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Neeble, ke, en tiu ci numero, ni raporlu dcce pri ciuj gravaj 
okazintajoj de la verc bela kongreso, kiun, malgra.l't ciuj pasintaj 
malfelicajoj, niaj katalunaj samideanoj sukcesis organizi. 

La simpatiajn telegramojn del' Rego, la imponanlan prezentadon 
de << Mistero de Doloro >>, la koncertojn, la gravajn rezultatojn 
akiritajn laü proponoj de la konslanta komitalo de la kongresoj, 
la afablajn akceptojn de l' aütoritatuloj ni priskribos en la 
proksima numero de La Revuo, Hodiau ni nur, kicl eble plej 
detak;· raportos pri la cefa organizajo de La llevuo nome pri 
<< Floraj Ludoj ''· 

Lasthore, ni kun granda gojo ekscias, pet· telegramo sendita de 
nía kara amiko So Hicardo Codorniu, ke lia l\tajesto la Rcgo de 
Hispanujo nomis nian l\Iajsh·on, Du" Zamenhof, Komandoro de 

Elizahelo la Katolika. 

* 
La jugado . 

.Ni jam anlaüe anoncis, ke Rektoro Boirac, So Graóowski kaj 
[)o Bein bonvolis akcepti la malfacilan kaj penigan taskon esli 
prezidantoj de la jugantaro. Estis jugantoj : 

Pro f. CAMILLE A YMONIER, el París. 
n o BRÉMO!Ii-MASGRAU, el Barcelona. 
S'' CI.~RENCE BICKNELL, el Bordighera. 
S0 VAN DER 8IEST, el Anvers. 
S0 RAOUL BRICARD, el Paris. 
Prof. Tn. CART, el Paris. 
Prof. CHIHSTALLER, el Stuttgart. 
S" RICARDO ConORNíU, el Murcio. 
Major GEORGE Cox, el London. 
Pastro no~fBROVSKI~ el Kovno. 
Su LEOPOLD ELB, el nresden. 
So JOHN ELLIS, el Keighley. 
Sino MARI E HANKEL, el nresden. 
S0 .H. HooLER, el Geneve. 
Kapitano VICENTE INGLADA ÜRS, el 

Valencia. 
S•no RosA JUNCK, el Bordighera. 

So JOAO KEAm.¡o, el Rio de Janeiro 
S•' GEORGE KOLOVRAT (Ruso), el Paris. 
nú KRUKOVSKI, el WarSa.va. 
so RENÉ DE LAJARTE, el París. 
So PAUL DE LENGYiL (Hungaro), el 

París. 
n o LLAGOSTERA1 el Barcelona. 
n '' HA YM0!\0 VAN MELKEBEKE, el 

Anvers. 
Baronino F. DE MF:NIL, el Paris. 
S·' SAM MEYER, el La Rochelle. 
so H. BoLINGBROKE MUDIE, el London. 
D" Noh, el Nancy. 
S" Eo!llOND PRIVAT, el Geneve. 
so FREOERtCH PuJuL .. \ v VALLES, el 

Barcelona. 
S" PAUL lloNDELEUX, el París. 
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S·' Jmu~o HosAts, el Barcelona. · 
S" Do~IJ:\lii:O SARDA, el Sabadell. 
S" HE:-;É nE SAussURE, el f.eneve. 
pn·.o SCIIEFFER, el London. 
so JAJi:oBo SCHMID, el Bern. 
S" SCIIRÜDER , el Wien. 
Pro f. ÜTTO SJ!tfON, el Wien. 

Su FREDERIK SKEEI.-GJoRLING, el Ko-
penhago. · 

so TOBELLA, el Barcelona. 
S·i ALFRED WACKRILL, el London·. 
SI) ADAM ZAKRZEWSKI, el Warsava, 
D(O LEONO ZAMENHOF, el War§ava. 

Laü la regularo, speciale starigita por tiu celo, ciu konkurso 
estas j ugita de tri j uganloj. 

Komprencblc juganlo en un u konkurso ne havis rajlon par~opreni 
en t iu. konkurso, sed povis partopreni en alía konkurso; jen kial 
okazas, ke en la listo de premiitoj oni trovas nomojn de jugintoj. 

