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Notu do la daton : 18-19 Sept.: tiujn tagojn jam de nun ne plu
estas liberaj por aliaj okupoj.

Bonvolu skribi tuj, ôar urĝas al la Sekretariejo de la Grupo : Ste
faniestr., 44, Antverpeno.

Leuven Grava Esperanto-Ekspozicio
Kiel preparo al la kurso kiu komencos en Oktobro sekvonta, la

lovena sekcio «.La Nova Tagiĝo », aranĝos Esperanto-Ekspoiicion.
Tïu Ekspozicio estos unu el la plej gravaj kiuj jam okazis de ni.
La Lovena Urbestràro ĝis nun jam ĉiam montris sian inieresoa al
Esperanto: ĝi nun donis plej grandan probon. Cr i nome senpage dis-
ponigis al ni la grandan suban salonon de la Akademio de Belaj Ar-
plej grava, ĝit troviĝas survoje de la kermeso-placo kiu jus tiam oka
zas.

La Ekspozicio okazos

DE LA 18_AN GI'S LA 20-AN DE SEPTEMBRO.

Sed tio ne estas la nura intereso de la ekspozicio ! En la ejo de la
Ekspozicio funkcios SPECIALA POSTOFICEJO. Ciuj poŝt-sendaĵoj
poŝtitaj en la speciala leterkesto estos ŝtampitaj per speciala ŝtam
pilo tekstante: a Leuven — (dato) — Ekspozicio de Esperanto ». Ciu
komprenos kiel grava tio-ĉio estas por la propagando en nia lasta
kongres-urbo.

La organiza Komitato, por kontraŭigi la elspezoj n . de propagando
ktp.; decidis eldoni du specialajn poŝtkartojn. Iii estos frankitaj per
poŝtmarko de 0,35 fr. kaj estos ŝtampitaj per la special-a ŝtampilo.
La prezo estas 1 fr. po karto. La unua karto estos nur liverita al tiuj
kiuj mendos ĝin antaŭ la 14-an de Septembro la dua estos ricevebla
en la ekspozicio, sed estos ankaŭ aôetebla per antaŭa mendo. Ciu
Esperantisto nature ŝatos posedi tiujn du kartojn kiuj montras la
oficialan intereson por Esperanto : Ili do mendu la kartojn, kun
antaŭpago, al la sekretario de la grupo : Lode Cnops, Broekstraat,
21, Heverlee.

Venu multnombre al Leuven por viziti la Ekspozicion!
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