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SALUTAS . .

KULMINO DE TRADICIO

•

Antaŭ proksimume 40 jaroj, precize la 1-an de aŭ gusto 1931, okaze de internacia
amasa manifestacio por la paco, renkontiĝ is en Liège esperantistoj venintaj el la

LA URBO AACHEN

limregionoj. Ili decidis organizi komunajn kunvenojn, la ŭvice en tri teritorioj, kiuj
kvazaŭ formas triangulon, kies pintoj estas: Aachen — Liège — Maastricht. Tiel

La internacia Esperanto-movado transprenis la taskon servi al la inter-

naskiĝis tiuj Internaciaj Renkontiĝ oj, kie reprezentantoj de tri nacioj, kun tri diver-

popola kompreniĝ o en tute speciala maniero, t.e. sur la kampo de la
lingvo. Tiuj ĉi klopodoj rajtas postuli plenajn agnoskon kaj subtenon.

saj gepatraj lingvoj, regule revidis unuj la aliajn en entuziasmo ĉiam pli granda,
kun partoprenado ĉ iam kreskanta: 300 dum aŭ tuno 1932, 450 la 15-an de januaro

Mi tre ĝ ojis pri tio, ke la tri landaj asocioj de la belgaj, nederlandaj kaj

1933, t.e. du semajnojn antaŭ la sanĝo de la politika reĝ imo en Germanio, sanĝo

germanaj esperantistoj akceptis la inviton de la urbo Aachen okazigi

kiu frostigis nian movadon.

Esperanto-kongreson dum pasko 1970 tie ĉi. Aachen, kiu estas unu el la
angulaj pilastroj en la „lando sen limo", estas la konvena loko por tia
renkontiĝ o. Firmaj amikaj rilatoj ligas nin al niaj belgaj kaj nederlandaj
najbaroj, precipe kun la urboj Liège kaj Maastricht. Ni klopodas anko-

Post la 2-a mondmilito, propramove, preskaŭ aŭ tomate, la kontaktoj inter germanaj, nederlandaj kaj belgaj samideano] de la limregionoj restariĝis. Ili reorganizis
la internaciajn renkontojn, spite la forpason de multaj, spite la kruelajn memora-

raŭ plifirmigi tiujn ĉ i amikajn rilatojn.Tiucele kunvenoj kiel la Esperanto-

ĵ ojn de la milito. Fakte la amikeco, naskita dum la entuziasmigaj anta ŭmilitaj jaroj,
neniam ĉ esis inter tiuj homoj, por kiuj la interna ideo de nia lingvo ne estis vana

kongreso estas valora subteno.

vorto.

Kiel protektanto de la kongreso mi kore salutas ĉiujn partoprenantojn
kaj deziras al la kunveno bonan evoluon kaj abundan sukceson.

Ĝis hodiaŭ tiuj trinaciaj renkontiĝoj daŭ ris kiel simpla movado, sen organiza
strukturo, sen kotizoj, kun la sola perado de tri „kontakt-personoj", sed ili ebligis

Hermann Heusch
Ĉefurbestro de Aachen

ke generacioj da esperantistoj rekte praktikis sian lingvon kaj kreis inter si fratecajn ligilojn.
La eksterstarantoj fakte ignoris tiun kura ĝ an eksperimenton de interhomaj rilatoj.
Oni ja provis religi la tri „fratinajn" urbojn, en la nomo de simila historia travi-

LA FEDERACIA REGISTARO

vado, kaj sub la formo de unu „lando sen limoj", anta ŭ prezento de la morgaŭa
Eŭ ropo. La elitoj de la tri urboj povas kunveni solene kaj brue, neniam iliaj interpretistoj anstataŭ os la varman kontakton inter homoj kiuj uzas komunan lingvon.

