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EstLataj (?`esam.:ideoj,
X.i ĝo jafs , ke ni povas prezenti al vi la prograrlon de vojaĝo al Danlando kun vizito j al Hamburgo; kie ni trancktcs kaj tagmanĝos.
Sendube tiu ĉí vojaĝo tre interesos vin. Tial ni petas vin atente tralegi ĉi tiun
aldono:r ka cirkuleron, kiun ni enmetis
Ni ple j afa 2le petas vin, ke vi sciigu viajn ge samklubano jn kaj aliajn gesamideanojn Tri tiu ĉ i vo j aĝo . Pli da cirkuleroj kaj aldonoj ni volonte sendos al vi.
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si.n.tan, _ i jarojn

gesamideano j el via lando, kiuj ege entuziasmiĝis pro la belegaj
ne konata j -- regionoj kaj tre kon ten t i s pro la mo del4 aranĝoj.
. de
L'ar 1~~. jam ricevis informpi to jn pri la ĉi-jaraj aranĝoj, ni volonte decidis or-por franc-- kaj belglandano j vojaĝon al la restadoj en RISSKOV kaj RY, pri
kiuj restadoj vi trovos ĉiujn informojn sur la cirkuleron, kiun ni enmetis.
Des ,::li volonte ni okupas nin pri la aranĝo, ĉar post informoj ĉe la fervo jaro j ,
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de BRUSELO al Hamburgo , kie
26 -an de . . ._M,'~ _u:lio. antaùtaw.. . !~~eze
l .__...n.r._ . estos . la foriro
.
bonvenigo s nin kaj gvidos al la an taûmendita hotelo,
ni 'Davos refreigi nine
Kv Bona horo poste ni kunvenos por komuna tagmanĝo .
Po :.t tic la hamburganoj gvidos nin tra la urbo por viziti kelkajn vizitindaĵ o jn.
ir er aliaj ni vizitos la havenon, trairas la tunelon sub la rivero Elbe, faros
boatveturon sur la Alster kaj vizitos danc- aù amuzejon.
La
.a. , Ir .ew.e!-.w27-an
•w~w~ +a.+w~.-.-.h~, . de
.•.~.^-.r julio ni forvetur o s al A.ARHLTS . De tie ni aùtobuse kun. la aliaj
al la mastrumistina lernejo en
v
g (partoprenonto J al la Riss ov rétasoeturos
E':. sskov, antaùurbo de Aarhus.
C :3kvo
R , pri kiuj vi
la restadoj
aùgusto
I.-+ S~. s:.~gi
..._.r-••~r en Ri s skov ka en
u•1M•-_.s- r la-w-0_-w-II-a
_r^AII*A.•~T~, sde
..- #.l._:..!e.r•1'
..
enme- ~titan cirkuleron.
Ta II:-a de aù
forveturo
.•. a• (gusto estos la ..+a.wwe,•w
w.- .• n~a.....ts. -a ade
~ rr.Ry al HamburE , ki.e ni same klel an-tagman o s , vz zito s la urbon kaj reiro s al. Tc-1-.
~Laa I2-an
de augusto estos la fcriro de Hamburgo
. .v_,w
_> a._+. al Bruselo, kie ni posttagmeze
'veno s , sufi ĉeru.e , por ke ni povu i"6
rein
"iri la saman tagon hejmen.
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la maniero de Tla . pago
por la vorj aAo tien, kal re

a kostoj
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kostoj
enklusive la komuna ' e~.s ez o'i en
turn
nylt 1 sumi os en tute iur b r. ~75 ce aù f r. 875, o
Pro interkonsento kun la Internacia Cseh-Instituto de Esperanto en Hago, la
e stos por vi kiel eble plej facila„
Ûovos okazi en la potkonton, Kiun havas la Cseh-Instituto en via lando.
La numeroj de la Internacia Cseh-instituto de Esperanto estas
en Par i so 1300Q0
kaj en Br. uselo 350.806
.a••..I• fr!.r+tMtv.+.
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aranĝo estas dezirinde, ke vi kiel eble _cle j baldaù aliĝos, se eble
l a R., 1 a _ de ~ ra.jo, sed nepre antau la 15-ami de .jur~o
Samtempe kun la ali.ĝo vi antaùdgu OO'
fr kojn. La reston viaagu 1ellaste
. oc
La .1 5-an de -. ni ~,
e v ali;jc s po s u la I 5-a de majo , vi tuj pagu la tutan vo jaĝsumo:1.
Estcs eble senvolorigi la aliĝon., sed nur pro grava afero , kiu malebligos partopreni en la vo lago . Tiuckaze ni repagos la jam pagitan sumon j e subtraho de
necesaj elspezoj , Sciigo j pri senvalorigo j , kiuj a ti.ngos nin post la I---a de julio
ni ne povos akcepti°
La kosto j por la restadoj v-i mem pagu poste en Risskov kaj Ry.
Por
ant
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La men scii taj sumoj estas bazigitaj iaù la nuna monvaloro . Okaze de grava
ban` i go estos krompagc aù repago . Nuntempe
I dana krono
val o ra,s
b 3 f r ,,
f ., fr , 8.00
6 20
i~
I tiri stmarko
7 . oo
9.00
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I Ĉlga fra 1ko
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Dua infornilo ve los kiel ebi.e
.L.L ba-id.aù post la I5-a de junio. Gi enhavos detala jn in ormc jn , Intertempe n.i Ĉiam volonte sen do s al vi la dezirata 'n informo 'n.
Por cirkulero j , informo j kaj aljto j vi skri bu al : 3-ro T . Bo ersma
N. Statiestraat 155
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