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PROJEKTO DE UNUGRUPI O 

La komisiono prilaboranta la projekton de unui o de la barce-
lonaj esperantistaj grupoj kunvenos la j.™ de Decembro je la ç/30 ves-
pere e la «American Bar» str. Pelayo, por fine redakti la regularen 
por la unua periodo de la unui o. Tuj kiam tiu reguiaro verkita de 
la komisiono estos plene akceptita de la grupoj, kiuj prenis sur sin la 
taskon organizi kaj starigi «Barcelonan Esperantistan Societon», i 
estos diskonigita inter la barcelona esperantistaro. 

' La Komitatoj de la grupoj povos proponi tiara por esplorado 
iujn dezirindajn an ojn en i, car la celo de la organizintoj estas 

krei spiritovastan societon, al kiu povos aliri la ekzistantaj grupoj, 
e nenion demetante el siaj opinioj kaj deziroj. 

La la esplorata projekto la unugrupi o fari os ne subite sed 
la periodoj, dum kiuj malrapide an i os la cirkonstancoj de vivado 
dc la grupoj, kiuj akceptos kaj ali os al la ideo. La autònoma íunk-
ciado de la distriktaj filioj, kiuj konservos sian nomon kaj propra-
ojn, garantias la sukccson de la entrepreno. 

Certe niaj kolegoj alportos al nia ideo sian valoran helpon, 
kaj tial ni ne dubas pri la balda a efektivi o de «B. E. S.», kiu estos 
la bela hejmo, kie ni iuj frate kunvivos la esperantan vivon. 

JOZEFO GRAU 

KONDOLENCO 
Al niaj samgrupaninoj, íinoj. Rosa Cortès kaj Rosa Simó, kiuj 

ploras la morton de sia avino, «Barcelona Stelo» esprimas sian plej 
sinceran kondolencon. Pace ripozu la mortintino. 

PARKURBO ESPERANTO 
Niaj samgrupanoj scii is jam pri la granda entrepreno krei 

Esperantan Urbon. La Komitato de «B. S.» petis de la Propaganda 
Ligo Parkurbo Esperanto sufi an nombron da prospektoj, kiujn 



ni disdonos al niaj geanoj, car ni pensas, ke ilin povas interesi sciigoj 
detalaj pri thï grava aíerò. Ni erpas el la anoncoj ricevitaj la sek-
vantajn liniojn, kies legado sendube pla os al Éiuj. 

«Parkurbo-Esperanto ku os sur la dekstra bordo de riveroWurm 
en 5 kiíorhetroj de la urblimo de München. 

La nomo Parkurbo i ricevis pio tio, ke ciuj domoj en i estos 
tute apartigitaj unu de la alia per ardenoj kaj parkoj, kiuj tute 
irmos ilin kontraü vento kaj polvo kaj donos agrablan ombfon dum 

somera vafmego... 
Ciuj lo ontoj en nia urbo estos absolute egalrajtaj urbanoj kaj 

ne diferenci os unu de la alia per naciaj, religiaj, a politikaj konvin-
koj, sed ili ciuj devas esti espcrantistoj, af la nia regularo ni povas 
vendi la domojn en nia urbo nur al espcrantistoj, a al amikoj de 
Esperantismo, t. e. al tiuj personoj, en kies familioj almena po 
unu ano devas ellerni Espcranton... 

Ni, entreprenantoj, estàs nun en tia feli a situació, ke ni ha vas 
la eblecon subteni tiujn metiistojn, malgrandajn komercistojn kaj 
aliajn pcrsonojn, kiuj volus fondi iajn mctiejojn, butikojn, hotelojn 
k-t. p., Ankaü personoj, kiuj deziras kaj kapablas esti komizoj, 
vendistoj, librotenistoj, k. t. p., povas trovi por si oficojn en la 
Parkurbo... 

Sed ni ne havas rajton klopodi kaj zorgi nur pri íizika bonstato 
de nia urbo, — ni devas memori ankaü pri spiritaj postuloj de nia 
estonta lo antaro, kaj por la forte plenumi tiujn naturajn postulojn, 
ni, kune kun la lo domoj, intencas anka konstrui pre ejon, teatron, 
kazinon, klubon, lernejon, monumenton fle nia Majstro; ni intcncas 
fondi internacian bibliotekon, eldonadi nian propran urnalon k. t. p.» 
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