La Federacia Registaro bonvenigas ĉ iun seriozan klopodon cele al seku-

Pluraj (nuntempe grizharaj) samideano], kiuj amikiĝis antaŭ tiom da jaroj, kunla-

rigo de la paco. Tial mi deziras al la kongreso de la Esperanto-asocioj

boras en la LKK de nia TRILANDA KONGRESO, kies kadro estas pli grandioza,

de la tri najbaraj landoj Belgio, Nederlando kaj Germania en Aachen,
ke ĝ i povu efike kontribui al la solvo de la „lingvaj problemoj en Eŭ-

kies labortemo estas pli altnivela kaj ampleksa, kaj kies organizado estas plej
zorge farita. Mi estas certa ke, krome, la tradicio de la renkontiĝoj kontribuos al

ropo" kaj tiel al la interkompreniĝo de la popoloj.

entuziasmiga kunvivado, en kongreso, kiu restos por ni historia evento kaj helpos

D-rino Hildegard Hamm-Briicher
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pluporti la torĉ on de la amikeco.

Statsekretariino en la Federacia Ministerio pri

D-ro P. DENOEL

Klerigado kaj Scienco

Membro de la LKK
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KIE LINGVAJ PROBLEMOJ ABUNDAS . .

La problemo de lingvaj abundo kaj diverseco, ekzemple, en Eŭropo kun ĝiaj pli
ol 70, parte ege malsimilaj, lingvoj kreskadas ĉ iujare per la pliintensiĝanta interplektiĝ o de la eŭropaj nacioj. Rigardeto al du okcidenteŭ ropaj supernaciaj insti-

invitas
al vizito
kaj
ripozo

tucioj montras la dilemon: La sesmembra Eŭ ropa Ekonomia Komunumo (EEK)
tradukas ĉ ion en la 4 lingvojn de siaj membroj; la Eŭ ropa Konsilantaro (EK) konas
nur 2 oficialajn lingvojn, kvankam la 17 membroj-statoj havas 12 agnoskitajn lingvojn. Evidente amba ŭ vojoj ne estas ireblaj: nek apliko, pro justeco, de ĉiuj lingvoj, nek limigo, pro „praktikeco", al tiu aŭ alia lingvo. Kiun ekstremon elektos
EEK, kiam membros en ĝ i Grandbritio, Danlando kaj kelkaj pliaj statoj? Necesas
eviti diskriminacion kaj kaoson.
Sed la lingva problemo jam nun estas multe pli prema ol videblas el la supraj
mencioj. Ĉ iumomente ni baraktas kontraŭ tiuspecaj malfacilaĵ oj, ĉ u konscie, ĉu ne.
— Tiuj pli ol 3 milionoj da eksterlandaj laboristoj en nordokcidenta E ŭ ropo, venin-

taj en industrie pli fortajn statojn sen scipovi tiujn lingvojn, nek havis nek havas
okazon akiri tiom da lingvoscio kiom necesas por normale vivi en socio. — Interstata kontrakto pri asekuro, impostoj kaj agnosko de ekzamenoj ne solvas la
problemon de laborista moviĝ ado trans lingvajn barilojn. Kiel ebliĝ u unuï ĝo de
popoloj, se ĉ iu restas en sia nacia medio?

