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FELICAN NOVJARON «BARCELONA STE-

LO» SINCERE DEZIRAS AL l UJ AMIKOJ 

DE ESPERANTO : : La Komitato 

PROJEKTO DE UNUGRUPI O" 

Ni invitas iujn barcclonajn grupojn kaj societojn sendi delegi-
tojn a reprezeiitantojn al la kuhsido, kiu okazos en nia sidejo 
str. Marqués del Duero, 88, la 23aH de Januaro je la g.a vespere. 

En tiu kunsido estos prezcntata anta la kunvenintoj la tuta 
projekto de uriui o de la barcelonaj grtipoj,-kiun oni povos pridiskü-
ti kaj esplori. Ni ne dubas, ke la ceíaj bazoj kaj reguloj pla os al 
iuj. Tamen la verkintoj n.e pensàs, ke ili.faris ion períektan. : niaj 

amikoj povbs in pliperíektigi. 
Per la venonta numero ni raportós pri la r'ezultato de la kunsido. 

Ni esperas, ke i estos kontentiga. . -, " 

DANKON 

Ni ricevas jam de du-tri monatoj kelkajn numerojn de esperan-
tistaj gazetoj inter an e de nia modesta BULTENO. lli estàs : La 
Ondo de Esperanto, Kuracisto, Panonio, Brazila Esfterantisio, k. t. p. 



Aperieante nian Bultenon ni ne intencis starigi ian inter an on, 
ar ni bone konscias nian malgravecon. Ni eldonis in por montri 

anta niaj samideanoj la internan vivon de nia societo kaj efe por 
instigi la barcelonajn esperantistojn partopreni en komuna agado, 
vivi en rondo íamilia. Tio espereble sukcesos al ni. 

Dume, ni plej kore dankas la redakciojn de la gazetoj inter an-
antaj kun ni por la helpo, kiun ili donas al nia grupo, sendante 
iujn siajn numerojn. lli kontribuas tiamaniere al la sukceso de nia 

agado. 

KONKURSO POR LA LERNANTOJ DE NIAJ KURSOJ 

La Komitato de «Barcelona Stelo» decidis en sia novembra kun-
sido donaci 30 pesetojn inter la lernantoj, kiuj eestas la kursojn de 
Esperanto en nia grupo. Tiu sumo estos partigita en tri premiojn: 
unü da 15 pesetoj; dua da 10 pesetoj kaj alia da 5 pesetoj, 

Tiujn premiojn oni alju os al la lernantoj, kiuj pruvos havi pli 
Rrandajn' konojn' pri Esperanto en la konkursaj ekzamenoj, kiuj 
okazos dum la venonta Marto. Ceterajn detalojn pri tio iu povas 
peti en nia sidejo. 

JOZEFO GRAU 

ADRESARO D E «BARCELONA STELO», LA U» DE JULI O 1912 

(Da rigo) 

56 Fino. M. Grau strato Claris, 72. 
. 57 » R. Simó . » Rosal, 87, i r - 2a 

58 Sro. J. Coll » Consell de Cent, 96, 2" - 2a 

59 ;» M. Torra badella » Riereta, 15, i r - i a 

60 » M. Perzón • !• Mata, 32 ,2° - 2 a 

6 l ' » R. Teixidó » Mar, 35, (Badalona). 
62 Fino. A. Garcia 
63 » L. Garcia : . . . 
64 » C. Mart í . . . . • 

Cruz Canteros, 15, pral., 2a 

CruzCanteros, 15, pral., 2a 

Salvà, 18, tda. 
65 Sro. P. Garcia » Victor Balaguer, 9, tda. 


