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Hieriaede moge ik U verdoeken aij enige in-
lichtingen te willen doen verstrekken omtrent
$«M» MJgI« wonende te Barendreóht en
0. POT» wonende te Slikkerveer»
beiden besttimrsliói van de *üniver*ala Lig©"»

Met uw antwoord aal ik tevens gaarne de per*
sonalia en politieke orient̂ ing van genoemde ,
personen vernemen. .
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Hiermede moge ik tf veraoeken mij enige inlichtingen
t* willen doen reratrelücon omtrent Me.1> M*H. '

te Eotteirdaffi, PenningffieesteresieT8»" '

Met Uw aatieord aal ik t«Tens gaarne haar p«rso
aal ia «n politieke oriëntering vernemen,

IX» Heer Hoof dcommiBBaris
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"üniversala Ligo"

Haar aanleiding van het schrijven van het Hoofd van d
den Centralen Veiligheidsdienst d. d. 9 April 1947, No.B.
13031, betreffende "Uhiversala Ligo" wordt dezerzijds het vc
volgende medegedeeld:

33e "Universala Ligo" werd op 14 April 1942 te 's-Gra-
venhage opgericht.

Het doel van de "Universala Ligo" is: de aaneenslui-
ting van de volkeren te "bevorderen ter verzekering van den

een wereldfederatie, democratisch georgani-
seerd volgens de beginselen van persoonlijke vrijheid, na-
tionale gelijkgerechtigheid, social^jjpntwikkeling, georga-
niseerde wereld-economèe en solidaire samenwerking.

De bijzondere taak van de "Universala Ligo" is het vor-
men van en opvoeden tot een samenleving- van alle mensehen,
die verbonden zijn door gemeenschappelijke idealen en een
gemeenschappelijke cultuur. Deze taak zal de "Universala
Ligo" ten uitvoer brengen door een nauwe internationale sa-
menwerking en daartoe strekkende practische diensten te or-
ganiseeren.

De officieele taal van de "Universala Ligo" is Espe-
ranto.

De bond werkt niet op politiek terrein, maar heeft een
cultureele en opvoedende taak en werkt samen met de "Move-
ment for 'Vorld Pederal Government te ITew York, die in Octo-
ber 1946 in Lioxemburg werd opgericht.

De bond organiseert internationale correspondentie,
bijeenkomsten en reizen voor haar leden.

Lid van de "Universala Ligo" kan een ieder worden, die
schriftelijk verklaart in te stemmen met het doel van de
"Universala Ligo". Men moet daartoe een of meerdere symbo-
lische bouwstenen fcoopen a raison van f. O, 25 per steen.

Om als grondlegger van de "Universala Ligo" te worden
aangemerkt, moet men minstenö 500 bouwstenen koopen. •

Actieve leden betalen behalve de symbolische bouwste-
nen een jaarlijksche contributie van f.6,- Deze leden ont-
vangen dan het orgaan en de jaarlijksche almanak van den
bond en genieten verschillende voorrechten.

Het bestuur van de "Universala Ligo." is als. volgt sa-
mengesteld:.

Voorzitter:
Prof.Dr.Edmond PRIVAT. wonende te Ifeuchfitel.
Vio e -vo or z it ster;

Catharina DIRKSE, geboren te Kralingen, 22 Sept&m
~ber 1887, gehuwd met:

Johannes Rijk Gerardüs ISHSUOKBR. geboren te Rotter-
dam, 19 Juli 1089, van beroep "erëctrötechnisoh ingenieur,
wonende Oofstduinlaan 32 alhier;

Secretaris:
Andlrés^Gërge ly Jftgos _CSEHt gebaren te Maros Luoas (

Roem*;, 12 september 1&95» taalleeraar, wonende Elpuwstraat
172 alhier;; ..... _ ; ' • . . ; ' * , , . .

Vi.b_e;«gseorétjar is t;
lÉetïLoaejLla: Catharina RADEMAKER, geboren te Rijswijk

( Z ..H.;, lö .Februari 19l3, ambtenaresse P . T . T . , onge huwd ,
woiieiide] Sjpreeuwenlaan 41 alhier; .'

Fehn inne e s t ; e r"
j .
dee den:

. VERMAAJ", wonende te Rotterdam;
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wonende te Hew' York;

wonende te Barendrecht;
te Slikkerveer;

-. ,w onendg '~ t e - B;o£o t a' (Columbia) ;-.
. P Jl̂ KKïöHï;, ..-- w onërid ë te iondon en
L tieve L . ZAlffilfiRSff; wonende te Warsohau.

ïönsiotte zij opgemerkt, dat de "Uniyersala Ligo"als
zelf stWdige;- organisatie (esperanto afdeeïlng}^ is.B&ngè-
slot en:, toivj/-. de Beweging voor Federató^ereld Eëgeering.

Omtrent' -d e: hier ter stede wonende bestuursleden van
de "Universala ïigo" is crimineel noqh. politiek iets ten
nadee Ie bekend. ' ; ,

Uit het Ingestelde onderzoek is niet kunnen blijken,
dat zij 'een bepaalde politieke overtuiging zijn toegedaan.

Verzonden op 22 April 1947>
aan: het Hoofd van de'n Centralen Veiligheidsdienst, alhier.

' """*



^PQRBRBGHT Mei 19̂ 7

OHBERWIRPi "tfalversala Llgo*

BIJLAGKH Ben,

r

In antwoord op flw iohrljven DORDRECHf»? Hel
Geheim, gesteld ep het afschrift schrijven van de Centrale Veilig
heidsdienst *a-QRA7ENHA»Bfl Mei 19̂ 7, Javaatraat 68>OehelmtNo,B.
34139, Diot.R«Typtölfib»5»betpeffende het verstreken van enige in
llohtingen omtrent de in bijgaand eohrijven genoemde peraonenth»
ik de eer gWelMel&e a t renge beleefd als volgt te fceriohteni ******

dat de te BAHSKBRECHÏ woonachtige peraoon genaamd t——
D»M*PONÏI niet voorkomt in het Bevolkingsregister dezer getteente
Voor gever la nagegaan kttnnen worden,!» t* BARBKDRBCHT g«an »nke
le persoon net de naam P6ÏITI w oonaohtig, Volgens iBÜehtingon van
betromwlaare per9eaea#Ö|Ht na«w zijn verbonden aan de
Ligo%«ijnde aen vereniging van Isperantlaten̂ döBti
te LORDSHtia het h*n ni** bekend, dat de peraoon &̂ M*PCBTI
atunralld van dié- e»gat£l«atle is ef ia geweeat^Bedoeld» naam heb

ze
oten,dat in deze een
og»twaarBohiJnli1Jk

De mogelijkheid la niet
na ams verwissel ing heef i plaste
wordt aet deze naam bedoeld de
DIRK MJJHD8RT pOT^geboren to BARBUDRieHT»? November
httwd.*van bero«p leraar Saperanfcojnationaliteit ïïederland«r,wonen

Deze perseÖRj&wft vanaf zijn goboorta tot 16 Hel
In d* gemeente BARSNDRsagï woonaohtlg gtw^«at#0p 17 Mei "
heeft hij zieh geve»t
10 Mei imo heef t M j ^Heda, h«t *e?B?öe» «ttg»»ef»ï*d vai* le»a«r

jaar 19Ĵ  he*ft hij *tv«r«e w^.n In het Riil-
tenland aongreaaea van Baperantlaten bijgewoond. He t i» ecrhtar
niet vact konen te at»an,dat hij een beatwirafttnotle In de

