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B A R C E L O N O V I V U , U R E S K U KAJ F L O R U . — L. L . Z A M E N H O F 

E N H A V O : Grupaj aferoj. — Barcelona Esperantista Societo. 

GRUPAJ AFEROJ 

La parolado, kiun faris nia kungrupano S-ro Artur Domènec la 
I3*" de Novembro, tre pla is al la eestantoj, kiujn vere mirigis la 
korekta lingvoformo de la «Disertacio pri geografia] aferoj», kiun 
li legis antaíi la praktikkursanoj de nia societo. Al S-ro Domènec, 
kiu post sesmonata lernado de nia lingvo tiel multe in konas, ni 
a guras triumfojn en la esperantista kampo. 

- Ni ricevis la 6an de Novembro la afablan viziton de ger-
mana samideano S-ro Conrad Berghànel, kiu vcnis Barcelonon antaü 
nemulte. Li kore sahitis kaj dankis nin por la akcepto al li farita. 
Al li nian koran bonvenon. 

— La redaktoro de la BULTENO DE «B. S.» proponis in nome 
de la grupo al la Komitato de la. Barcelona Esperantista Societo, kiu 
en sia kunsido de la 4.» de Novembro prenis in, kiel Oficialan Or-
ganon. La sciigoj pri la taskoj kaj projektoj de la «B. E. S.» apcros 
do sur niaj malmtiltaj pa oj. 

— S-ro Josep Carcereny, nia kunkomitatano, urbkonsilanto 
barcelona, suferis la malfeli an perdon de sia amata patró, S-ro Jaume 
Carcereny Tristany, kiu mortis la 7an de Novembro. 

Nia kara amiko scias, ke lia mal ojo estàs anka nia kaj ke ni 
kunpartigas kun li lian agrenon. Pace ripozu la mortinto! 

— - La Komitato de «B. S.» ricevis de la Komitato de la X a Uni-
versala Kongreso de Esperanto proponon organizi paroladon kun 
iumbildoj. kiun faros S-ro Cl. Colas, por tió komisiita de tiu Ko-
mitato. 



Post intcrkonsento kun la grupo «Semo», kiu anka volis 
akcepti tiun proponon, ni decidis okazigi in en la salono por fes-
toj de la Enciklopedia Popola Ateneo (str. Carme, 30) en la dato, 
kiun ni íiksos konsente kun la Pariza Komitato. 

La elspezojn pagos poduone «Semo» kaj «Barcelona Stelo». 
Jen la programo de la. parolado de S-ro Colas: 
Senkompara agrableco de Esperanto por voja oj : kiel per 

Esperanto, mi voja is en 14 landoj, vidis Amerikon kaj vizitis la 
Indianojn en Kanado (kelkaj voja aj aventuroj). - La efa- iu-
jara manifestació de la esperantista movado : la Universala Kon-
greso. — Kion oni faràs kaj vidas en la Universalaj Kohgresoj de 
Esperanto. - - LA DEKA, kia i estos. - - PARIZO, la Lumurbo. 
Diversaj belajoj de Parizo, arta oj, monumentoj, k. t. p. (60 lum-
bildoj). - Kiamaniere Parizo akceptos kaj gastigos la Esperant-
istojn en Augusto de 1914. 

Ni esperas, ke éiuj barcelonaj samideanoj eestos en la parolad-
festo. 
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BARCELONA ESPERANTISTA SOCIETO 

Por komenci siajn taskojn la Komitato de «B. E. S.» petis de 
S-ro Fred. Pujulà, ke li bonvolu paroladi publike pri sia voja o tra 
Germanujo kaj sia vizito en Varsovio. Li volonte akceptis la propo-
non, kaj lia parolado okazos la I3a" de venonta Januaro je la i o a 

vespere en la salono, kiun la «E. P. A.» metis sub nian disponon. 
Ni raportos pri i. 

— Inter diversaj festoj, kiujn «B. E. S.» organizas, okazontaj 
dum la fino de Marto kaj komenco de Aprilo venonta j , estos kon-
kurso de Legoarto pri kiu ni jam ion diris en lasta BULTENO. Nun 
ni povas aldoni sciigojn pri la kondi oj de tiu Konkurso, kiu certe 
interesos multajn niajn amikojn. Tri premiojn oni alju os : UnTia, 
15 pesetoj (6 Sm.); dua, 10 pesetoj (4 Sm.), kaj tria, ar ta objekto. 
Partoprenontoj pagos por matrikulo 50 centimojn; ili legos antaíi 
la publiko versajon kaj prozaíon en Esperanto (la samaj por 
iuj konkursantoj), kiujn oni havigos al ili 5 minutojn antaú ília 

publika legado. Ciu konkursanto, leginte la kònkursajn verkojn 
devos legi unu poezion esperantan libere de li elektitan, kiu helpos 
la J u antaron juste alju i la premiojn. 

En la Konkurso povos partoprenj i j esperantistoj, Dctalojn 
ni anlíoraü publikigos. 