Tiu ĉi vino-urbo, ekipita per pla ĉaj parkoj kaj situanta en impresabunda
pejzaĝ o kun rigardo al belega montaro kaj ĉarmaj valoj, disponas pri
multaj bonkvalitaj hoteloj kaj restoracioj.
Tie ĉ i ekzistas agrablaj promenejoj, grandiozaj panoramoj, zorge vartata urba ĝ ardeno kun cigna lago kaj fontano, interesaj birdoka ĝego
kaj cervotereno kaj moderna subĉiela banejo kun razenoj.
Sirmata situo, milda klimato kaj proverbeca gastamo kaj krome specïalaĵ oj el la Nigra Arbaro igas Oberkirch satata ripozejo kai volonte
vizitata ferioloko.
Ĉi-regionaj vinoj:
„Klingelberger" — „Clevner" — „Ruländer" — „Weißherbst" kaj „Spätburgunder Rotwein"
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Ĉu necesas detaligi la aspekton de studentoj, kiuj gastas maksimume en unu alia
lando, kies lingvon ili konetas?
Ĉu necesas atentigi pri tiu soka moderna turismo, kiu intence malebligas renkontiĝ on de popoloj?
Nia problemaro etendiĝ as anka ŭ sur la kampojn de gazeto kaj radio/televido. La
intelektularo probable jen kaj jen legas alialingvan ĵurnalon; sed la aliaj sociaj
grupoj konas maksimume tutnacian. Multaj radiostacioj elspezas amason da
tempo kaj mono por programoj plurlingvaj.
Kia farso, ke la homoj pacience portas tiun jugon de lingvaj diskriminacio kaj
kaoso en epoko postulanta tute alian direkton de homa klopodado!

Ĉi-regionaj produktaĵoj :
Ĉeriza kaj pruna brandoj de la Nigra Arbaro.

Evidente Eŭropo ankoraŭ ne estas preta por adiaŭi sian naciisman tradicion. La

Pro informoj, prospektoj, migromapoj ktp. turnu vin al:

kiu havos nepre unu karakterizaĵon, nenacian lingvon. Tiu sennaciulo formiĝos en

STÄDTISCHES VERKEHRSAMT OBERKIRCH, 7602 OBERKIRCH,
TELEFONO (0 78 02) 26 71

lernejoj aŭ ... nenie; kaj esence kontribuas al tiu procezo instruado kaj prakti-

homoj de la eŭ ropaj statoj devos venki sin mem por krei novan tipon, sennaciulon,

kado de la internacia lingvo Esperanto.
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UTILAJ INFORMOJ

KONGRESEJO
„Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen", 51 Aachen, Bayernallee 9, telefono
2 51 41 kaj 2 51 42; malfermita vendredon, sabaton kaj dimanĉon ekde la 9-a horo.
Bonvolu speciale atenti jenajn standojn:
Libroservo Ludwig Pickel, Nürnberg
Universala Esperanto-Asocio
En la kongresejo vi povas aĉeti diversajn kolorajn bildkartojn pri Aachen kontraŭ po 0,40 gm.
SPECIALA POSTEJO
En la kongresejo funkcias speciala postejo, kiu uzas apartan stampon, sabaton kaj
dimanĉon de la 13-a ĝis 14-a horoj. Oni vendos postmarkojn ankaŭ dum aliaj
tempoj.
POSTAJ TARIFOJ
Andoro, Belgio, Francio, FRG, GDR, Italic), Luksemburgo,
Monako, Nederlando, San Marino kaj Vatikano
aliaj landoj

Immer zahlungsbereit.. .
...mit Scheckkarte
und Dispositionskredit
STADTSPARKASSE
überall in Aachen

Telefonvoko laŭpla ĉe longa interne de la urbo Aachen
(el publika telefonejo) kostas
La telefondistrikta numero de Aachen estas
Telefonnumeroj por urĝaj kazoj:
polico

110

postkarto

letero

0,20 gm
0,30 gm

0,30 gm
0,50 gm

0,20 gm.
0241.

ambulanco 112

taksioj 2 60 00 2 70 00 2 80 00 2 90 00 3 00 00 3 44 41 3 44 11
MAGAZENOJ
Ĝenerale magazenoj estas malfermitaj sabaton de la 9-a ĝis 14-a kaj mardon de
la 9-a ĝis 18-a kaj 30. Vendredon, dimanĉ on kaj lundon ili estas fermitaj.

