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G-I. g. CK TO Pagojn per internacia iro . onl sendu al Brita Po nto iro 
32:651:40079 en la nomo de '8-a  Ma rkol a Kongreso', 1 1 :f aiT~ 1.. ey 
Crescent, Folkestone, Kent. 	. 	 . 

LOKA KONGRESA KOMITATO 

Prezidanto: 
Sekretario: 

Kasisto: 

Membroj:  

Gordon Hawker 
Jo*Tce Hawker 
66 Blackbulï Roa .9 Folkestone, Ï2,ent 0 
John Rapley. 
1 Brambley Çrescen t, :FFolke s tol-ïe 9 Kent 

Helga Rapley . 
Norah Ra : zel1. 

Jacques Doyelle 
9 Lue de Dunkerque, 59 Bourá'ourg 

Fr•ancujo. 

SUIC SOo.°AEk de la unua disSendo de nia varbilo 1a al~ oj 
Zumis klei jeto, kaj gis hodiaù ni jaro. havas 57 enskriL~.o j i o 
gastodomo entenos maksirnurne 109 personojn, tiuj kiuj inte nc9.s :'pa-to- 
preni ka • ankora 1I ne enskr-ib i -is devas rapide rezervi siajn 	h r: ' 

Ni jam antaag.ojas pri la kuni~•o de tiom da Yiarko ano j novaj kaj 
malnovaj, kaj precipe esperas ke niaj belga j kaj fra ca j amikoj 
tuj sin anoncos, eĉ  se ili ne  pvas nun sendi a.~_ ni a.ntaupa~~on. 

m--- 	 ~. .- .1/!K.!C1Y'.~•L1~YO;KMRZ 	iCK 	4— s \1iV1I~l !'t^ .. n ar}f 	Jtl1 MR. iML•::: 1•R? 	b.- 

dAT 	n. Ni arangos ke unu el niaj  aut o j renkontu vagonaro jn kiuj 
aivenas el la Londona direkto ĉe stacio Folkestone Central je 
vendredo inter la horoj de .15.15 kaj 18.200 Ni bonvenigus helpon 
kun la ŝ  of orado fare de kongre s ano j kiuj povas  alven i frue  dum 
vendredo. Trovi as antLaa publikaj taksioj ĉe la centra . stacio, 
kosto proksimume 4 i1 ingo jn o 

Aorrip ü OJ Se vi alvenos per longdistanca aü tobuso . i h .itos _ en 
Bouverie Square 0 De tie iru antaùen trans la strato. al haltejo de 
loka buso  107 kiu veturas rekte al St.  Andrews o Ankaa e :. c uv er . 
Square troviras publika j taksioj kiuj portos vin a1 St. Andrews 
kosto de proksimume 	ŝiiingo j o 

HT&o 	Tanga boato foriros de •Kalezo je tagrezo kaj atingos 
Folkestone je la 13-a 25. Tie oni renkontos la eksterlandanojn kaj 
kondukos ilin rekte al la gas todomo 

Bonvolu averti nin se vi alvenos. je alia horo, á11a haveno (DoV) 
aû per aviadilo Lydd/Ashfor-d flughaveno j kaj se vi bezonos hél.pon 

\ESPERM. NĈ. 	Je vendredo okazos je 1E).30. Se vi alvenos ,post ? • 
252:2 horo, bonvolu sciigi nin. Certe ni povos ion ar an •i por ke 
vi ne malsatuo 

KOI'I1F ORTOJ KAJ UTILEC OJ La gastodomo di p oni gas al ni aa t op :_rk_on 
sufiĉe grandan kiu es tas 	ŝlosebla o Se la vetero ne nin favoros9 
vi tamen restos komfortaj: la konstrua'o estas ekip ta per centra 
he j tado kaj fluan. ta varma kaj malvarma akvo en 8iuj i i ta ambro j 

Se vi havas rnalfacila, o j n je alveno vendredon telefonu al ni ĉe 
la gastodomo Folkestone 51081.  