In de geaje&nt* BAREHl^RBGHT ia niet a ten nadele van hem
bek«nd.Qp Kerkelijk terreln^aodh op politiek g«bl«d0la hij in
een

d* te wonende C. POT iaf*«r wat be
«is

COR3H.IS PGT,geboren terRI0ï)BREIïa^8 April 1885
roep Blreeteur van de Bleet ro &ehi&aeh Indu*tri«"E.^*HO(' te
Sï,BEJÉSïï?Esa en wonende N

Y*renvermel«e i a*POT vftoftt sedert zijn geboorte te
RIDDBRKBWUHiJ belijdt fé NoderlaBflöö Hervomde aodadieaat.Toorf

"Is hij lid van de politieke gr*eperl*8;*P»rtij ven de Vrijh
Hij la een . overtuigd laperant Is t m ^ lid van «««rgenoeade . "tolver
aalfi Ugo* Volgens betrouwbare gegevene w»*t hij e^iter geen be
atuurcftmetie in die vejlrenlgiag b*kl»den,In de g«»aent« 8ÏJ&DÏS
KERK ataat hij bekend ala esn per*OQ*?df* eJVijiaad etond en
nog ataat tegen ied'tfre porm van organisatie van d* s ijle_ der
werknemere.Overigens ataat hij In de gene en t« RIBDBS^IïïK g%m-
atig bekend en heef t zioh in de voormalige Daifcae^ift. Hederlend
ultgeo»fende»beaettlng ;»la goed Nederlaniar gedragen»Tijdena die
bezetting Is hij nog enlgs» tijd ala gljselaar gelnt»meerfl ge»

*
AANt Kflplteia,Dlatriota-OonBnandant

der RIJKSPOLITIB
te

D O R D R E C H T .

Se Waeht» klaas

eatveer)



. J K S P O L I T I E
DISTRICT DORDRECHT

CQMMAHDANÏ

10.54 ~ SEHBIM.

CMPBRWERP; Inlichtingen,

DORDRECHT,31 Mei 1947,
Buitenwalevest 8,
Telefoon 3500.

Volgde.

| 2 JUNI194/

In antwoord op het gestelde in uw
schrijven dd. l Mei 1947 Ko.B.14139,heb ik
de eer U HoogBdelöestrenge hierbij de ge-
vraagde inlichtingen "betreffende BJÛ GNfj..
wonende te BAREtroRECHT en C»POt wonende te
SLIKKERVEER in duplo te doen toekomen.

De Districtscommandant,
De Offièier djgr_ Rijkspolitie Ie Klasse,

A .J. van THIEL.

A A Ni
De Heer Soofd der
Centrale Veiligheids Dienst
Javastraat 68,

R A V S H H A G E .



RIJKSPOLITIE 's-GRAVENHAGE
PISTRIST -DORDRECHT RIDDERKERK,30 Mei

jNDERWERP: "Universala Ligo"
BIJLAGEN : Een.

In antwoord op Uw schrijven DORDRECHT, 5 Mei 19ij.7,Nr.5l}.-
Geheim,gesteld op het afschrift schrijven van dé Centrale Veilig-
heidsdienst 'a-GRAVENHAGE,l Mei 19̂ 7, Javastraat 68, Geheim, Ho. B.
li}.139,Dict. R. Typ:Disb. J. betreffende het verstrekken van enige in-
lichtingen omtrent de in bijgaand schrijven genoemde personen, heb
ik de eer UWelEdelGe strenge beleefd als volgt te berichten; ----- -

dat de te BARENDRECHT woonachtige persoon genaamd: -----
D.M.PONTI niet voorkomt in het Bevolkingsregister dezer gemeente.
Voor zover ia nagegaan kunnen worden, is te BARENDRECHT geen enke-
le persoon met de naam PONTI woonachtig. Volgens inlichtingen van
betrouwbare personen, die nauw zijn verbonden aan de "Unlveraala
Ligo*, zijnde een vereniging van Esperantisten, destijds zetelende
te LONDEN, is het hun niet bekend, dat de persoon D.M.PONTI be-
stuurslid van die organisatie is of is geweest. Bedoelde naam heb-
ben ze nimmer horen noemen.- ----------------------------------

De mogelijkheid ia niet uitgesloten, dat in deze een
naamaverwisseling heeft plaats gevonden. Hoogstwaarschijnlijk
wordt met deze naam bedoeld de persoon genaamd; ---------------
DIRK MIJNDERT POT, geboren te BARENDRECHT, 7 November 189̂ ., onge-
huwd, van beroep leraar Esperanto, nationaliteit Nederlander, wonen-
de te LEIDEN, Rijnsburgerweg Nr. llj.0. ----------------------------

Deze persoon heeft vanaf zijn geboorte tot 16 Mei 19̂ 7
in de gemeente BARENDRECHT woonachtig geweest. Op 17 Mei 19̂ 7
heeft hij zich gevestigd te LEIDEN aan vorenvermeld adres .Voor
10 Mei 19̂ -0 heeft hij steeds het beroep uitgeoefend van leraar
Esperanto. Hij is altijd een groot voorstander geweest van het
Esperanto. Voor het jaar 194-0 heeft hij diverse malen in het Bui-
tenland congressen van Esperantisten bijgewoond. He t is echter
niet vast komen te staan, dat hij een bestuursfunctie in de wUhi-
versala Ligo" bekleedt. ----------------------------------------- •

In d© gemeente BARENDRECHT is niets ten nadele van hem
bekend. Op Kerkelijk terrein, noch op politiek gebied, is hij in
een bepaalde groep onder te brengen. ----------------------------

Voor wat betreft de te SLIKKERVEER wonende C. POT is
zijn personalia ala volgt: --------------------------------------
CORNELIS POT, geboren te RIDDIRKERK,8 April 1885, gehuwd, van be-
roep Directeur van de Electro Technisch Industrie "ELECTRO" te
SLIKKERVEER en wonende te SLIKKERVEER(gem. RIDDERKERK) B.7ij.. -----

Vorenvermelde G.POT woont sedert zijn geboorte te
RIDDERKERK. Hij belijdt de Nederlandse Hervormde Godsdienst .Voorts
is hij lid van de politieke groepering: Partij van de Vrijheid.1*
Hij is een overtuigd Esperantist en lid van meergenoemde "ïïniver-
s ala LipoJJVolgQna betrouwbare gegevens moet hij echter geen b e-
Êuursfunctie in die vereniging bekleden. In de gemeente RIDDER-

KERK staat hij bekend als een persoon, die afwijzend stond en
nog staat tegen iedere vorm van organisatie van de zijde der
werknemer s. Overigens staat hij in de gemeente RIDDERKERK gun-
stig bekend en heeft zich in de voormalige Duitse, in Nederland
uitgeoefende, bezetting als goed Nederlander gedragen. Tijdens, die
bezetting is hij nog enigen tijd ala gijzelaar geïnterneerd ge-

AAN: De Kapitein, District s- Commandant De WachtïiB ester Ae klasse
der RIJKSPOLITIE

VWestveer)
D O R D R E C H T .
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Rotterdam, 3 Juni 1947.