PREOEJOJ
La plej proksima protestanta preĝejo, „Dreifaltigkeitskirche", situas en Zollernstraße, proks. 1.500 m de la kongresejo.
La katolika preĝejo „Marienkapelle" situas en Gregorstraße/Eilerstraße, proks.
500 m de la kongresejo.
AUTOBUSOJ
Prenu buson de linio 3 por iri de „Elisenbrunnen" (urbocentro), haltejo: kontra ŭ
la magazeno „Quelle", kaj de la ĉefstacidomo al la kongresejo.
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KONGRESA PROGRAMO
Vendredo, 27.03.70

14.30 - 17.00

administraj kunsido]:

15.00

kongresaj standoj malfermitaj

1. jarĉefkunveno de Germana Esperanto-Asocio

16.00 -18.00

internacia instruista kunveno

2. ĝenerala jarkunveno de Belga Esperanto-Federacio

16.00 -18.00

a ŭtobusa vizito al la urbo (ekde la kongresejo)

18.30

komenciĝo de la Internacia Junulara Kunveno en la junulargastejo

19.30

interkoniga vespero

17.15 -18.00

zentas du skeĉojn
17.15 - 18.00 filatelista fakkunveno
17.15 - 18.00 „Esperanto programita" - kunveno de la testantoj sub gvido de

Sabato, 28. 03. 70

s-ro Behrmann

9.00 -11.00 aŭtobusa vizito al la urbo (ekde la kongresejo)
19.30

11.00 -12.00 vizito al la urbodomo kaj katedralo

14.30 -16.00 SOLENA MALFERMO KUN FESTPAROLADO DE D-RO

filmvespero (kun foruma diskutado)

Lundo, 30. 03. 70

WERNER BORMANN PRI „LA LINGVA SITUACIO

8.15 -18.30 TUTTAGA EKSKURSO TRA LA TRI LANDOJ

EN LA EUROPAJ INSTITUCIOJ"

Aachen - Heerlen - Valkenburg - Verviers - Malmédy - Kalterherberg (tagmanĝo) - Monschau - Rur-lago (sipveturado) - Aachen

muzikas „Collegium Musicum" de la popolaltlernejo Aachen sub
gvido de W. Heinsch
16.15 -17.45 „UEA, Landaj/Fakaj Asocioj kaj lokaj kluboj", ĝenerala diskutado
16.15

junaj esperantistoj el Verviers, sub gvido de s-ro Vanbreuse pre-

Mardo, 31. 03. 70

fervojista kunveno kun jena programo:

9.30

1 Inter Avignon kaj Rimini - kontakto], evoluo, faklingva laboro;

ekveturo de Aachen al Jülich

10.00 -13.00 VIZITO AL LA NUKLEESPLOREJO JULICH
kun enkonduka referaĵo, filmprezentoj, veturo tra la tuta tereno

informado kaj diskuto
2. Memoroj tra du jardekoj de IFEF - dia-bildprezento

kaj iro tra du institutoj

20.00- 2.00 kongresa baIo, muzikas „The Blow Up"

13.15

tagmanĝo en la nukleesplorejo

Dimanĉo, 29. 03. 70

15.00

reesto en Aachen

10.00 --12.00 KONGRESA LABORKUNVENO PRI „LINGVAJ PROBLEMOJ EN

16.00

adiaŭa rendevuo en la restoracio „Bellevue" sur Lousberg en
Aachen

EUROPO"
1. lingvaj problemoj en la eŭropaj institucioj nun kaj estonte (d-ro
Bormann)
2. interpopolaj lingvaj problemoj (d-ro Denoel)
3. konkludoj

i
J

La Loka Kongresa Komitato, (51 Aachen, Karl-Marx-Allee 172), konsistanta el: s-roj
A. Uebags (prezidanto), Aachen, P. Firmenich (sekretario), Stolberg, E. Perseke

LA PLEJ NORDA MARBANLOKO DE GERMANUJO invitas vin. Senstona ban-

(kasisto), Aachen, s-ino H. Woessink-Boet, Arnhem, s-roj R. Slot, Zeist, d-ro P. De-

strando okcidente kaj sirmita banstrando oriente.

noel, Liège, H. Lejeune, Cheratte-Hauteur, W. Bienen, Aachen, kaj U. J. Moritz,

Efikaj printempaj, aŭtunaj kaj vintraj refresiĝoj. Junulargastejo. Bonaj vojaĝ eble-

Merken, sincere dankas ĉiujn personojn, kiuj kontribuis al la laboroj ligitaj al la

coj per aeroplano, trajno, sipo, aŭtotrajno aŭ aŭtopramo.