La organiza komitato konsistanla el so Carlo Bow·let prezid
anlo, Do René Artigues sekre(ario, kaj Barono de Jfénil, asesoro, 
neniel pat·lopl~enis la jugadon kaj nm fidele akceptís la decidojn 
ser.partiajn de la jugintaroj. 

En <'3iu konkurso la tri jugintoj kaj la prezidanto tu.te ne konis 
la nomojn de la konkursínloj. Ili do tute senparlie decidís, kaj 
nur, kiam la jug·o estis definitiva, la prezidanto sciigis gin al la 
o1·ganiza komitato, kiu nttr tiam malfermis la kovertojn entenant
ajn la nomojn de la geai:íloroj. 

S" Grabowski prezidis la poezian fakon; Do K. Bein prezidi{ la 
prozan falwn ; kaj Ro E. Boirac bonvolis esti generala prezidanto 
por solvi la dubajn okazojn. 

Ni do tre esperas, ke neniu plendos pri la sincereco de 1' jugo, 
kaj ke ec la malfelicaj nepremiitaj konkursintoj discipline klinigos 
antaú la verdikto. 

Cetere ni dcvas aldoni, ke, se kelkaj konkursoj ricevis nebonajn 
manuskriptojn, aliaj kontraüe eslis favoritaj per tiom da boneg~j 
verkoj , kc_Ia j~ginloj bedaüris, ke ne eslis plimultaj rekompencoj. 

Jen kial la organiza komitato petis la donacinlojn de nealjug
itaj premioj, ke ili bonvolu transdoni siajn premio-jn, kiel duajn 
premiojn en pli sukcesplenaj konkursoj . La Lula komitato kore 
dankas liujn afablajn donacintojn, kiuj tiel pligrandrgis la nornbron 
de r laúrealoj. 

* 
La Festo. 

En la granda belega golika halo de 1' Borso, la merkredon 8 de 
Seplcmbro, la Esperantista popolo amasigas. . 
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Je la kvara, la tuta urbestraro, la prezidanto de J' kataluna 
deputitaro, no Zamenhof, la akademio, la jugintoj, solene eniras 
kaj supreniras la estradon .'· 

Dekstrc de l' publiko sidas la lokaj aütoritatuloj, maldekstre 
la Esperantistaj eminentuloj. 

Funde de 1' estrado trovi~as la orita tt·ono, kie sin sidigos la 
Regino. 

La U rbestro }e,rigas : 
« Gesinjoroj la Festo komencigas ! » 

Tuj So Cario Bourlet legas sian parolon. 
Poste R" Boirac anoncas, ke ce oni tuj malfcrmos la koverton 

entenantan la nomon ·de )a gajninto de la unua premio por poezio 
pri « Amo » . 

no ArtigtieS malfermas la koverton, kaj legas : (( Sino ~IARÚ; 

HANKEL ))~ 

Kiam tondra aplaÜdado silentigis, Jio Boirac sciigas, ke sekve 
Sino Marie Hankel estas << Regino J>, kaj procesie la Esperantista 
aüloritatularo iras serci la Reginon, kiu revenas ce la brako de 
R" Boirac. 

Emociiga momento, neesprimebla entuziasmo dum nía liel bon
kora kaj carma Regino sin sidigas en la tronon. 

so Chavet legas siajn premiitajn versojn. 
Poste soqrabowski legas sian belegan paroladon, kaj Do Arligues 

'legas la spritan saluton de D0 Bein. Ambaü estas akompanataj de 
fervoraj aklamoj. 

Nun regule disvolvigas la festo. 
no Arligues, kun sia eleganta klara parolo, legas la liston de 

l' premiitoj, kaj ciu siavice venas saluti la Reginon kaj kun rive
renco ricevi de sia mano la premion. 

Niaj bonaj poetoj S"i Ed. Privat kaj Clarence Bicknell legas al 
la publiko siajn verkojn ka¡ ricevas merititajn ovaciojn, kaj, post 
la laste donita premio, So Bourlet diras kelkaj n vorlojn por 
adiaiíi kaj ·danki la multnombran ceestantaron. 

