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Sro. Grau, en la nomo de <•Barcelona Stelo•> dankis la gruran
ojn
de <<La RondO>>, kiuj bom·olis honori nin akccpt ante nian
inYiton;
sinjoro jn Forcad a kaj Carcer cny por iliaj laiídaj kaj kuragi
gaj frazoj;
sron. Pujula , kiu tiel guste e'prim is la dcziroj n dc la cs¡;era
ntistoj ;
la frai:ilinojn êeesta ntajn, kiuj estis la plej Lela ornam o
dc la festo,
la anojn de <<Badalo na Stelo>> kaj la societo n <,(entro de 'C'rión
Republicana del VII DistritO>>, kiu sinclone helpas la disYastigon
de EsfCranto. Li finis per la YOrtoj : <cAl 'i êiuj en un u fra ta êirkai:i
prel'O la
esprim on de nia amo•>, kiujn li scndis al êiuj êeesta ntoj
kaj kiujn
oni aplaúd is cntuzia sme.
Tiam, la prezid anto de <•B. S.>> donaci s la bukcdo n ornam
intan
la preziclan lokon al simpat ia fraülin o Cam¡d clacreu , kiu
estas la
plej malno va anino Ue <<La Rondo•>.
Oni reiris en la clancosalonon, kie la clancado dauris gis
la clua
matcn e. Cin oni finis per kantac lo dc <•La Esrero•>, kiu
inde kronjs
Ja tre belan fcston partop rcnitan dc 150 gesam idcano j, kiuj
sendub e
longe konsen os bonrem emoro n pri gi.
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PROJEKTO DE U"t\'UGRUPICO
POR LA BARCELON.\j ESPER.\NTISTAJ GRUPOJ

La 27•" de Julio en la siclcjo de <<La Rondo•> intersangis op1mo¡n
pri projekto de unuigo de la csperantistaj barcelonaj grupcj, kiun
Ycrkb Sro. Jozefo Grau laü komi si o de la <<Barcelona S telo>>, Sroj.
Campdelacreu, Igual, Aguilb, ::\Iolgosa, Cenera, ::\Iontóerrat kaj Estrems el <<La l{opdo•>, Soler, RoYira kaj Badia el <·Ciam Antauen»,
Rcy, Gili, ?\aya,;, Pérez kaj Grau el <•Barcelona Stelm>
Sro. Grau eh·oh·is sian detalan projekton, kiu malgraií kelkaj
malgra11claj rimarkoj meritis Ja aprobon de la êeestantoj. Tial ili
elckti5 komisionon konsi-.;tai;tan el Sroj. Soler, Camrdelacreu, Rey,
Igual, Cili kaj BoyL, kiun prezidos Sro. Rocamora kaj helpos Sro.
(~rau.

Tiu komisiono clstudos la tutan projekton kaj, redaktinte laií
la cblaj interkonscntoj proYizoran regularan, invitos êiujn barcelonajn grupojn delegi du reprezentantojn, kiuj, esplorinte la provizoran
projl·kton proponos Ja modifojn, kiujn ili opinios necesaj ror starigi
<<Barct:lor>an Es¡ erantista:~ Societ<m» kunigontan 1 or komuna agado
la grnpojn, kiuj akceptis la cldinitiYe interkonsentitan regularon.
Ni esperas, kc la grupoj barcclonaj volos interesigi jc tiu grava
afero: kaj êar iJiaj rcprezentantoj pü\'OS labori su¡;er realajo - la
projckto pro' izora de la Kumisiono, kiu akceptos êiujn necesajn
;angojn
kaj nc surer abstraktajo - deziroj kaj intencoj ne enkorpigintaj en matcriajon - m antaiíYidas sukceson por la kuraga
entrcpreno .
PACEJ\IULO.

* * *
KO:\DOLE);"CO
i\ia kara prezi<lanto, Sro. Stefaro Rey, lmYis Ja malgojo1 ¡ erdi
sian malgrandan filineton Hermínia, kiu mortis la F" de Augusto.
Al la gee<1zoj Re\' kaj al ilia filino nia kungru¡ ariro FiJ~o . l\Iercé
mi esprimas en la 11()1110 de <•BaJcclora Stcl< •> gian ~irceiaJ ko1 dolwcon por la rerclo dc ilia filino kaj fratir:o.
]OZEFO GRAU.

