
ESPERATISTA KLUBO
BRNO V Brně v prosinci 1949. 
Hotel Passage, Lidická. 23.

Estimata samideanino, estimata samideano,
prosíme o laskavé poukázání členského příspěvku na rok 1950.

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 esparantistů v ČSR činí Kčs 120.--, 
studenti a vojáci Kčs 60.--, rodinní příslušníci Kčs 50,--.

Prosíme  o  včasné  vyrovnání  tohoto  příspěvku,  neboť  Vám  zajistí  nepřerušené 
dodávání  časopisu,  na  který  jsou  českoslovenští  esperantisté  právem  hrdi,  ale  především 
podporujete nezištné snahy o skutečný pokrok, mezinárodní dorozumění,  důvěru,  dobrou vůli  a 
snásenlivost.

Svět se neobejde bez pomocné řeči mezinárodní. O jazykových obtížích a z tohoto 
vznikajících napětích mluví i největší autority současné doby. Řečí, která to vše může odstraniti a 
zlepšiti běh světa, která splňuje všechny požadavky kladené na jazyk mezinarodní v nejvyšší míře, 
po stránce teoretické i praktické, je esperanto.

Esperanto má tradici více jak šedesátiletou, výbornou literaturu, časopisy, dokonalou 
organisaci,  je rozšířeno po celém světě,  stále se šíří  a vzrůstá.  Esperanto je bez konkurence,  je 
přijímáno širokou veřejností se stále větší důvěrou a těší se i vzrůstající pozornosti veřejnoprávních 
autorit.

Dle přání zařídíme Vám předplatné časopisů:
Literatura Mondo, skvělý literární měsíčník                             roční předpl. Kčs 150.-
Internacia Kulturo, ilustrovaný, a vždy zajímavý           120.-

Navštěvujte náš klub, nepodceňujte význam našich schůzek! Konají se vždy v uterý 
od  19.30  hod.  v  klubovně  hotelu  Passage  a  jsou  vyhledávaným  dostaveníčkem  esperantistů 
brněnských i mimobrněnekých. Máme pevný a hodnotný program přednáškový, literární a hudební, 
který stále rozšiřujeme a zlepšujeme. Věnujte mu pozornost. Zvláště upozorňujeme na opakovací a 
konversační půlhodinku před zahájením. Choďte mezi nás a přivedte své známé.

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní věrnost, podporu a obětavost a těšíme se na Vás a 
Vaši spolupráci.

V novém roce přejeme Vám plného zdraví, mnoha úspěchů a splnění všech přání.

Zůstáváme
s přátelským pozdravem

                                                                                                           ESPERANTISTA KLUBO
                                                                                                                           BRNO.