Bv. turnu 
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o George, Peacehaven 
a George, Po c ohaven" 
Markarian, Shenfield 

h • Markarian, Shen field 
o Markarian,  S h e nf i l d 
o Slaughter, Brighton 
Di tacroUte, Calais 

a DitacroU_te q Calais 
Doyell e, Bourb ur,_ 
o Doyelle,,.Bpur4bourz  
L o u rgo is, ÿ O y i i e • G- Oaw.V. t 
Bennet,. Hove 
E enne t t , !love 
Bennett, µl ov e 

0 lri a e V v i Londono 
o Tr o gunn o, ± çI ton 
C i'Jiay, B ighto'n 
Holmes,  Londono 
o Londono 

Bexleylieath 
Wood   

o Barnes,  Up y LD  1 T er 
Bills, Dartfo d 
Ekberg; LandOIaC' 
Ockey, Bans te ad 
o Oc key 9 B .3 .s t e ad 

o Worcester, Londono 
o Majors London() 
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F-ino A 
F-ino 
S-ro  R 

}p" .Li io C„ 
S-ino T 
S- i no J 
S--ro 70 
S- iio A 
S-ro J 0 

S-~ ino M 
S--ro Lo 
S-ro G. 
S-ino L 
F-ino 
F--lno 
S--ino 1.1 

S-ino T 

S-ro E. 
S-- ino 5 
S-ro J. 
S-ro R. 
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S--ino A 
S-ro 
S-ro 
S-ro 
S-inoE 
S-ino D 
► -ino C 

0 
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EKSKURSO Ni mendis aûtobus on por la ekLkurs o al Canterbury, sed 
depende de la lastmornenta j a1i o j, ni eble bezonos pluan. Por helpi 
nin en nia dilemo9 se vi intencas partopreni, bonvolu i udi i tion 
;is la 20-a de Aprilo. 

çI.ToQ: 	Eble vi ricevos kun tiu--ĉi informilo kalkulon de la 
saldo de via konto en niaj libroj. Ni pets, ke vi 4ii kontrolu kaj 
kunportu al Folkestone (ad sendu kun via paRo se vi decidas pli 
frue in kvitigi) 

Laste ni devas pardonpeti al S-ro Doyelle kaj al f anca. j 
Markolano j 9 aar 1 i, nia kara peranto 9 pro tekniJ a erZr0 de la L KK 
lasta el ĉiuj ricevis nian unuan inforrnil on n 
PLANO DE FOLKESTONE estas ĉ  i-sendata . Trovi 'kas sur la piano 
la jenaj  ,gr a v a j lokoj:  

Fervojo Stacidomo kaj Aùtobus--halte jo - Rube rrtarkita j 
St.  Anĉ_rews Gastodomo Verde markita 
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S---ino M. Bennett, Chorley 
F-ino K. Clamp, Londono 
3-ro N. Rytjkov, Londono 
S--in.o N. Razzell, Brighton 
S-ro L. Razzell, Brighton 
S-ro P. Wallis, Maldon  
S-ro G. Hawker, Folkestone 
S-ino J. Hawker 
S-ro Jo Rapley 
S-ino Ho Rapley 
S--ro A. Hughes, Ashford rd 
S-ino E. Hughes, Ashford 
S-ro Go Atkinson, London 
S-ino G. Atkinson, London 
S--ro B Barker, Maldon 
S-ro J. Farmer, Ryde 

	

Smith, Dover 	460 

	

H. Nixon,  Leeds 	479  
6-ro A. 4'l armenout 9 Belgu j o 48 
S_r ino D. i i armenout 	tt 	49G 
S-ro A. Venture, C arshal ton 50. 

51. 
8-ro - o Dimond, Beckenham . 52. 
8-ro W. Geodes Hornchurch 	53. 
S-ro R. Lus on, Epsom 	54 
S-ro J. Brownlee, Upminster 55. 
S-- ino F. Brownlee 	' t 560 

570 
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300 
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450 

S--Lao E a Venture ~  

4 Nur unu semajnon post sia al igo 9 mortis F-ino May George, 
kiu estis muft jara membro de Sudorienta Federac io o Al 
s i.a 
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