In antwoord op Uw schri jven Fo. B. 14139 d. d
l Mei 1947, betreffende mejuf f rouw M.H. Vermaas , wordt U
het volgende ber icht»

geboren 23-9-
wonende ïïleu-

Vermas , Marianne Huibertina,
1911 te Rotterdam, heilgymnaste en masseuse,
we Binnenweg 70 te Rotterdam, is ongehuwd.

Zij is penningmees tere s ae van de UHIVBRSALA
LIG O,

z i j n »
de overige bestuursleden van

Voorzi t ter* -Prof. Dr. Edmond

deze vereniging

Privat te ileu--Prof. Dr.
chatêl?

Vioe-voorzi ts ter : Mevr. J.C. Isbrucker-Dirk-
sen te 's- Gravenhage;

Secretaris: Andreo Gseh te 's- Gravenhage;
Vice secretaresse: Me j. P.C. Rademaker te

's- Gravenhage;
Ledem G. Alan Connor te New Yorkj

D.M. Ponti te Barendreoht;
C. Pot te Slikkerveer;
Dr. H.C. Raasveldt te Bogota (Columbia)
P. L. Wright te Londen; en
L. Zamenhof te Warschau.

Het kantoor van de vereniging is gevestigd te
's- Gravenhage, Riouwstraat. 172.

De vereniging is geen Ssperanto-v ereniging.
Zij is opgericht te 's- Gravenhage op 14 April 1942. Het
doel van de Universala Ligo is het verbreiden van de idee
van een wereldfederatie en mensheid op te voeden tot we-
reldburgerschap. Dit tracht zij te doen door internationa-
le correspondentie, cursussen, bi jeenkomsten, reizen enz.
De bond geeft een maandblad uit om een band te vormen tus-
sen de leden. Een internationaal muntsyateem, door de bond
ingevoerd, wordt toegepast om de waardeberkeningen inter-
nationaal te vergemakkelijken. De taal van het orgaan en
de internationale correspondentie is Esperanto. Zij werkt
samen met de "Movement for World Federal Government" te
ITew York, opgericht in October 1946 te Luxemburg. Lid van
de bond kan een ieder z i jn , die schrif tel i jk verklaart in
te stemmen met het doel van de bond en v o o r één keer in
z i jn leven een vrijwillig te kiezen aantal syrnb/olisohe
bouwstenen bijdraagt. Meefidere bouwstenen kunnen te allen
ti jde worden toegevoegd. De waarde van een bouwsteen is
25 cent .

"Grondleggerë" z i jn die leden, die minstens
500 bouwstenen bijdragen. De contributie voor actieve le-
den bedraagt PI. 6,00 per jaar. Zij ontvangen het orgaan
en de jaarlijkse aliaanak van de bond en genieten verschil-
lende voorrechten. Het act ieve lidmaatschap kan te allen
ti jde worden beëindigd,- Men kan actief lid voor het leven
worden met een contributie ineens van Fl* 125,00.

Door
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Door het bestuur der vereniging "Universala
Ligo" is omstreeks Augustus 1946 tot Hare Majestei t de
Koningin het verzoek gericht tot verlening van de Konink-
lijke goedkeuring op de s ta tu ten der vereniging. Op dit
verzoek is nog geen antwoord ontvangen.

Op het gedrag van mejuffrouw Verinaas valt zo-
wel gedurende als na de bezett ing niets aan te merken.
Zij is niet aangesloten bij een politieke partij, doch
aan te nemen is, dat zij de richting van de Partij van de
Arbeid is toegedaan.

Haar overleden vader was een gunstig bekend
staand architect. Hij was tevens een bekend esperantist.

De naam van mejuffrouw Verinaas komt terzake
van misdrijf in de politie-administratie alhier niet v o o r »
terwijl haar naam bij de Politieke Recherche Afdeling al-
hier niet bekend is.

VERZOHDEF AAIT»
HOOS1!) CBHTRALS VBILIGHSIDSDIEWSi
Javas'craat 68 te 's- GRAVENHAüïï.



AFSCHRIFT.

ALLIED OEHSQRSHIP VERTROUWELIJK

Aard T. h. stuk Soort correspondentie- ( V/O/T) CENSUUR- Ir. 38638
"brief taegelaten post J RAPPORT dd. 20. 2.47.

AFZENDER:
J.C.Isbrueoker /
Oostduinlaan 32
Den Haag.
ADRES:
(G q'. plaat s v.
terugbezorging).

GEADRESSEERDE:
S-ro Erioh Kueösner
Roentgenstr.5
Halle Saaie- (19a)
Sachsen
Sowjetische zone
Deutsohiand

Datum
n.2.4fn:

Voigno.

Taal 1"T"„
* • i - 7'OCT.W
Esperanto _̂ T

rapppr'

Nadere bebande vaii het stuk: t Instanties, aan welke dit rapport
. ' ' gezonden:

j MP-MvBui-MvBi-OSW^DRg
j— -5 —

Eahtoor/Sroep Afd./Tafel Censor Controle Datum,waarop gecensureerd:
Asd. III 3641/4010 4003 14-2-47.

ONDERWERP:

P o l i t i e k .

DOEL EN STREVEN VAN DE OOK IN NEDERLAND GEVESTIGDE,ESPERANTISCHB
"ÜUIVERSALA

De brief bevat als bijlage net concept van een in het
Esperanto opgestelden oproep, gericht aan alle y©lken,uit-
gaande van de "Universale Ligo" (ïïniverseele Liga), cen-
traal kantoor Riouwstraat 172, ï)en Haag,Tel.556677*
Uit het briefhoofd blijkt, dat de "Ligo" thans 2843 leden
telt.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Prof.dr.Edmond Privat, Weuohatel? 'r/f/
Vice-voorzitter: mevr.Julia Isbrucker, Den Haag;
Secretaris: Andre Cseh, Den Haag !^ff-
Vice-secr.: Mej.P.C.Rademaker ;
Penningmse: Mej.N.H.Vermaas, Rotterdam;
Leden t 1.1" C.Alan 0®nnor,New York} D.M.Ponti,Barendrecht;

C,Pot,Slikkerveerj dr.H.C.Raasveld, 'Zuid Amerika;
P.N.V/right, Londen; L.Zamenhof,Warschau.

