliono da frankoj, (400,000 sm.) 
1 » » 124,000 fr. (49,600 sm.) 
I • » » 62,000 fr. (24,800 sm.) 
1 » » 31,000 ír. (12,400 sm.) 
1 » » 15,500 fr. (6,200 sm.) 

10 lota oj iu de 10,000 ír. (4,000 sm.) 
25 » » 5,000 fr. • (2,000 sm.) 
80 » » 1,000 fr. (400 sm.) 

150 » (artaj verkoj) je suma valoro 
de 70,000 fr. (28,000 sm.) 

Ciuj lota oj estos disdonitaj kun sia plena valoro, kiu ajn estos 
la nombro de la biletoj venditaj e la momento de la lotado. 
Depreno de 5 po IOO estos farita nur sur la kvin unuaj lota oj; i 
estos difinita por bonfaraj entreprenoj. Prezo de la bileto : unu franko 
(o'40sm.) , 

Grava Rusa Vortaro. — Oni nin sciigas el S. Peterburgo ke 
Sro. V. Maku kin eldonanto de nova Rusa Vortoro publike promesis 
oferi 20 po ioo el neta profito por Esperanta propagando, kondi e 
ke esperantistoj iom diskonigu tiun utilan verkon. Samideanoj kinj 
deziras ricevi unu a multajn prospektojn pri tiu Vortaro, estàs 
petataj sin turni al la a foro : S-ro. P. Stojan, B. O. 17 lin. 68, k. 
25. S.-Petersburg. Ruslando, a al nia Sekretario. 

• Malbe'dauro. — Post klarigoj de la Aluditoj per la noto «Bedaíiro» 
de nia lasta BULTENO, mi ojas publikigi, ke ilia intenco tute ne estis 
malafabla. La malo efektive ajnis al mi tre stranga. 

JOZEFO GRAU 


