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Hoof Reeds Zaterdag na dc middag kwamen 

, 11, 

	

	en buitenland toe. Zij wzrden vriencle- 

de zich een stoet w.:lke zich bega(' naar 
het Wapenplein » en aldaar aandachtig 
luisterde naar het « Belaardkoncerto », 

geopend In de ruime zaal van het 4: Acht 
urenhuis ». 

stukken. Te 21 u. werd het kongres 
met een programma van 15 u:tg,elezen 
dat te dier gelegenheid aangeboden werd 

Nadien, gedurende eene vroolijke 

IEP 

danspartij werá de vlag der plaatselijke 
groep overhandigd, onder luid applaus. 
In de beste kongresstemming werd dit 
eerste feestje. gesloten. 

Om 10 u .Zondag ochtend had er een 
dienst plaats met preek in Esperanto 
door den Eerw. Pater De Ccene in de 
kapel der St. Sebastiaanstraat. Te 
11 ti. kwamen cle kongressistol bijeen 
nabij het stadhuis voor de cetvangst 
door de stadsoverheden. De Heer Sny-
kers, voorzitter van het kongreskorritteit 
:3tcldde 	kongressisten voor. De heer 
sehepene Vtcome antwoordde en be-
schreef in een hartelijke welkomsrede 
de versehill,:nde pog ngeki tot het beko-
men eener wereldtaal. Hij besloot dat, 

	

niettegenstaande alles, Esperanto nog 	E 
alleen Zoo nog n:et een vuur, toch zeker 

	

een vuurtje is dat zich lacg- zaam (mis- 	c 
schien) maar zeker een weg baant naar 
de toekomst. Oostende, alhoewel voor 

van Esperanto, zal weleer beg. r.r..2n cok 
de vvereldtaal te gebruiken voor propa- 
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Nadien spraken de heeren Calhoens 
(tondsvoorzitter) Masselier (Voorzitter 
van den Internat`.c':alen bond der Oor-
logsblindenEsperantisten). Deze laatste 
sprak in « Esperanto » waarvan de 1r 
aanspraak onmiddellijk in het Neder-
la':dsch vertaal werd door den Heer 
Lennaerts, leder der propaganiaafdee- R 
ling, De stad Oostende bood nadien aan B 
de kongressisten de gelegenheid een glas 
te ledigen op den vooruitgang der we- C 
reldtaal en het goed gelukken van het C 
lollig rem.  

Ten stadhuize greep plaats de kon-
gremvergndering, welke geopend werd 
(lou,. Tri neer (.alloens voorzitter, die 
Holt I1( feerstref:'e ter gelegenheid van 
heet jrihlleninko. greH uitsprak. Na een 
bondig ,'rrnrver;iln,g van den Heer De-

-brouwer, Turnren de verschillende afge-
vaar(I grl n het woord om het kongres te E 
groeten eu bijval toe te wenschen. Aan 
het feestmaal slat ten 13 u, plaats had 
in de ruime taal O,'s Huis » namen 

t
ongeveer alle kongress;:•tin deel. Het 
ewees dat Esperanto » wel zeker een 1 i 

der clu;•Inratigste middelen is om men-
schen tilt Verschillende lan.:len broeder- 
lijk 

 
 bijeen to brengen. De verrchillencin 

heildronken bewezen dat onder de Es-
Irerantisten geen verschil van land noch 
tal bestaat. Na een wandel'ug tot aan 
het, balpaleis bevon'Jen zich allen weer 
samen in hetzelfde lokaal om het Es-
perantisten feest Lij te wonen. Na een 
lste deel dat gevuld was door muz'ek, 
rang en het uitdeden der diploma's, 
trad de groep r Pioniro» van Aalst op 
met cle vertaling van het tooneelstukje 

Lrent'e uit het Hemelrijk ». Het bal 
te 21 tt was weer een groot sukses 
voor c.. inrichters. Tot in de kleine 
uurtjess verbroederden de kongressls-
ten. '.g Maandags te 9 u. kwamen de 
KathoPeke deelnemers bijeen in de zaai 

Atlanta b voor een afdeelingsvergade-
ring. Intusschen bezochten de overigen 
dp merkwaardigheden der stad. 
Te 3 	u. vertrokken verschillende 

deelnemers om deel te nemen aan een 
tochtje in zee. Enkelen hunner waren 
nog zeez.ck bij het aan wal stappen, 
tot genoegen van degenen welke niet 
aan het tnch'e hadden deelgenomen. 1-Ie• 
kc~ns;res werd gesloten in de hartelij'4-  

s}emmin;; (n In de hoop elkan(ii,r 

',ve''cr, te 
„litmr'eten gedurende Sinks•Ln  
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