Postcheq.ue- en girorekeisning no.408826,Den Haag.
De "Universeele Ligo" werd opgericht in Den Haag ©p 14 April
1942, ter gelegenheid van de herdenking van het feit, dat hei
toen 25 jaar geleden was, dat de groote *Vredes-Apostel",
dr. Zamenhof (de,grondlegger van het Esperant©) overleden isf
Volgens het concept van den oproep is het doel van de U.L.
niet alleen om het denkbeeld van een wereldbestuur te pro-
pageeren, d©ch 0©k ©m de volken tot wereldburgerschap op
te veeden, én wel door middel van internationale briefwis-
seling, cursussen, international© bijeenkomsten, weder-r
zijdsche bezoeken (reizen), enz.
Bovendien wordt een maandblad uitgegeven, terwijl een in-
ternationaal geldsysteem (Uitsluitend gebezigd, door de U.L.)
de ©nderlinge betalingen aal moeten vereenv©udigene
De "Universale Ligo" werkt samen met de "Ifevad® P©r
' ' " ''



Pederacia Mondregistaro" (Beweging voor federatief
wereldbestuur), opgericht in October 1946 in Luxemburg.
De slagzinnen van de U.Lé luiden: "De wereld is één landl
De menschheid is één volk!" De U.L. vreest een nieuwe
ramp en is van oordeel, dat de staten zich thans reeds
opnieuw koortsachtig bewapenen voor een nieuwen oorlog.
De leden dragen 2.g. "steentjes" bij, die 25 cents Ked,
crt,kosten.
Als stichters worden beschouwd degenen, die minstens 500
"steenen" bijdragenj actieve leden zijn zij, die een con-
tributie van fl.b.- per jaar betalen.Bij . storting ineens
f1.125j- wordt men actief voor het leven.
Blijkens het briefhoofd beschikt de U,L. thans over 2b806
"steenen" (fl.6701.50).

Censors Noot;,
De briefschrijfster, Mevr.Julia Isbruecker,

is vermoedelijk een familielid van den bekenden ITederland-
schen Bsperantist (wijlen?) Ir.J.G.Isbruecker, die in 1920
vooraitter was van het internationale Esperanto-Congres
in Den Haag,
De voorzitter van de U.L.» prof .dr.Edriond Privat,taal-
geleersie van internationale venaaardheid, is -een toekerid
propagandist van het Esperanto. Het internationale Esperan-
to Congres in Den Haag, in 1920 , werd door hem bijge-
woond. Hij trad toen meermalen op als redenaar.

. _ _
CO1.Y



UITTREKSEL

Voor ° *D' 6 78 Naam «M̂ Â. LIGA..

Origineel in ........... P.. D. ...... 267 ............................................. Naam ..... ALGiJMENË J^DERLaNDüIi; ..... VREDEÜACTIE ...............

Volgnr ........................... Ag.nr. ..... 3093Q ........................ Aard van het stuk ..Ver slag, GMTO..Mr4.enking., .............

.............................................................................................. Afz .............. I -D. ..... DSN .EMU. .................................................... Datum ....... 6-3-48 .....................

KORT VJxSLAG van de GHANDI herdenfcAng op l Maart 1946 te 20.00 uur
in het gebouw de Ruyter straat 67 alhier.
Bedoelde herdenking was uitgeschreven door de A.N.V.A. (Alg. Neder-
landse VredesactierjxCoop. De Ring, De Nieuwe Koers, Humanistisch
Verbond, InfternationaSt̂ e Veraeniging Bellamy, Kerk en Vrede, Nader-
land -Indonesië, Nederlandse Vrouwenbeweging, Soefi beweging,
üniverwala Ligo, Vlamgroep en het Vromingscentrum Vrij Nederland.
Aanwezig ong. 400 personen, zodat het zaaltje, dat circa 300 zitplaat-
sen telt, overvol was.
Te 20.00 uur opende Mevr. J.C, ISBRUCKSR-DIRKüïïN (personalia bekend)
vice-presidentie van de Bniversala Ligo, bij wie de leiding berustte
de bijeenkomst. Zij sprak daarbij haar genoegen uit, dat zovele
groepen de behoefte hadden gevoeld om gezamenlijk 8BANDI te herdenken.
Allereerst werden enige Hindoese dansen uitgevoerd door INDRA DEV
PRASAD, begeleid door een iele in Hindoe orkest,
Vervolgens wordt het woord gevoerd door J. BOOG..ARD (Int. Bellamy Ver. )
(personalia bekend) die in het kort verbandtrachtfce te brengen, tussen
het streven van GÜANDI en de Bellamygedachte . Dit lokte een inter-
ruptie uit van een der toehoorders, die het schande noemde, dat
spreker de Grote GHANDI gebruikte als recalme-xpiddel vooe zijn Bellamy
gedachten.
Bogaard verliet daarna het spreekgestoelte zonder van repliek te heb-
ben gediend. De stemming der vergadering was imniddels beslist slecht
te noemen.
Ook de volgende spreker, de heer R. SAMLAL (personalia onbekend) een
Indiër was niet in staat een betere sfd r a n bedoelde GHANDI herdenk^
te geven.
Deze spreker trachtte iets van het leven van &HANDI

weer te geven, waarbij hij o.m. mededeelde, dat
GHANDI als jong advocaat in Zuid Afrika tot zijn vrijheidsgedachte
was gekomen. aAMlAL was als Indiër niet in staat zich behoorlijk
in het Nederlands uit te drukicen, hetgeen zijn uitleg niet duidelijker
maakte.

Vervolgens werd e enige Hindoe muziek ten gehore gebrachtqi waarna werd
gepauzeerd. Vele bezoekers maakten van deze gelegenheid gebruik om
de zaal te verlaten»
Na de pauze sprak namens de Vlaragroep de Heer JPef LAST (personalia be-
kend), die in hoofdzaak de strijdwijze van GHANDI belichtte.

Volgens spreker waren de revolvers en gummiknuppels niet in staat
geweest, de gedachten van de weerloze GHANDI te breken.
Naar het applaus te oordelen, viel het betoog van deze spreker in
goede aarde*
Daarna werd het woord nog gevoerd door Mevr. A. NGLLBS-HKUFF (personaJÉt

Uitgetrokken door ........ HV ........................................................................... Afd./Sectie ......... AG-D/4 ........................ Datum S3é 6 » 48

Op aanwijzing van ............................... B IV ............................................
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bekend) naaens JJederlaMse Vrouwenbeweging on door de Remonstrants
Predikant ar» M.J. BaHKIKJ (p^raonalia iiekend) n&aena Kerk on
Vrede. . t .
Beiden apralcön over do ontöMbar© vrljftóieidsgedacnten van ÖILU4DI
doch wogoJis het ontbrwiceii vtui een geluia ̂ installatie vaaren üij
nauwelijks t@ verstaan*
Te oiititroukö ü.^.ao uur werd ooaoeldQ herdeiKiuy geoindigd ast het
gsiJigea, v^n.h^t Ilindoeavollcölieö.
De too^öG tot de ^aal waa vrij. Zn de pau«ö werd ©an collecto g@«
houden ter dekking; van d« orücoston. Het podium wus getooid net een
z.c» üïUïTDI woditiatie vmarondfir een bou^uet bloemen waa opceatald
Door eerder bedoelde v©reeniciiigöii was tot het iioudon van de^e
GU/UIDI herdönföiHÊs oen oTÊanisati» cotdto {^ovosr̂ d beatatmdo uit ï
lo. Ir. C.C «J, de l^i^IHAifc'^ {poröotialia bekend) (
2o. Mavi'* A. 'StiS^KOXaf^ïSRiW^ (personalia bekend)
3e. Ir.II.lS.L. VCIWa van ILO&lS (personalia bol-cand).