Trilanda Esperanto-Kongreso.

Pliaj informoj kaj senkostaj ilustritaj prospektoj de la kuracloka administracio de

LKK speciale dankas al la firmao PHILIPS en Hamburg pro la larĝanima subteno

List, 2282 LIST (SYLT).

destinita al aĉeto de kongresaj materialoj.
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AACHEN
•

La gastama urbego ĉe la trilanda angulo
German io-Belg io-Nederlando.

LA NUKLEESPLOREJO JÜLICH ...
estas esplorinstituciego, kiun fondis, en 1956, la federaciana lando NordrejnVestfalio. La konstruado, sur 4-kvadratkilometra arbara tereno proksime de la
milite preskaŭ tute detruita urbo Jülich, kostis ĝis nun ĉ. 500 milionojn da germa-

•

Stampita de granda historio kaj riĉ a kulturo.

naj markoj kaj estos balda ŭ finita. Oni jam nun bezonas ĉiujare 100 milionojn da
markoj por laborigi la institucion. Ekde la 1-a de januaro 1970 la federacia res-

•

Elstara urbo de ĉeval-turniroj.

•

Urbo de internaciaj kongresoj kaj renkontiĝoj.

publiko portas 75 °/o kaj Nordrejn-Vestfalio 25 "/o de la kostoj.

La nukleesplorejo havas la taskon fari nukleesplorojn kaj evoluigi nukleteknikon
en la kadro de la Germana Atomprogramo. Ĝi servas nur pacajn celojn. Oni kutimas publikigi ĉiujn rezultojn de la laboroj.

Informas kaj konsilas
KUR- UND WERBEAMT DER STADT AACHEN
Elisenbrunnen, telefono (0241) 3 34 91 kaj 47 23 01

La programo de la esplorejo ampleksas ĉefe taskojn plenumeblajn nur en tiuspeca
instituciego, ĉar necesas a ŭ multekostaj kaj grandegaj specialaj instala ĵ oj, kiaj nur
tie ĉ i disponeblas — ekzemple esplorreaktoroj, sinkrociklotrono, grandaj „varmegaj
ĉ eloj" por traktado de radioaktivaj materialoj, komputilaro kaj malalttempera-

Eldonejo-Librejo „ S O N O R I LO "

turaj instalaĵ oj —, aŭ intima kunlaborado de plej diversaj sciencobranĉoj. Do, la

Senprofitcela Societo: Belga Statgazeto 05.071962 — No. 3229

nukleesplorejo Jülich situas kun siaj multaj taskoj inter la institutoj de la germanaj

Kerklaan, 61 — BRUGGE (Belgio)

universitatoj kaj la esplorejoj de la industrio.

Postĉekkonto no. 1521.40
Tel. (050) 15064
eldonas — presas — vendas — abonas

En la nukleesplorejo deĵ oras nun proksimume 3.400 personoj — inter ili 600 sciencistoj — en 13 esplorinstitutoj kaj 7 servocentroj. Elstaras

librojn — insignojn — propagandilojn ktp.
•

nukleteknika evoluigo, precipe de reaktoroj,

•

fizika esplorado,

Por tuja livero bonvolu aldoni ĉ iam la nomon de la aŭ toro kaj adreson de la

•

kemia esplorado,

eldonejo okaze de libromendoj.

•

„vivosciencoj" (biologio, medicino).

