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ENHAVO : Disdono.de premioj. Vizitoj, Sukceso. Novafoj, Malgra .—• 
Projekio de unugrupi o, La Komisiono. 

DISDONO DE P R E M I O J 

Oni riskas la dan eron mallmmile paroli, raportante prí Festo 
okazinta en nia grupo. Tial ni koncize raportos, car ni ne dubas, 
ke la eestantoj en nia vesperfesto la 2ia n de Majo aldonos kvazaü 
komentarie la malla dojn a laudojn al la priskribotaj faktoj. 

Busto de Dro. Zamenhof irka ata de la roj kaj palmoj sub 
la standardo de «B. S.»>, prezidis la feston. Girlandoj de verdaj fo-
lioj, ílagoj, steloj, k. t. p. kovris la murojn. Je Ja i o a , kiam en la 
salono floris la belaj barcelonaj samideaninoj, Sro. Graells komencis 
la serion de deklamoj per legado de «Versa o pri Amo» de Sro. Bick-
nell. Fra lineto Pascual legis mirinde «Kanteton» kaj ricevis mul-
tajn apla dojn. Fra linoj Leonor,Rey, Navas kaj Cortés deklamis 
versajojn en esperanto kaj kataluna lingvo, kaj Sroj. Sorolla kaj 
Iduar te legis versajojn kastile kaj katalune. 

Inter kaj post la versa oj estis Iudataj muzíkaj kompozicioj, kaj 
post la elektraj eksperimentoj, kiujn Sro. Grau íaris antaü la ees-
tantaro, okazis la disdono de premioj al la laúreatoj en nia Konkurso. 

Sro. Pujulà, en bela parolado, rakontis pri la ímitinda kons-
tanteco de la premiitoj, kiuj oferís, al la lernado la horojn de rípozo; 
gratulís varme ilin kaj esprimis sian deziron, ke la nova kurso estu 
tiel fruktodona, kiel la jus finita. Sro. Pellicer legis la nomojn de 
la premiitoj, publikigitajn en nia lasta Bulteno, kiuj iris ricevi de 
Sro. Rey la premiojn. Sro. Vinals, unua la reato, en la nomo de iuj 
lernantoj eldiris sinceran paroladon, dankante la profesorojn kaj de-
di ante koi tu antajn frazojn al la kunsocietanoj mortíntaj kaj al 
tiuj. restantaj malproksime de ni. 

Firte, Sro. Grau dankis la kunlaboradon de la profesoroj de 
la Grupo kaj la kunhelpon de la lernantoj, kiuj penis sen ese suk-
cesigi la kurson donitan. Anoncís la kurson balcla komencotan 
kaj stimulís la neespeiantistojn in vizítí kaj eesti. 

La baló komenci is tu j , post kiam Sro. Rey fermis la disdona-
don kaj la salono prenis aspekton ojan, kiu kontrastis kun la oka-
zintaj ceremonioj. Senlaca gedancantaro restis e nia sidejo is 
la 3 a matene, kaj la dezíro je alia simíla festo estis de iuj esprimata 
e la disiro kaj adiauoj. 

Ni ne citas nomojn, car ni povus forgesi estimindajn amikojn; 
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ni tamen ojas, ke ciuj gnipoj barcelonaj estis reprezentata] en la 
Festo. ia organiza komitato iujn sincere dankas. 

VIZITOJ 

Kapitano Perogordo, reveninte de- Olot, honoris nían grupon 
per la vizito, kiun li faris la I3a n de Majo. Ni dankas Han afablecon 
kaj beda ras, ke ni ne povís inde regali lin. Ni esperu, ke ni havos 
okazon kviti i de tiu devo, 

Anka vizitis nian sidejon, la io/n de Junio, Sro. Jozefo Ventura 
Gonzàlez, redaktoro de «La Suno Hispana», al kiu ni sendas de tie 

i la dankajn esprimojn de niaj grupanoj por liaj afablaj frazoj pri ni. 

SUKCESO 

Anta du jaroj, Sro. Grau komencis kurson de Espeianto por 
tramveturil istoj, kiun eestis entuziasme dudeko da ili. Post kelkaj 
monatoj la nombro da iervoruloj malkreskis íomete : la dejoio dum 
la kursaj horoj malproksimigis de ni karajn amikojn. Tamen, kelkaj 
el ili eestas ankora niajn lecionojn, sed ar ilia eesto ne povas 
esti ofta, la rezultato de ilia klopodado estàs nur relative kontentiga. 