Bildo el la Federalista Mondkongreso en Montreux.
Kelkaj membroj de Universala Ligo en ia solena

malferma kunsido de la Pederalista Mondkongreso
en Montreux, Svislando (17—24 de aügusto 1947).
— En la unua vico, de maldekstre: s-ro André
Labit, repreztntanto de UL por Francujo; — s-ro
D-ro Anakreon Stamatiadis, eminenta greka pio-
ruro de Esperanto; — s-ino Ju/ia Jsbrucker, vic-
prezidantino de UL; — s-ro Andreo Cseh, sekre-
tario de UL: — s-ro Jan Zawada, prezidanto de
la Pola Esperanto-Asocio. — Krom ei tiuj en la
kongreso partoprenis ank au la sekvantaj membroj

de UL: barono Antoine Allard el Bruselo (Bel-
gujo), grafino P. de Briey el Angers (Francujo).
ges-roj Hiltpold el Corseaux (Svislando), > - r > i
K. Krekovic el Venecio (Italujo), s-ro Charlcs
Ravenel el Par/zo (Francujo), s-ro A. Sc/nnVi^s-
hakl el Klagenfurt (Aüstrio), ges-roj RusscH Sc^tt
el Letchuvrth (Anglujo), s-ino M. T man cl
Vevey (Svislando). — Univ. Ligo aligin ui !.t
„Mondmovado por Federacia Mondrcgistaro". AM-
en la kongresaj decidoj partoprenis kun 9 rot\
La sidejo de la „Mondmovado" est as en (5enci\-



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Directie Juridische en 'idministralieve Zaken.
~ ,-A fV l V°^"°-

Q5>P
'S-GRAVENHAGE, de

afdeling mAlWKëUtig te vermelden

Men wordt
deze brief d]

In verband mat het in afschrift bij •
gevoegde schrijven van liarer hajesteit's
G-e zant te Praag d. d. 22 September 1.1.
No.T 70 .-5739/011* heb ik de eer U beleefd
te verzoeken mij te v;iHen mededelen,
wat U omtrent de Nederlandse Afdeling
van de Universala Li go op politiek ge-
bied bekend is.

DS MINISTER Vilü BUIÏüKL̂ "L.sa ZAKE
Voor de Minister ,

Het Hoofd der Directie ,

x c ck

Aan het Ministerie
van Algemene Zaken.
Sur.C.V.D,

7644 - '48



No. T.70-5739/6l4 Praag. g8 September 1948

S gerant overeniging

f «t mi3 heeft aich gewand een Tsjeohitoh Eape-

/j raotist, de heer f<m*I Beld«» Mals' gftp&iafc* 7,

Praag II, met b.ct veraoet de medewerking van luit

geeaatsohap te «1130* TOT l ene n bij het overaaken ren

««D Bedrag gro0t Kift 20.000,- (o»om«r f. 101»©,.)

aan de «fSiivtf^Él» £i4i^j|l»OT«Cr«*t 170 t* »» fera-

, Dit ^flreg aott *erèohuldl«d B!|E we«ena

Nederland aan £ep«rantiatön IE Ts,Jeehoelowa-

kl Je geaccdea brochures én boeken.

Ik le^ d« beer Balda r«*ds medesedeeli» dat lot

geeantschap moeilijk>lE«B med«weri:eB bij de transfer

T«B «elt«iit hetgeen de taak Is ven de

weakse ïfetlonale Baclc.

lic zoude eo&fcer «o mogelijk gaarne

welke te aotiritelt i* ran de hierboven genoemde

Se heer Balta böBohraef de Tajeohoalowaakae

Ësperantistenverenigiag al* een voor de wereldvrede

werkende groep. Het lijkt mij echter niet oomogelijk

! • dat de werkaaamheden Tan iè«« «roep een uiterst

linkse strekking hebben.
i

: Be Geaaat»

Aan Zijne Sxoellentie . " Av

de «iniflter van Buitenlandse Zaton . , •:

\« r . * t » .t « a h a...f «
•4:
• t



MBIISTEHIE VAN ALCSailNE ZiAKEN
Javaatraat 68,

Ho. 46886.̂  ̂

ïïwRo.: 107248.

d.d.: 1-10-1948.

Onderwerp: ünlveraala LigoA

O B H B I M.

's-Osravenhage, 16 December 1948.

Onder verwijzing naar Uw schrijven d.d. 1-10-
1948, Nr, 107248, betreffende de in margine genoende vereniging,
aoge ik U te uwer oriëntering het volgende berichten.

De "Unlversala Ligo" werd op 14 April 1912
te »s-Gravenhage opgericht voor de tijd van 29 jaren en 11 maan-
den. De statuten der vereniging zijn goedgekeurd bij Koninklijk
Besluit d.d. 10 Juli 1947, No. 48.

Het doel der vereniging is: de aaneensluiting
van de volkeren te bevorderen ter verzekering van de wereldvrede,
in een wereldfederatie, demoeratiaeh georganiseerd volgens de
beginselen van persoonlijke vrijheid, nationale gelljkgereehtig-
held, sociale rechtvaardigheid, georganiseerde wereld-economie
en solidaire samenwerking.

De Unlversala Ligo stelt zich als bijzondere
taak het vormen van en het opvoeden tot één samenleving van alle
nessen, die verbonden zijn door gemeenschappelijke idealen en
een gemeenschappelijke cultuur. Deze taak zal de Unlversala Ligo
ten uitvoer brengen door een nauwe internationale samenwerking
en daartoe strekkende practlsche diensten te organiseren.

De officiële taal van de Unlversala Ugo is
Esperanto. Zoals reeds gezegd is, streeft de Unlversala Ligo een
federatieve wereldgemeenschap na en het esperanto moet hiertoe
bijdragen. De inkomsten van de vereniging zijn gering en men
tracht deze te vermeerderen door de verkoop van boeken en brochu-
res, ook in het buitenland. Ret is echter zeer moeilijk om de bui-
tenlandse vorderingen binnen te krijgen In verband met de deviezen-
politiek der diverse landen.

De vereniging schijnt sswen te werken met de
"Hovement for World Federal Government" te New York, opgericht te
Luxemburg in 1946 onder de naam van "Movado por Federacla Mondre-
glstaro" (Beweging voor federatief wereldbestuur).

Tot nu toe is niet gebleken, dat de Unlversala
Ligo iets anders zou doen dan het door haar in de statuten om-
schreven doel nastreven. Tot op heden heeft deze vereniging geen
politieke activiteit aan de dag gelegd.

Aan de Eoogedelgestrenge Heer C. Adria&nse
Chef der Directie Mmln. Zaken
van het Ministerie van Buitenl. Zaken
Plein 83
«8-G R A T E S H A G B?

HET ffiJOFD VAK DE DUNST,
Namens deze,

L. Pot.



MOilTIL van 13 XX

Befcr,! UJlV.caSALA UGO»

Ik iao£ö ü verdoeken 00 a ouaoiaoek t s doen instellen
na&r ue politieke activiteiten van de Keüerlandse Afdeling van
de UKI\/.• HS^LA LlG€»PJ,'puwstraat 17S,Dea Haag»nemr uanieldlng van,
oen verzoek aan öe Nederlands© Geaant van de Tsjechisch© eaperan»

ItlatjToiims B /.. L D A te P r a a gtdle cle bejaiöcleliKe var. het Ge-
siantachep im'lep cm medewerking te wlllai verlenen bi;} i^t ovtiv
Biaken van oen bedrag van pngevaer F 1ÖOQ,- aan bpvengsnoenicte
Nederlandse /H'üeiing.Dlt bedrag; »ou verscliulcilgd zijn v/egens van
Kederlaoft aan a e Ssperantlsten in T4|&oho*Jlovjakije gezonden
brochures n boeken «Genoemd e B A L D /; beachreof Ge Tsjechoalo-
\vaakse £si;erantisten Vereniging ale een voor c;e wereïdvrèêe v^erir.en-
de groep,
Het la niet uitgesloten dat do UKIYEFuiALA ï.IGO aon vlterat linkse
strekking heeft.

