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Estimata S pno, 

.nt 	kelkaj semajnoj  i. reveni. s e 	iorvh ujo , kie mi 

dum. 	2 1,46 j are j i ns t rui, s nian lingvon. 

Iri lc tre aktuala temo 	o rVegu j o -- lando kaj popolo" 

mi nun p r€: egis a.. en Gent kaj Antwerpen. 

Tro la. sukceso dc tiu r ro tP do mi ;stus ftIri ain 

ktA en : Jo rne , Aalsts (̀=ude 	r;de, Kortrijk, ̀"arn lbeke, i e t  Veurne 
-;irieuwpoort, Oostende k .j . rug 	en la komenco de rAjO. 

i rvroladon i 1u trns ( lumblidoj kaj 5 gra ofondi.r ko j. 

1.1 . bezonns eli diaskopon iaj gramofonon ( se eble kun "pick.-up") . 

e i. diask=) po e tn,s r ! l a . i le 1-tiveola mi pov s , 
re1 - i pnknti sen 1 

. 	kondieoj estas: '7':r. kaj gastlgo (pre1ere ;e s-iano) 

dum unu tagnokto. La vo j gkosto jn mi mem ka 	e ne en 31uj lokoj 

okazos aro lttdo la ko r; t o' i a o s iom 1i t.1 ta 	i- n 	ks i muro de 100 fr. ~ 	 J ~ 	 j• 

W petn vi ri tuj respond' Cu vi povas on artinai s por ke 

ma povu fiksi 1 daton kiun mi scii os al vi pos trevene. 

Kun intereso atend.nte vian respondon', salutas s-ane' 

bildoj. 



3-ro J.Jrnstein 
Locomotiefstraat 12 
Mechelen. 

Estimate samiJeano, 

1(10-Icerne la proponita parolado, mi ne povas doni 
kuranigan respondon. Ia 1st,472., kunveno de la sekcio Kortrijk 
kunigi•3 personojn kaj en la aliaj 1ok0 ŝajne lb situacio ne 
estas mUlte pli brila. 

A; 39 sekcioj mi sendis leteron por institi al 
pli vigla laboro kaj Venis nur 3 respondoj, aduj neati 

Certe la temo li•Hor7regujo" e.7tas aktuala sed tamen 
estos.neeble veki aufiee d intereson por parolado en Esneranto. 

fiaskon spertis alia asocio e-71 'ortrijk, kiam i aranD.s. 
paroladon kun filmoi pri Finland°. 

Kun sinceraj salutoj, 
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