Per -sia konstanta fervoro distingi is iam Sroj. Antono Vi-
ííals kaj Bernabé Mira, la reatoj en nia konkurso. La Direktoro 
de la Barcelona Tramkompanio, Sro. Mariano de Foronda, afable hel-
pis iuokaze la esperantistojn kaj kiam la cititaj tramistoj pfezen-
tís al li la atestojn pri siaj ekzameno kaj premio, Sro. Foronda per-
mesis al ili uzadon sur la uniformo de granda verda, stelo sur blanka 
fundo, kaj egaligante ihn al la laboristoj parolantaj iun fremdan 
hngvon, plialtigís ilian salajron je 2 spesmiloj iumonate. 

Sro. Vinals kaj Mira estàs la unuaj personoj en nia urbo, kiuj 
sur ia uniformo devas portadí esperantístan insignon, kiun la pu-
bliko facüe kaj profite rimarkos. 

Ni petas la esperantistaron, kunígi al nia danko por Sro. Fo-
ronda kaj al nia gratulo por Sroj. Mira kaj Vinals, siajn dan.kon kaj 
gratulon al la kompaniestro esperantema kaj al la tramveturilis-
toj esperantistoj. 

NOVA OJ 

Malfermo de nova elementa kurso okazis e nia sidejo la i5a ncle 
Julio. Gi okazos marde kaj sabato de 9a is i o a vespere. Prakt ika 
kurso okazos la a dojn je samaj horoj. 

— Ekskurso al la Fizika kabíneto «Mentora», estàs preparata 
por kompletigi kaj vasrigi la cksperimentojn prezentitajn de Sro. Grau 
dum nia Ma ja vesperfesto, kiujn li rípetis kun teoria klarigo al 
la. «B. S.» anoj la 3a° de Junio dum la iumonata esperanta parolado. 

— La iín de Julio ro. Delfí Dalmau elokvente parolaclis e nia 
sidejo pri temo multe interesa : Didaktiko en la instruo de Esperanto. 
La 5M de Agusto Sro. Campdelacreu faros alian paroladon, al kiu 
estàs ínvítitaj la Esperantistoj . 

M A L G R A 
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P R O J E K T O DE UNUGRUPI O POR LA BARCELONA] 
ESPERANTISTAJ GRUPOJ. 

GENERALA r REG LOJ 

i a Por helpi al pli granda disvasti o de fa lingvo internacia Esperanto 
de Dro. L. L. Zamenhof, fondi as en Barcelono societo kun la nomo : Barce-
lona Esperantista Societo (B. E. S.) 

2a B. E. S. organizi os per unui o de la grupoj, kiuj tion deziros, dum 
tr i periodoj nomataj respektive : prova, organiza kaj definitiva. 

3» La sola lingvo oficiala ce B. E. S. estos Esperanto; oni uzos la kata-
lunan au kastilan, kiam B. E. S. devos sin turni al enlandaj societoj neespe:-
rantistaj, kies nomoj estàs katalune a kastile redaktitaj. 

4a Tuj de post sia ali o al B. E. S. la grupoj ali intaj ne povos ion an-
i a konkludi sen la kontrolo de ia Komitato. lli devos agadi laü la regu-

lo] interkonsentitaj. 

R E G U L O ! POR LA PROVA PERIODO 

i a Estàs nomata prova penodo la tempo, el kiu konsistas la ses unuaj 
monatoj, kalkulitaj de post la tago, kiam la grupoj reciproke ali is por sta-
rigi B. E. S.'on. 

2a iu grupo ali inta konservos dum la prova periodo sian nomon kaj 
alprenos la subnomon «Filio de B. E, S.» 

3 a La grupoj povos tute sendepende de B. E. S. elektí sian Komitaton. 
4a Ciuj ceteraj cirkonstancoj de sòcia, vivo, proprajoj, standardo, stam-

po, k. c. restos tute sen an e dum la prova periodo. 
5a Zorgos pri B. E. S. kaj ia plena efektivi o unu Komitato konsistanta 

el unu delegito de iu grupo ali inta. 
6a La membroj de la Komitato kunsidos unufojon iumonate en tago, 

kiun oni antaúíiksos en iu kunsido, sub la prezido de la plej a a el ili, por 
plenumi la komision konfiditan al ili de la 511 regulo. 

7a ar la oficoj en la Komitato estos difinitaj al neniu persono, post 
horduono post la horo fiksita de la kunvoko, povos okazi kunsido seia nombro 
de kunsidantoj estos du trionoj de la tuta nombro da komitatanoj. 