8.10.48

B IX,



'\V.D. TJNIVERSALA LIQQ_

B. IX.

De Vereniging draagt de naam van UNIVERSALE LIGO
is gevestigd te 's-Gravenhage Riouwstraat 172 en opgericht
op 14 April 1942 voor de tijd van 29 jaren en 11 maanden.

De statuten der vereniging zijn Koninklijk goedgekeurd
bij Kon.Besluit dd.10 Juli 1947 No.48.Zlj gaan als bijlage
hierbij.

Het doel der vereniging is in de statuten omschreven
en tot op heden ia niet gebleken,dat de feitelijke werk-
zaamheid afwijkt van de omschreven doelstelling.

De leuze van de U.L. is:"De wereld is l land;de mens-
heid is l volk". Haar ideaal is l wereldfederatie om zo-
doende de vrede te bevorderen.Het esperanto is de offici-
ële taal der vereniging en zij heeft een eigen internatio-
naal geldsysteem.

Zij schijnt samen te werken met de "Movement for World
Federal Government" te New York.opgericht te Luxemburg in
1946 onder de naam van " Movado por Federacia Mondregls-
taro w (Beweging voor federatief wereldbestuur)

Voorts zij verwezen naar het dossier 0.D.678,waarin een
en ander uitvoerig is omschreven.Betrouwbare mensen uit
de esperant o-wereld, èe U. L. kennende, beweren, da t hen nimmer
is gebleken,dat zij iets anders zou doen dan het door haar
in de statuten omschreven doel nastreven.De U.L.zou volgen*
deze mensen volkomen vrij zi jnv*politiek.

De oprichters van de U.L. zijn:,.
JOHANNES RIJK35 GERARDÜS ISBRTTCKER. geboren te Rotter!

dam, 19 Juli 1889,electrotechnisch ingenieur,wonende te
's-Gravenhage,Oostduinlaan 32;

JÜLIA CATHARINA DIRKSE.geboren te Kralingen,22 Sep- !
tember 1687.gehuwd met J.R.G.ISBRÜCKER voornoemd,wonende
te 's-Gravenhage,Oostdulnlaan 3 2 ; " ~

ANDREAS QERGELY JANOS CSEH.geboren te Marosludas
(Roemenië), 12 September 1895, esperantoleeraar,ongehuwd,
geen kerkgenootschap,oorspronkelijk R.K.genaturaliseerd
Nederlander (bij wet S 1239jf/39), oorspronkelijk Roemaan,
wonende te *s-Gravenhage,Oostduinlean 32 ten huize van de
familie ISBRÜCKER.

Deze personen zijn vooraanstaande esperantisten.
Volgens ingewijden zijn de ISBRÜCKER'S volkomen vrij van
politiek.Het zijn internationaal georiënteerde mensen,dle
practisch geheel Europa bereisd hebben.Mevr.Isbrücker is
pas terug van een reis naar Amerika. j

In het kader van de U.L.word en lezingen gehouden!
en films vertoond.Het SKSOE laatste gebeur^ meestal in het i
Museum voor Onderwijs in de Hemsterhuisstraat No,2 e.Zowel)
de lezingen als de filmvoorstellingen zijn bedoeld als i
propaganda voor het esperantisme.Zij zijn toegankelijk
voor een ieder. i

Het pand waarin de TJ.L.gevestigd is,is eigendom !
van de Heer ISBRÜCKER. !

Zoals reeds is gezegd, streef t de TJ.L. een fede-
ratieve wereldgemeenschap na en het esparanto moet hiertoe!
bijdragen.De Inkomsten zijn gering en men tracht deze te i
vermeerderen froor de verkoop van boeken en brochures ook j
naar het buitenland.Het is echter moeilijk om de buiten- j
landse vorderingen binnen te krijgen in verband met de !



deviezenpolitiek der diverse landen.
On het internationaal congres voor est>erantlsten

te Fa lm ó', gehouden van 21 Juli - 7 Augustus 1948 v.'erd de
TT.Ï .vertegenwoordigd door Fevr.ISBRtTCKSR en de Heer CS"W
^T» dit congres werd de politiek angstvallig vermeden.

De vereniging geeft een maandblad uit genaamd
"Ia ^raktiko" ,dat door CSEH wordt geredigeerd."Ren jaar-
abonnement kost f.6,00.Post Giro No.408836,telefoon 556677

In het Januarinummer van 1948 komt een foto voor met
het onderschrift:" Bildo el la Federalista Fondkongrese
en Fontrejpr" .On dez« foto komen de afbeeldingen voor van
MevrïISBEiGEB^efïide Heer: CSSH.Een afdruk van a-ëzebfóto
gaat hïeFbij; -^t-i:^ :: -< < ~ c . '•• .L. ••.• : ../:•. ••> •-'•••,',. V -• :.1

Het bestuur van de TT.L.bestaat uit de volgende
•personen:

Prof.Dr.Ttömond Privst Weuchatel President.
Fevr.Julia Isbrücker,den Haag Vice Presidente.
Andreas Cseh,den Haag .secretaris.
Fe j .P.C.11 cbemaker^afcnrHaagYvlee secretaresse.
Fej.F.H.VermaaSjRotterdam penningmeesteresse.
G.Alan Connor.ïïew York;D.F.Ponti Leiden; G.Pot Slikker-
veer ;Dr.H.C.Raasveldt,Bogota,Columbia; P.L.Wright Lon-
don; I.Zamenhof,Warschau leden.

Be bestuursleden zi.jn allen prominente figuren
uit de esperanto-wereld met klinkende namen en internatio-
nale bekendheid.

Als referenties geeft de U.L.op:
a . S. J.B. de Fonohy, oud-Burgemeester van "Oen Haagt
b. Ir.Damme, oud-Directeur der P.T.T.
c. ^rof.R.Ca simtr»thans wonende te Voorburg,Groen van

Prinstererlaan 35:
d_._ J.van Ajnd.el,Inspecteur van het Gymnasiaal- en Fiddelbasr

^nderwi,1s,wonende te Dem Haeg Riouwstraat 125.