En tiu rapida raporto ni ne devas forgesi : unue la « Societad de 
Atraccio de Forasters », kiu malavare donacis al ciuj venintaj sin
jorinoj belajn bukedojn, kaj kiun ko.t·ege aparte dankis so Bourlet; 
plie la municipalan muzikistaron, la gvardianojn kaj municipal
ajo rajdistojn, kiuj, en luksaj unifor~oj, tiel efike helpis al la 
grandioza soleneco de liu belega festo. 
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* 
Paro! o de so Cario · Bourlet 

Sinjoro Urbeslro, 
Sinjoroj Urbaj Konsilantoj de Barcelono, 
Sinjoroj Deputiloj de Katalunujo. 

En la nomo de la Komitat.o de la Unuaj Esperanlaj Floraj Ludoj, 
en la nomo de la jugintoj kaj konkursinloj, en la nomo de la ci-tic 
kunveninla Espcrantistaro, rnirespeklplene adresas al vi lre koran 
salulon de la Espcranta naskiganta Literaturo, kiun vi honoras 
pcr vía cccslo. 

Venintc ci-licn, ~ame kiel vi kutimas veni, kiam solene proklam
igas la Katalunaj poernoj, vi liel rnontras, Sinjoroj, ke vi kompren
is. kc Esperanto estas nun vere vivan la lingvo; lingvo, kiu ha vas 
siajn prozislojn kaj siajn poetojn; lingvo, kiu havas propran spil'ilon 
l{aj genion; lingvo, per kiu la homa genlo povos krii siajn gojojn, 
plori siajn suferojn, kanti siajn amojn. 

Tion scnlinle, Sinjoroj, vi donis al ni la plej mullvaloran signon 
de vía estimo al Esperanto, kaj pro lio, al vi, iras niaj plcj sinceraj 
dankoj. 

La afnbla adminislranta kornisio <.le l' palaco de la Borso permes
is , ke nia feslo okazu en Liu Ci imponanta salono, kie k_utime havas 
}okon viaj Katalunaj Floraj Ludoj, ornarnis gin perla lradicia bril
cga dekoracio, kaj pretigis por nia Esperantista Regino la tronon 
<.le 1' Kalalunaj Reginoj; ni al la administranla kornisio ankau prc
zcn.Las la koran esprimon de nía plej profunda dankerneco. 

Kara Majstro, 
Karaj Gesamideanoj, 

Versajne, kiam la diverslandaj gazelisloj , kiuj kun granda 
intereso parloprenas niajn kunvenojn , raporlos pri tiu ci Feslo, pli 
ol unu el tiuj dandoj, kiuj nenion scias kaj cion jugas, eksplodigos 
gajegan ridon : 

'' Ha! ha! kia kornikajo 1 01·iginalaj vet·koj en Esperanto! litera
tu ro en Esperanto! Poezio en Esperanto, en ti u malnatura lingv
aco, en liu jargono pot' komercistoj, en liu slango por kelneroj! )) 

Kaj ce en la pli kleraj vicoj de kelkaj ticl diritaj « Amikoj de la 
Lingvo Inlcmacia n trovigos pli ol un u obstina teoriulo, kiu mokos 
nian pocziernecon, kaj kiu, kun la solena stulteco de 1' falsaj 
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scienculoj, proklamos, ke arlefarita lingvo nenia m povos esli lite
ratureca. 

Je tiaj mokoj kaj insultoj ni jam de longc kulimigis; kaj niaj 
puraj konsciencoj, níaj harditaj koroj, nenion timante, cion esper
ante, kurage daiíriros « la vojon ce litan >>. 

Esperanto ceterc ne estas artefarila lingvo, Esperanto estas 
natura lingvo. 

l:u kiam gardenislo kulturas sovagajn florojn, cu kiarn., pcr 
metoda eleklo kaj racia flegado , li simplan beron ~liformigas en 
ravantan rozon, cu tiam ni kuragas pretendí, ke tiu rozo ne cslas 
natura floro? -

Zamenhof estas nía gat·denisto. Li eleklis kaj flegis la sovagajn 
florojn de niaj naciaj lingvoj , li kulturis la kampojn de l' popolaj 
idiomoj, kaj, per .genia laborado, li kreskigis la mirindan planlon, 
kiun li no mis « Esperanto >> . _ 

Certe neniu el ni asertos, k.c tiu juna jusnaskita florelo havas 
jaro la brilan elegantecon de siaj malnovaj palrinoj ; sed lamen 
neniu rajlas malpermesi, k'e gi celu superan bclecon. 