NOTU: lernolibroj de ni eldonitaj
1

„Initiation théorique et pratique à la langue Esperanto" (por francling-

La scienca konsilantaro, en kiu membras la estroj de la institutoj kaj servocentroj,

vanoj) de d-ro P. DENOEL

reprezentantoj de la sciencistoj kaj de la najbaraj universitatoj, kunordigas la

2. „Leerboek van Esperanto" (por nederlandlingvanoj) de F. RANDI
12

laborprogramojn. Du administrantoj gvidas la Nukleesplorejon Jülich.
13

UEA, LANDAJ I FAKAJ ASOCIOJ KAJ LOKAJ KLUBOJ

Fakte, ni ne povas enui pro manko de solvendaj problemoj: Unue, ni luktadas
kontraŭ la inerteco de la neesperantista publiko; due, ni ofte bremsas nin reciproke per internaj malfacilaĵ oj. Ĉi-sekve ni demandante intencas provoki diskutadon pri modifoj de la ofta sinteno de esperantistoj:
1. Ĉu UEA ne ta ŭgas kiel tegmento super ĉiuj institucioj landaj, fakaj, ideologiaj?
Kial SAT ne iĝas sekcio de UEA kaj kial la funkciuloj de 10E ne aktivas en la
sekcioj de ISAE?
2. Kial Landaj Asocioj eldonas propan (jen kaj jen eĉ luksetan) revuon en Esperanto anstata ŭ seriozajn nacilingvajn informilojn (flugfoliojn, brosurojn, dokumentojn) por la varbenda neesperantista publiko?
3. Kial UEA kaj Landaj Asocioj konkurencas varbante membrojn kaj petante
donacojn? (Samo validas por TEJO kaj ties Landaj Sekcioj.) Ĉu ne eblas meti
ĉion en unu grandan poton kaj disdoni el ĝi laŭ la objektivaj bezonoj?
4. Ĉu konvenas aranĝi naciajn Esperanto-kongresojn? Ĉu ne preferindas plur-
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vesperojn

a
a)

5. Kial ne ĉ iu esperantisto membras samtempe en loka klubo (kaj eventuale ties
faka sekcio), Landa kaj Faka Asocioj kaj UEA? Kiun sencon havas ekzemple
religia asocio apud tiuj aliaj?

o

o)
0
C
a)

ka j v iziti
la belan Lo ire-va lon.

a
deziros ĉeest i

49 — BAUGE

espera nt ista

J
J

PETUINFORMOJNTUJ

FRANCUJO

festivaletoj ktp.?

z
KASTELOGRES

ESPERANTISTA K ULTURDOMO

naciaj kunvenoj, fakaj konferencoj internaciaj, laborkunsidoj de funkciuloj,

6. Ĉu la lokaj (eventuale regionaj) klubo] ne povas ekkonscii pri siaj eminentaj
taskoj: informadi, varbadi, instruadi? Cu niaj klubestroj ne komprenas ke Esperanto povos plenkreski nur, se ekzistos matura kulturo internacilingva? Ĉu
klubanoj povas kontentiĝ i per lingva nivela esence sub tiu de la gepatra
lingvo?
7. Ĉu, eventuale, pledante por internaciismo kaj interkompreniĝo, ni estas malIarĝhorizontaj kaj inertaj?

Se la supraj aferoj koncernas vin, diru vian opinion dum la samtema ĝenerala
diskutado, sabaton, je la 16-a kaj 15.
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Auch Sie sollten diese günstige Gelegenheit
nutzen! Lassen Sie sich sofort den 1. Teil des
Testmaterials zukommen. Irgendwelche Kaufverpflichtungen sind nicht damit verbunden.
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S, SF, TR, SU, U, USA, VZ, Y U .