Van CS^T is het volgende bekend. ;
Fi.1 verbleef tot zi?'n A e jaar in zi.in geboorteplaats,

daarna in Hatszy (Hongarije),vervolgens in Puy (Hong) tot
1919,vprder in ^ermanstad (Roemenië) gedurende l j aa r , in ;
Rlausenburg S jaar , in Boekarest .? jaar en in Genève 2 i
.•iear.Baarna reisde h i j door Europa tot December 1929.Ver- \s woonde hij in T»en Haag tot ?-8-?4,in /1nt^^'erpen toti

29-8-?5 en ten slotte onafgebroken in Ben Haag tot heden. :
;Tij genoot leger onderwijs en bezocht het Gymna-

sium.Vervolgens studeerde hij te Btodanest in de rechten i
en-voor ingenieur.Te Karlsburg studeerde hij theologie. j
Hierop was hij gedurende 3 jaar R.K.priester en leeraar inj
het esperanto.HÏj kreeg later vergunning van de kerkelijke!
overheid om zich geheel aan het esperanto te v i jden . i

In Nederland wi jd t hij zich geheel aan het esperanto.
Hij heeft o.a. lesgegeven aan verscheidene politiemannen .
Op politiek en crimineel gebied is er niets ten nadele ven*
hem bekend.Tijdens de bezetting van Nederland heeft hij \h steeds als een felle antl-'Nazi getoond .Volgens befer• ,.:\e inlichtingen is hij zeer zeker niet links ge- l

orienteerd. j
Voor zover bekend is hij in 19^7 voor het laatst in ;

Roemenië geweest.Dit was bij gelegenheid, vnn de begrafenis!
van zijn ouders.Hij zou nu geen bloedverwanten meer in i
Roemenië hebben,

Zi jn persoonlijk gironummer is 198. •

Als enig Dersoneelslid werkt bij de T.L.; l
«se FRED^RIK WÏLHELF BUETTTING, geboren te Amsterdam 19 f

Vaart 189?,esperantoleeraar,genensionneerd van de K.P.F, j
ongehuwd,statenloos,wonende te 's-Gravenhage,Riouwstr88t S



Voordien woonde hij te Amsterdam Bos en Lommerv^g' 19 huis.
Van Buenting is het volgende bekend.

ïïl.1 heeft z i jn Nederlanderschap verloren tengevolge van
z i j n houding t i jdens ^e bezetting.Volgens inlichtingen van
de " P . T R . A . te Amsterdam was hij .lid ven 6e N.S.B, ven 1941
tot het eind? van de oorlog,voorts was hij lid van het
N.S.K."F", ven 1942 tot 1945.Zijn stamboeknummer vss 149104.
Sinds 19?6 v:as hij woonachtig te Brassel,Verver- of Ver-
vierstraat 19.In 1941 heeft hij zich omgegeven als lid ven
de N.s .B. ,omdat hij dacht ,da t het Nationaal Socialisme
verbetering zou brengen in de toenmalige slechte sociale
toestanden.In Juli 1942 heeft hij zich aangemeld bij het
N.S.K.K. te Brussel.orodat hij daar betere voeding kreeg en
hij di t , in verband met z i j n slechte gezondheidstoestand
nodig had .Hi j zou bij het N.S.K.K. altijd administratief
werkzaam zi jn geweest tot de algehele capitulatie ven
Duitsland.Hij bereikte de rang van Scharführer.Fij heeft
wapens gedragen.ïïij zegt altijd anti-Duits van gevoelens te
z i jn geweest en zegt getracht te hebben het bel?ng van Ne-

.derland zoveel mogelijk te dienen.In het laatste ha l f jaar
van de oorlog is hij met het gehele kantoor van het N.S.F.K
overgeplaatst nsar Duitsland.

In Juli 1945 is hij naar Nederland teruggekeerd en ge-
arresteerd.

In verband met z i jn activiteit ti jdens de oorlog
heeft hij z i jn Nederlanderschap verloren.

Hi j is veroordeeld tot internering voor de t i jd
die hij in voor-internering heeft doorgebracht en tot ont-
zetting van beide kiesrechten.

Van het bestuur der U.L. is niets ten nadele
bekend.

Besloten te 's-Orsvenhage , 22 Novemteer 1948

8.
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142392.
zen'&ng kaartjes,

VERTROUWELIJK.
Dienstplichtigen lichting 1953.

Hierbij moge ik U de kaartjes betreffende te Uwent
woonachtige dienstplichtigen van de lichting 1953, welke
gevoegd v/aren bij Uitschrijven d.d. 21-6*1952 , wederom, doen,
toekomen, waarbij -t;f.$ellioht ten overvloede - gij verwezen
naar mijn circulaire no« 91426 van 20 Juni 1952*

7an de staat waarin deze zending |J heeft bereikt is
deaerzijds goede nota genomen en inmiddels zijn maatregelen
genomen teneinde dergelijke vergissingen in den vervolge
te voorkomen.

HET HOOFD VAN DE DISHST,
Namens deze,

Aan de Heer ^
Korpschef van Politie ,
te T'
W J f i R M E R T E B R .



G E M E E N T E P O L I T I E
WORMERVEER

TELEFOON 81750 (K 2980)
WORMERVEER, Juni 1952.

No.

ONDERWERP:

Men oellav* b U de beantwoording
datum 0n nummer dezov te willen
aanhalen.

BIJLAGE Twee enveloppen
raet inlioud.

Voor de goede orde doe ik ü hierbij
toekomen,een door U aan mij verzonden
brief,in dezelfde sta&i. als door mij ont
vangen»

Korpschef van Politie}
De Adjudant,

y\-
* 23 JUHt»52

het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst

Javastraat 68
te

1 S - GRAVKHHAGE.



AFSCHUIFT.
Allled. Censorship (Netherlands).

Aard van het stuk Soort correspondentie (V/0 /T) OIüNSÜüil
HAPPOiÖ?

No. 38638
Dd. 20-2-47,

brief _toe^elaten post V

AFZENDSli:
J.C.Isbruecker
Oostduinlaan 32
Den Haag.

S-ro Erich Luessner
Hoentgenstr.5
HalIe Saaie (I9a)
Sachsen
Sowjetische zone
Deutschland • .

DATUM: ( Cq.dat .v. post stempel)
11-2-47.

l a.al •
Esperanto

Nadere behandeling van het stut::

vrijgegeven.

Instanties, aan welke dit
rapport wordt gezonden:

Kant oor/Groep Af d,/Taf el • Censor Controle Datum., waarop gecensureerd;
Asd III 5641/4010 4003 14-2-47.

Politiek,

Secretaris
Vice-secr.
Penningnise
Leden

DOEL EN 3THEVE1J VAÏI DE OOK IK 1ÏEDEULAND GEVESTIGDE,
"ÜNIVERSALA LIQO " __ _ . __ _

De brief bevat als bijlage het ooncept van een in het Esperanto gestelden
oproep, gericht aan alle volken, uitgaande van de "Universale Ligo"
(üniverseele Liga), centraal kantoor itiouwstraat 172, Den Haag. Tel. 556677.
Uit het brief hoof d blijkt, dat de "Ligo" thans 2843 leden telt. Het
bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: prof .dr.Sdmond Privat, Neuchatel;
Vioè-voors: mevrouv/ Julia Isbrucker, Den Haag;

Andre Osén, Den, Haag;
Llej .P.C.^aderaaker;
Lïej .NJ-UVcn/iaas, liotterdan;
Qi_i>-]Lan Gonnor, New York; D.LI.Ponti, Baren dr echt;
ö.Pot, Slikkerveer; dr.H.C.iiaasveld, Zuid-Arierika;
P.H.Vifright, Londen; L.Zamenhof , V'Ia.T schau. ,t

Post cheque-en girorekening no. 40882'6, Den Haag.
De "Universala Ligou werd opgericht in Den Haag op 14 April 1942, ter
gelegenheid van de herdenking van het feit, dat het toen 25 jaar geleden
was, dat de .groote 'Vredes-aposteV', dr.Zai.ienhof (de grondlegger van het
Esperanto) overleden is.
'Volgens het concept van den oproep ia het .doel van de U. L. niet alleen
cru het denkbeeld van een wereldbestuur te propageeren, doch ook om de
volken tot wereldburgerschap op te voeden^ en wel door middel van inter-
nationale briefwisseling, cursussen, internationale bijeenkomsten, weder-
zijdsche bezoeken (reizen) enz.
Bovendien wordt een maandblad uitgegeven, terwijl een. internationaal
geldsysteem (uitsluitend ge,bezigd door de U. L.) de onderlinge betalingen
aal moeten vereenvoudigen.
De 'Universala Ligo" werkt samen met de "Llovado Por jfederacia Iviondregistaro
(Beweging voor federatief wereldbestuur), opgericht in October 1946
in Luxemburg,
De slagzinnen van de IT.L. luiden: >TDe wereld is één land J De menschheid
is één volk J" De U. L. vreest een nieuwe ramp en is van oordeel, dat de
staten zich thans reeds opnieuw koortsachtig bewapenen voor een nieuwen
oorlog..