Lingvo vivas , kreskas, firmigas nur per literatura vet·kado. 
Popoloj, kiuj volas revivigi sian lingvon, kiam gi morlas, devas 

vok,i la helpon de beletristiko. 
Tiel kreigis en ci-tiu pirenea regiono, en Toulousc kaj en Bar

celona, la nobla kutimo de la Floraj Ludoj. 
Por inspiri al la popolo amon al la malaperanta lingvo de l' pra

palroj, por doni fresan animon al la anl!kva parolo de la laudo, 

-oni vokis la poelojn. 
Jen, karaj samideanoj, jen belega imitinda ekzemplo. 
Ni ankaií, ni voku la helpon del' verkistoj, ni voku la poetojn, 

ni voku la tutan junan enluziasman popolon Esperantistan, ni ciu
jaré organizu lileraturan turníroq, kie la b·atalanloj svingos ne 
glavojn sed palmojn, kies celo ne estos rabado sed idealo kaj amo, 
kies rekompenco ne estos kaptitllj sed floroj , kaj tiel 

• Paso post paso post longa laboro 
Ni fineatingos la celon en Gloro. » 
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* 
Parolado de so A. Grabowski. 

Samideanoj! 

La organiza Komitato de la V3 Ko~greso, imitante la « Florajn 
Ludojn >> Je la pireneaj landoj, aldonis al niaj internaeiaj festoj 
similan carm~n solenon. La poetoj, kiuj plej bele prikantis la 
Amon , Fidon, Patrujon, Homaron, k. t. p. , ricevas el la manoj de 
la c1 Regino de la Festo » la rekompencojn. 

Nia festo estas nomata modeste ce Ludoj ». Cu tio devas ankaií 
signifi, ke ni ne estu tro postulemaj pri la fruktoj de nía poezia 
konkurso? Vere, poetoj ne alendas kutime la alvokon de kou
kursoj, sed kanlas, kiam ilia brusto svelss perla kolektita sento; 
do neniu konkurso ilin naskas. Nacioj atendas ofte jarcentojn, gis 
kiam grandaj bardoj inter ili aperas . Nia rilate, malgranda espet·
anta popolo estas ankoraü lre juna; tion ni konscias. 

Sed malgrau tio nía poezia konkurso havas multe pli gravan 
signifon por nía lingvo kaj afero, ol oni povas opinii laü unua 
rigardo. 

Jcn al nia kongresa fcsto estas invitita je l' u'nua fojo la Espet·
anlista Cindrulino. - Cindrulino mi nomas la esperantan poezion, 
car vere gi estas de multaj malsalatá, forpusata, opiniata supet'
flua , ec malulila. 

Tute kontraüe pensis nia l\fajstro, kiarn li antaü dudek .. du jaroj, 
en sia unua lcmolibreto aldonis kelke da veraj poeziaj perletoj, 
kiujn scias parkere la unuaj dekoj da Esperantistoj, k~j kiuj ravas 
nin anko1·au hodiau . - -

Eldonante anta u !6 jaroj la unuan printeú1pan florhukedon de la 
esperanta poezio, la Liron de Esperantistoj, poste represitan en la 
Fundamenta Krestomalio, en la antaüparolo, mi turnis .:la atenton 
sur la gravan influon, kiun ha vas la poezia formo en~la dÍS\'olvigo 
de lingvo. La plej grandan perfekligon de ]a lingvoj signalas ja 
~iam lA apero de grandaj poeloj, kiuj, cerpante fidele el la ka
muna parola fonto, aldonas al la lingvo nóvajn, antaüe ne kon
itajn carmojn. 

Esperan lo, la est.onla dua li ngvo de 1' homaro, devas taügi por 
<!iuj eeloj, sekve gi_ devas taugi ankau por la poezio, ke gi povu 
transmeti ciujn belecojn de la naciaj poemoj en la internacian 
trez01·ejon de La nova lutmonda literatura. 
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Guste tie cíe ni. renkontas grandan malfacilon : la facileco de 
lingvo internacia postulis regulecon de la konstruo kaj samtempe 
grandan ekonomion de la formoj; sed tiu ekonomi-o k;ruzas sia
flanke preskaií neeviteblan unutonecon, ne tolereblan en ia hel
arlo. 

La belo, postulante diversecon <ie formoj, koloroj au sonoj, .cstas 
malamiko de cía sablono. 