MO DERN A

:550 Personen meldeten sich bereits, und zwar
aus folgenden 38 Ländern: A, B, BG, BR, CDN,
CS,D(+ DDR),DK,E,EIR,ET,F,FL,GB,H,I,
IL, IS, J, KOR, L, MEX, N, NL, P, PI, PL, R, RA,

ĉar ĝi a nsta ta ŭ ig as na cia n

nisse in Esperanto zu erwerben).
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ĉar ĝiestas ofseta ta

Die 2. Testfassung liegt fertig vor. Für den Feldtest benötige ich 5000 Personen, die
bereit sind, das Lehrmaterial zu erproben (und sich damit zugleich Grundkennt-

ĉar ĝi en havas in formo jn

(aus PH-Examensarbeit erwachsen).

ĉar ĝin leg as 1.000 g e ju nu loj

Es entsteht ein neues programmiertes Lehrwerk für die Internationale Sprache
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Junulargastejoj en la fortikaĵ o kaj sur Hargard; tendumejo, kinejo, minigolfejo;
urba gimnazio (gea edukado), urba geknaba kolegio, privata knabina kolegio
„St. Ursula" kun internulinejo.
Aŭtobusaj linioj al Aachen, Düren, Schleiden, Stolberg, Kalterherberg kaj Trier.
Informojn kaj prospektojn donas : Städt. Verkehrsamt, Stadtverwaltung, tel.: 0 24 72/
20 26 (de majo ĝ is septembro: Gewerbe- und Fremdenverkehrsverein e. V. en la
domo de Kreissparkasse Monschau, tel.: 0 24 72/20 41).
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la domo, vasta a ŭtoparkejo estas rekomendata por kongresoj kaj kunvenoj;
moderna naĝ halo.
Vidindaĵoj: la Ruĝa Domo, baroko preĝejo, protestanta preĝejo, ruino de la fortikaĵ o Montjoie, Haller, mezepokaj kructrabaj domoj.
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450-500 m super maro, romantika kantona eefurbo en la Rurvalo ne malproksime
de la belga kaj nederlanda limoj, fama pro siaj pitoreskaj burĝaj domoj, vidindaj
preĝejoj, malvastaj stratetoj kaj pontoj; granda reto de promenejoj kaj migrovojoi; kulturata gastigemo; la festodomo kun grandaj ejoj (600 sidlokoj) kaj, anta ŭ
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Philips

PHILIPS

Lampen
ein
leuchtendes
Beispiel

PHILIPS

ihr Lieferant fü[AYlAllarkifitluaftetoffe undÖle

Philips

.

JULIUS HOESCH
516 Düren
Postfach 416
telefono: 32 81
teleskribo : 833896
stokejego de benzino kaj oleoj en Hoven ĉe Düren

Lampen
ein
leuchtendes
Beispiel

PHILIPS
Philips
Lampen
und
Leuchten

PHILIPS

~

PHILIPS

1111111111111111111TH
mit Stadtgarten und Zoo • Schloßgarten
Bad. Landesmuseum im ehemals großherzoglichen
Schloß • Staatl. Kunsthalle • Naturkundlichen
Sammlungen und vielen anderen
Sehenswürdigkeiten erwartet Sie
Informationen
Verkehrsverein
Karlsruhe e.V.
7500 Karlsruhe 1 •
Bahnhofplatz 8.

Karlsruhe
die Stadt der Gärten und der Künste
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18 numeroj jare
Aktualaj ilustritaj raportoj el la tuta mondo
Kultura paĝo pri literaturo, arto, muziko, sporto, kinoarto, ktp.
Duobla Kongresa numero

•

Libera Tribuno de la legantoj

•

Abonebla ĉe la Landaj Perantoj aŭ rekte ĉe la Redakcio; pĉk. belga 78887, germana Köln 1949 47.
Jarabono: $ 4,50 (62 steloj)
Mendu provnumeron ĉe la Redakcio: 13 rue de la Reinette — Pippelingstraat, B-1000 Bruselo
Redaktorino: Ada Fighiera-Sikorska

