
KLUB ESPERANTISTŮ                                                                                 V Brně v prosinci 1947. 
BRNO
HOTEL PASSAGE, LIDICKÁ 23.

Estimata samideano, samideanino,
prosíme o laskavé poukázání členského příspěvku na rok 1948. 
Z ů s t a ň t e nadále členy světového esperantského hnutí.
Roční příspěvek, včetně předplatného,na časopis Esperantista a včetně členství ve 

Svazu esperantistů ČSR, činí Kčs 100.--, studenti a vojáci Kčs 60.
Prosíme  o  včasné  vyrovnání  tohoto  příspěvku,  neboť  Vám  zajistí  nepřetržité 

dodávání časopisu, na který jsou čs. esperantisté právem hrdi, ale především podporujete nezištné 
snahy o skutečný pokrok, mezinárodní dorozumění, důvěru a mír.

Svět  se neobejde bez pomocné řeči  mezinárodní;  o jazykových obtížích a  z toho 
vznikajících  nesnázích  a  napětích  mluví  i  největší  autority  současné  doby  a  touto  řečí,  která 
naplňuje všechny požadavky kladané na jazyk mezinárodní v nejvyšší míře, po stránce teoretické i 
praktické, je esperanto. Esperanto má tradici šedesáti let, výbornou literaturu a časopisy, dokonalou 
organisaci, je rozšířeno po celém světě, stále se šíří a vzrůstá.

Požadavky, které jsou na nás kladeny, i úkoly, které si sami dáváme, jsou stále větší, 
vyžadují  nejen  idealismus,  ale  i  finanční  zajištění.  Proto  jsme  zavedli  různé  stupně  členství  a 
prosíme o Vaše porozumění.

člen činný s časopisem Esperantiata Kčs 100,--
člen podporující    "   200,--
člen zakládající    "    500,--
člen doživotní    "   3000,-

Velmi  Vám doporučujeme členství  ve  vrcholné  organisaci  Universala  Esperanto-
Asocio s mezinárodním časopisem a nedocenitelnou ročenkou za Kčs 130.- i

Dle přání zařídíme Vám předplatné časopisů:
Heroldo de Esperanto, vychází 2 krát měs.,                                roč.předpl. Kčs 160.--
Literatura Mondo, skvělý literární měsíčník,                                                        150.--
La Praktiko, velmi zábavný a poučný          150,--
Internacia Kulturo, obsáhlý a vždy zajímavý                                                        130.--
Espero Katolika, ilustrovaný, výborný                                                           70,--
Sennaciulo, bezvadný sloh a výborná úroveň                                                         60,--

Navštěvujte náš klub, nepodceňujte význam našich schůzek! Konají se vždy v úterý o 19.30 hod. v 
klubovně  hotelu  Passage  a  jsou  vyhlodávaným  dostaveníčkem  brněnských  i  mimobrněnských 
esperantistů.  Máme  pevný  a  hodnotný  program  přednáškový,  literární  a  hudební,  který  stále 
rozšiřujeme a zlepšujeme. Věnujte mu, prosím, pozornost! Choďte mezi nás a přiveďte své známé!

Upozorňujeme na nové kursy esperanta,  pro začátečníky i  pokročilé,  které hudou 
zahájeny v únoru Školou práce ÚRO, zápis: Stalinovy sady 15.

Děkujeme  Vám za  Vaši  dosavadní  věrnost  a  podporu  a  těšíme  se  na  Vaši  další 
spolupráci.

S přáním plného zdraví a mnoha úspěchů v novém roce zůstáváme 
s přátelským pozdravem

KLUB ESPERANTISTŮ, 
    BRNO
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