En la krakovia rega katedralo mí admiris belegan plafonon en 
formo de ciela firmamento, sur kiu brilis centoj da oraj sle1oj aü 
rozetoj, artiste plektitaj. En kio konsistis la beleco de ti u stelaro? 
Jen Ciu rozeto prezentis iom alían ornamenton, ciu estis alíe 
plektita. 

La tasko de la esperantista poeto estas doni al ni, krom alt
s pirita enhavo, vere artoplenan formon. Li devas tiel esprimi sian 
penson,. ke Ji ricevu eble plej grandan diversecon de la harmoniaj 
sonoj, lamen neniel rompante la fundamentajn principojn de nia 
lingvo, kiel, sub la kovrilo de poezia libereco, tion f'aras sentalenlaj 
versofaristoj. Vet·e malfacila estas do la tasko de la esperanta poeto, 
sed ja ciu helarlo postulas venkadon de grandaj malfaciloj, kaj 
majstro estas tiu, kiu venkis la plej grandajn. 

Se ni konsideras Cion supre diritan, la hodiaiíu poezia rikollo 
devas nin kontentigi. La premiitaj poetoj , venkinte multe da mal
faciloj, donacis al ni serion da bonsonaj, helformaj kaj altspiritaj 

.versajoj, kiuj cerle riCigos nian esperantistan poemaron. 
Kiu ebenigas la vojon al la estontaj grandaj lulmondaj bardoj , 

Liu meritas la aplaüdon de ni ciuj. Do vivu niaj kantistoj por la 
bono de Esperanto kaj giaj altaj ciuhomaj idcaloj! Vivu kaj Ciam 
plibeligu nia modesta Cindrulino l 

* 
Saluto de no K. Bein. 

Al Sia Re§ina Mo§to, Re§itw de la Festo. 

Vía Re~ina Mosto! 

La malfavora sorlo ka[énas min en Varsovio, kaj mi ne havos, 
ho ve, la felicon min klini antaií Via trono kaj persone prezenti at 
Via Majesto mian adoron kun humila raporto pri la rezultato de la 
.prozaj konkursoj d~ 1' Floraj Ludoj, per kiuj Via Regina Mosto 
g-ojjgas en la nuna jaro Vian fldelan popolo_n. 
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Jam multajn lwnvenojn, m.ultajn feslenojn Vía Re~ina Mosto 
honoris per Via ceesto kaj aüdis jam suflce da paroladoj, mi do 
slemas nun antaü Viaj piedoj nur malgrandan folion kun mia 
generala impreso, anstalaü raporlo. . 

Viaj konkursoj, ho Hcgino, scndube pli1·icigis nian literaluron 
per belaj verkoj : kelkaj havas veran literaluran valoron, la 
plimulto estas skribitaj en la plej pura esperanta lingvo simpla, 
internacia, vivanla, kaj nur en malmultaj konkursoj neniu el la 
aütoroj meritis premion. En la verkoj de plej diversnaciaj aütoroj 
nia csperanta slilo farigas pli kaj pli unuforma ; pli kaj pli generala 
farigas la principo, ke la hona stilo estas bazita cefc sur simpleco 
kaj naturt>co, kaj ke por tto en Esperanto la plej bona rimedo estas : 
lerta evitado de nenecesaj sufiksoj, lwnrnetitqj rortoj kaj tempoj. 

Vivu do la simpla, natura Zamenhora Esperanto, kaj Via Re~ina 
.Majes.to sirmu gin ankaü en la cstóntcco per Via protcklo 1 . 

Finanlc, mi kuragas scndi al Vi, ho Regino, humilan peton : ne 
rifuzu donaci Vian Reginan dankon al la komitato, kiu ticl perfekte 
organizis Viajn Ludojn, kaj al ciuj jugantoj de la proza sekcio, 
kiuj tiel senparlic kaj zo¡·gplene plenumis sian taskon. 

Vía sklavo, prezidanto de la jugantaro de r proza sekcio, 

I3EIN. 

* 
PREMIITARO 

Konkurso no t. - Poe~io pri Amo. 
Unua Premio de Kongresa Komitato. 

Devizo : - Sub rozo. 
Laurea tino : - Sino Marie Hankel, el Dresden. 

Dua Premio de Svisa Espero. 
Devizo : - Sur vojo de 1' vivo. 

Laitreato : - So Edmond Privat, el Geneve. 