8a La Komitato povos eksterordinare kunsidi, kiam en la ordinaraj kunsi-
doj iaj membroj estos difinintaj la daton de la eksterordinara kunx'eno. 

9a En iu kunsido de la Komitato la konkludoj estos alprenitaj per 
plimulto de vo oj. La nombron de vo oj oni kalkulos laü la regulo sekvanta. 

io a Ciu delegito komitatano en B. E. S. ha vas tiom da vo oj, kiom da 
membroj havas la grupo, kiun li reprezentas. 

n a La delegitoj ne povos duonígi la nombron da vo oj, kiujn ili repre-
zente havas, por vo doni per ili samtempe por kaj kontra la diskutita afero. 

i 2 a Anoj de B. E. S. estos nur la grupoj ali intaj, kiel ízolaj tutajoj. 
El tiu regulo oni faros la escepton pri kiu parolas la sekvanta. 



I3t t Estos akceptataj kiel protektaj anoj, senvo aj en la vo donoj, tiuj 
personoj a societoj, kiuj pagos kotiza on de si donace íiksitan. 

I4a Ciu ali inta grupo pagos iumonate al la B. E. S. unu spesdekon 
(0,025 peseton) por iu ano, kiun i havas. 

I 5 a La kotiza ojn, pri kiuj parolas la 13 kaj 14 reguloj, gardos la dele-
gito, kiun liaj kunkomitatanoj elektis por la oíico de kasisto. 

i 6 a Tiujn kotizajojn oni elspezos por propagando, po to, k. c. 
I7 a Se ia ka zo disfaligus B. E. S.'on la mono restanta en kaso estos 

disdonita inter la grupoj, kiuj konsistigis B. E, S.'on, proporcie al la sumo, 
kiun ili cstas donintaj al i. 

18* La Komítato agos en la apliko de tiuj i reguloj laü regularo interna, 
interkonsente redaktita dum ia unua kunsido. 

iga Veninte al la íino de la prova periodo la Komitato verkos raporton 
kompletan pri la finança situació kaj vivostato de la B. E. S. 

20a La grupoj devos akurate pagi al la B. E. S. la fiksitajn kotizajojn. 
La grupo, kiu pro neplenumo de i tiu regulo estos eksigita de la B. E. S. ne 
povos postuli la redonon de la kotiza oj pagitaj. 

2 i a Ankaü la grupo propravole eksi inta de la B. E. S. ne povos pos-
tuli tiun redonon priparolitan de la antaua regulo. 

22a Ce la komenco de la 5 a monato tiuperioda la Komitato kunvokos 
eneralan kunsidon de la membroj de la grupoj ali intaj, kiu ha vos lokon 

dum la lasta duono de tiu monato en la grupa sidejo interkonsente elektita. 
23a Tiu generala kunveno ekzamenos por aprobo la raporton de la Ko-

mitato, ordonitan de la ig a regulo. Gi decidos pri la eniro de B. E. S. en sian 
organizan periodon kaj elektos ian novan Komitaton. 

2411 Eu la okazo, se la generala kunsidantaro decidas la malaperon de 
B. E. S. iu el la grupoj, kiuj in konsistigas, okazigos kunsidon de fiiuj siaj 
anoj, kiuj vo donos pri la da rigo de B. E. S. 

2 j a Tiuokaze iu Komitato liverus al la B. E. S.'a Komitato rajtigitan 
ateston pri la nombro de vo oj por au kontrau la daurigo de B. E. S. 

26a La vo oj por kaj kontra de unu grupo estus adiciataj al tiuj de la 
ceteraj, kaj laü la opinió montrata de la plejmulto da vo oj la Komitato de 
B. E. S. da rigus a malaperigus in. 

27a Plenumante la io*n regulon, iu grupo prezentos noton ekzaktan pri 
la nombro de siaj geanoj, en kiun oni aldonos iujn rimarkojn pri ali oj kaj 
eksi o j . 

28a Grupoj povos esti akceptataj en B. E. S'on e kiam la unua pe-
riodo estos komencita : ili devos pagi dum la tempo is la íino de la prova 
periodo egalan sumon kiel la aliaj grupoj. 

29a Ciu aíero neantauvidita de tiuj i reguloj solvi os laü la opinió de 
la Komitato. 

301» Tiuj i reguloj estos senvaloraj kiam, enirinte en la organizan pe-
riodon, la Komitato rcclektita estos redaktinta ian regularon. 

L i KOMISIONO 