Konkurso n" 3. - Poezio pri Pido. 
Premio de K.ongresa K.omitato. 

Devi::.o : - ~a nova mondo. 
Lailreatu : - so Clarence Bicknell, el Bordighera. 

l.onkurso no 4. - Monografio pri Hispana Pentristo. 
Pnua Premio de Iliaj Majestaj llloitoj la geregoj de Hispanujo , 

AHonso XIII ltaj Victoria Eugenia de Battenberg. 
Devizo: - Humile al la pentristo de la Vero . 

Laüi'ectfo : - S·> Víctor Dufeutrel, el Philippeville. 
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Dua Premio de La Revuo. 
Devizo : - Pasia amo al Soleco. 

Laureato : - S•' Gabriel Ohavet, el Paris. 

Konkurso n'' 5. - Raporto pri memorinda pago de 1' historio. 
Pt·emio de Lia Mosto Johano de la Cierva, Hispana Ministro de 

enlandaj Afc roj . 
Devizo : - Excelsior. 

Lau1·eato : - So Josefo .Mario Lanaií, el Lerida. 

Konkurso nQ 6. - Cu estas necesa. la. lernado ka.j propagando de· 
Internacia lingvo. 

Premio de Lía Mosto Barono de Bonet, Rektor_o de la Barcelona 
Universitato. 

Devizo : - Scienlía lux et dux. 
Laftreato : - So Oscat' van Schoor, el Antwerpen. 

Xonkurso n" 7. - Religia temo. 
Premio de Lia Mostó n~ Johano B. Benlloch, Episkopo de· 

Urgell. 
Devizo : - EsLi ol sajni . 

Latueato : - S·• Clément Hill, el SL-Leonards (Anglujo). 

Konkurso no 8. -Aro da. popola.j ra.kontoj. 
Premio de La Revuo. 

Devizo : - Bona gloro pli valoras ol oro . 
Laureato : - S•> Leon Ro3enstock, el 1\rakov. 

Konkurso no 9. - Ta.ügeco de la Esperantista} Kongresoj por la 
disvastigado de la interna ideo de E speranto. 
Premio de S" Alfonso Sabadell, Prezidanto de la grupo Esperan tista 

'' Darcelono ''· 
Devizo : - La popoloj faros en konsento. 

L•1ft1·eato : - S" Osear van Schoor, el Antwerpen. 

Konkorso n•> t2. - Temo la.sita al elekto de la konkursanto (proza}o.:·. 
Unua Premio de Esperantista Societo '' Esperanto kaj Patrujo "· 

Devilo : - Amo kaj paco. 
Laurea to : - g.-. Fernand Blangarin, el París. 

Dua Premio de Presa Esperantista Societo. 
Dc•;i:o : - Per Esperanto, unuigo kaj Amo. 

Laürcato : - S'' Louis Rigoir, el Marseille. 

Konkurso no t.3. - Temo lasi ta. al elekto de la. konkursanto. 
P1·emio de La Barcelona Deputitaro. 

Devizo : - Dei donum. 
Laüreato : - so Alex. Pride, el Errol (Skotlando). 

K.onkurso no !6. - Origina.la. monologo prezentebla. 
Premio de la Hispana Societo por la propagando de Esperanto. 

Det,izo : - Tro multe malsanigas. 
Lt1úreato : - S" H. Boucon, el Annecy. 
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Konkurso nv 17. - Al la plej bona verkita aro de delr-du ralcomoj. 
Unua Premio ue Espero Kataluna. 

Dc!'izo : - Currente Calamo. 
Laiíreal ino : - fino L . Boistel, el Levallois-Perret (Francujo) .. 

Dua Premio de Societo Esperantista de Igualada. 
Dcvizo : - Ne hontu. 

Laurea/o : - so Jakobo Schmid, él Bern. 

Konkurso nc· .20. - Noveleto pri naciaj kutimoj. 
Cnua Premio de la Biblioteko « Joventut ». 

Devizo : - Kiel belaj la antikvaj naivaj amkutimoj. 
Laureatino : - Sine. Ella Janousková (Bohemino), el Philippeville. 

Dua Premio de Germana Esperantista 
Devizo : - O tempora, o mores! 

Laft.l'cato : - S·' Osear van Schoor, el Antwerpen . 

Konkurso n" 21.- La Maro. 
Unua Premio de Societad de Attración de F .orasters. 

Dcvizo : - Lai:ídu la maron, s~d restu sur la lando. 
Lartreato : - S{J Clarence Bicknell, el Bordighera. 

Dua Premio de París-Esperanto. 
Devizo : - Bravaj kunuloj, fortege sur ondon apogu remilojn. 

Lartreato :- S·J Samuel Meyer, el La Rochelle. 

Konkurso n'' 22. - Esperanto, kiel Símbolo de Paco kaj Amo. 
Premi o de Paco kaj Amo, espHantista grnpo de Gracia. 

Deui:o:- Vade Mecum. 
Laiíreatino : - Finu L. Boistel, el Levallois-Perre t (Francujo ). 

Konkurso n" 25 : - Originala fablo. 
Premio de Vika Esperantistaro, esperantista grupo de Vich. 

Dcvizo : -La du Sipoj. 
Lartreato : - S0 J: Bulthuis, el s•Gravenhage. 

Konkurso no 27 : - Bonhumora p oezio pri la. pliboneco de Espéra,nto 
rilate g iaj malamikaj lingvoj. · 

Premio ·de Esperanta Fortuno, grupo esperantista. 
Dcvizo : - Kiel sen roso velkas la floro. 

Luiíreato: - S0 H. Boucon, el Annecy. 

Konkurso no 28. - V ersaro pri la patrina amo. 
Premio de la Suno Hispana. 

Devizo : - Pat rin an amon ec )a morto ne mortigas. 
Laiíreato : - so Rudolf Sprotte, el Gharlottenburg. 

Konkurso no 29 : - Ra.konto por la intanoj. 
Unua Premio de Tutmonda Espero. 

Deviz.o : - Nenio perdigas. 
Laúreatino : - }t'ino L. Briggs, el Armley (Anglujo). 

Dua Premio de Juna Esperantista. 
Devizo : - Cokolado . 

Laureato : - so Clarence Blckn~ll, el Bordighera; 
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Konkurso no 30 : - Regno de Homoj. 
Unua Premio de D0 L. L. Zamenhof. 

Devizo : - . Tempora mutantur. 
Lai1reato : -So Paul de Lengyel (Hungaro), el París. 

Dua Premio de so Ramon Tobella, ella presejo « Tobella y Costa >>. 

Devizo : - Por la Majstro. 
Laftreato : - so P. Christaller, el Sltutgart. 

Konkurso no 32. - Loka regíona legendo. 
Premio de " Belga Esperantista "· 

Devizo : - Koran sa1uton al Hispanaj Samideanoj . 
J,aureatino : - Sino Louis Rigoir, el Marseille. 

Konknrso no 33.- La plej bona origiilala rakonto. 
Premio de Franca Esperantista. 

Devizo : - Ankoraü unu fojon ni revenos. 
Laureato: -so Fr. Vejmelka, el Benesov (llohemujo). 

Konkurso no 36. - Respondo al la Malhelpisto de 1' Hezito. 
Unoa Premio de La Revuo. 

Devizo : - Ne estas amo sen Jaluzo. 
Laü1·ealo : - So Vicente Inglada, el Valencia. 

Dua Premio de Verda Stelo (Meksikujo). 
Devizo : - Kíu konas la koron de l' junulinoj? 

Laiíreato : - So B~au, el Roanne. 

Konkurso no 37.- Ni fosu nian sulkonl 
Premio de Lingvo Internacia. 

Devizo : - Nu. 
Lai1reato : - so Carlos Riba Bracóns, el Barcelona. 

Konkurso no 39. - La plej bona monologo, preferinde el la vivo 
esperantista. 

Premioj de Pola Esperantisto. 
Devizo (Dua Premio) : - Plej farta baro. 

Laüreato : - so Julio llol'ató, el Mahon. 
Devizo (Tria Premio): - Almozisto. 
· L~iíreato : - so José Santamaria, el Bilbao. 

Konkurso no 4i. - Poezi o pri tilatelio. 
Premio de Tra la Filatelio. 

Devizo : - Kia ago, tia pago. 
Laih·eato : - S0 .B. Boneon, el Annecy. 

K.onkurso no 42.- Leviganta suno kaj Verda Stelo. 
Premio de Japana Esperantisto. 

Devizo : - .Mikado .. 
Latíreato : - so Clarence Bieknell, el Bordighera. 



Li\ . SI~1BOLO DE L' 1\MO 

Unua pr~mio pri Amo. 

Rozujo sovaga, símbolo de l' amo, 
En vintro vi staras sen ia ornamo! 
En kampo vi nuda cagrena!' dezerle, 
Hozujo, malvarmo mortigos vin certe. 

1\fallaüte tre dolCa vocelo elsonas : 
(< Silentu, silenlu, mi dormon bezonas, 
<< Min nutras denove patt·ino bt tero, 
« Trankvile atendas mi gis la somero. >> 

Dormantan rozujon printempo vekigis, 
Somero gin rice kaj bele florigis. 
Ho, donu al rrii nun kroneton belfloran, 
Girlandan, balancan kaj brilekoloran! 

(( Ne tusu, ne siw floraron, la mian, 
« Mi pilws, mi vnndos la manon, la vian, 
<' Pro amo mi miajn floretojn defendos, 
<<Pro amo mi miajn pikilojn fo~señdos. » 

Al vento gi florofoliojn oferis, 
Aiítune la frukloj fiere aperis : 
Rozujo, símbolo de l' amo vi restas, 
Trankvila, aHoga, kuraga vi estas. 

s••o MARIE HANKEL. 



SUR VOJO DE L' VIVO 
' 

Du'l premio p1·i Amo. 

I 
• 

·Sur vojo de l' vivo vaginle tre sola, 
Dum jat·oj bruemaj de 1' knaba juneco, 
Kaj mulle plorinlc sen vorto konsola, 
Dum sonis ridad' el apuda gajeco, 

Tagon mi renkontis voje 
La rigardon de princino. 
Tusis mian manon foje 
Dolea mano de fratino. 

La manon mi kaptis kaj premis lremante. 
El miaj okuloj Si plorojn cesigis, 
Kaj sulkojn de 1' frunlo forigis kisanle. 
Ni manan en mano la vojon daürigis. 

Blue brilis la ciclo; 
Cíe flot·is la gardcnoj. 
Por la haroj de l' an~elo 
Kreskis rozoj kaj jasmenoj. 

Sur vojo de r vivo nun dolca kaj bela 
Ni, kvazaü du cignoj sur blua t•ivero, 
Malpeze glitadis al rcvo Ciela, 
Dum harpoj kantadis pri J' ama mistcro. 

Pura sajnis tuta mondo, 
Bona ciu, bela cio. 
Cirkaü ni dancadis rondo 
De petaloj ellilio. 

-Ni revon mirindan komencis sen limo 
Pri lando eterna de paco kaj gojo; 
Kaj kanton de nia komuna animo 
Plej pure Si ritmis laülonge de r vojo. 

Niajn rozojn Si disdonis 
Al malgajaj vojirantoj, 
Kaj infanojn ofte kronis 
Per kronetoj el diantoj. 
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Sur vojo de 1' vivo nun vagas mi sola, 
1\ezorgc al kie la tempo min blo\·as; 
Car, kvankam min celus ec vorto konsola, 
En ag-o la nuna mi vivi ne povas : 

Haltis mia lwro voje 
(:e la tombo de r príncino, 
Kiu donis al mi foje 
Dol0.an manon de fratino. 

La tagon, en kiu Si haltis kun larmo 
Kaj blankan la manon forsiris el mia, 
l\li kial ne povis en morla malvarmo 
Sin sekvi sub te ron al tombo glacia? 

For de l' tomb" en nuna horo, 
Min disrompas per tirado 
Malantaüen rememoro 
Kaj anlaüen plu-vivado. 

Sur vojo de 1' vivo, pro kia mistero 
E e amo nur estas prunlajo momenta? 
Cielon ni trovas kaj perdas sur tero; 
Kaj blovas ankoraü la lempo tunnenta. 

Tamen cesu plendo mia, 
Se antai:'ten vokas dcvo. 
Kantu harpo melodía 
Pri la land' de nia revo. 

Car iam ni revon komencis sen limo 
Pri lando eterna de paco kaj gojo ; 
Sed kanLo de nía komuna animo 
K un voc(} karega perdigis sur vojo. 

Kaj vagadas nun fantome 
Mi, kun floroj en la manoj, 
Por disporti Sianome 
Allaculoj kaj infanoj. 

EDMOND PRIVAT. 