' .- z . o . z .



De leden dragen z.g. "steentjes" bij, die 25 cents Ned.out.kosten.
Als_ stichters worden beschouwd degenen, die minstens 500
"stèenen" bijdragen; actieve leden zijn zij, die een contributie
van f.6,- per jaar betalen. Bij storting ineens van f.125,- wordt
men actief voor het leven.
Blijkens het briefhoofd beschikt de U.L. thans over 26806
"steenen" (f. 6701,50).

Censors Noot:
De brief schrijf ster, llevr.Julia Isbruecker, is

vermoedelijk een familielid van den bekenden Nederl-andschen
Esperantist (wijlen?) Ir,J.G.Isbruecker, die in 1920 voorzitter
was van het Internationale Esperanto-congres in Den Haag.
De voorzitter van de U.L., prof .dr.Edraond Privat, taalgeleerde
van internationale venaaardheid, is een bekend propagandist
van het Esperanto. Het Internationale Esperanto Congres in /
Den Haag, in 1920, werd door hem bijgewoond. Hij trad toen
meermalen op als redenaar.

Typ.: Iffi.
Goll.: dH



Bijvoeg-sel tot de Nederlandse Staatscourant van
Dinsdag 4 November 1947, no. 213

Na 1 i 47

VERENIGING: „Universala Ligo" (Universeele Bond), ge-
vestigd te 's-Gravenhage.

\'
Naam en zetel.

Art. 1. De vereeniging draagt den naam van: „Universala Ligo"
(Universeele Bond), en is gevestigd te 's-Gïavenhage.

*

Doel.
Art. 2. Het doel der veree.higing js de aaneensluiting van de

volkeren te bevorderen, ter verzekering van den wereldvrede, in een
.wereldfederatie, democratisch georganiseerd volgens de beginselen
van persoonlijke vrijheid,v nationale gelijkgerechtigdheid, sociale
rechtvaardigheid, algemeene. ontwikkeling, georganiseerde wereld-
economie en solidaire^samenwerking. -

De vereeniging stelt zich tot bijzondere taak het vormen van en
opvoeden tot een samenleving van alle menschen, die verbonden zijn
door gemeenschappelijke idealen en een gemeenschappelijke cultuur.
Deze taak zal de vereeniging ten uitvoelr brengen door een nauwe
internationale samenwerking en daartoe strekkende practische
diensten te organiseeren. Zjj tracht haar doel te bereiken langs
wettigen weg, en wel door het .uitgeven van één of .meer periodie-
ken en geschriften, het organiseeren van bijeenkomsten en voorts
door alle, andere wettige middelen, die aan het doel der vereeniging
bevorderlijk kunnen zijn. ,- *~':.

De officieele taal der vereeniging is Esperanto. »j '
"- De vereeniging werkt niet op politiek terrein, maar hééft een
cultureele en opvoedende taak.

Duur.
Art. 3. De vereeniging is opgericht voor den tj}d van 29 jaren en

11 maanden, aangevangen 14 April 1942 en eindigende 13 Maart 1972.

Lieden, donateurs.
Art, 4. Actieve leden zijn allen, die het programma der vereeni-

ging onderteekenen en. zich. als actieve leden aanmelden bij het
bestuur. Zij betalen behalve-één of meer „bouwsteenen" een jaar-
lijksche contributie van ƒ6; Een actief lid kan-zijn actief lidmaat-
schap en een donateur zijn donateurschap te allen ttjde doen eindi-

,gen door opzegging zonder opzeggingstermijn, welke opzegging .
gericht moet worden tot het bestuur. t .

De actieve leden hebben recht op gratis toezending van het orgaan
en den almanak der vereeniging; zij hebben stemrecht op de alge-
meene vergaderingen. : • • . .

Tegen betaling van één of meer „bouwsteenen", benevens ƒ 125
ineens, 'word.t -het actief lidmaatschap voor het .leven verkregen.
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Actieve leden voor het leven hebben levenslang en zonder dat van
hen verder eenige bijdrage kan worden gevorderd alle rechten, aan
de actieve leden toegekend of nog toe te kennen.

Een lid, dat — na daartoe aangemaand te zijn bij speciaal aan
hem geadresseerde kakrt — zijn contributie niet binnen 3 maanden
nadat <3e aanmaning is verzondep, hee'ft yoldaan, wordt geschrapt.
Van de verzending van aanmaningen houdt de penningmeester aan-
teekening, welke tegen het betreffende lid als bewijs zal dienen.

Het bestuur kan een actief lid of een donateur, die in strijd han-
delt met de principes of de belangen der vereeniging, schrappen,
behoudens beroep op de algemeene vergadering.

Donateurs zijn zij, die het programma der vereeniging onder-
teekenen en de vereeniging steunen met één of meer „bouwsteenen";
elke „bouwsteen" vertegenwoordigt een waarde van ƒ 0,25.

Grondleggers zijn donateurs, weïke met minstens 500 „bouwstee-
nen." de .vereeniging steunen.

Indien het bestuur dit noodig acht, kan het voor leden uit bepaal-
de landen deze bedragen aanpassen aan de daar heerschende om-
standigheden,
•.Het bestuur kan aan personen, die zich bijzonder' verdienstelijk'

hebben gemaakt voor de vereeniging, premiën toekennen, waaronder
ook het actief lidmaatschap gedurende één of meer jaren of voor
het leven. * - -. i

Bestuur.
Art. 5. Het bestuur der vereeniging bestaat uit 9 leden of zoo-

veel meer als de algemeene vergadering zal vaststellen. Mocht door
onvoorziene omstandigheden het bestuur niet voltallig zijn, dan
vormen niettemin de resteerende bestuursleden een geldig bestuurs-
orgaan. Indien' en zoodra het aantal bestuursleden beneden 6 is ge-
daald, wordt ten spoedigste een ledenvergadering bijeengeroepen ter
voorziening in de vacatures.

De leden van het bestuur worden uit en door de actieve leden
gekozen uit een door de in functie zijnde bestuursleden opgemaakte
voordracht van minstens 2 personen vóór iedere vacature.

Een groep van minstens 100 actieve leden is gerechtigd een can-
didaatvoor het bestuurslidmaatschap te stellen. Daartoe wenden zij
«ich, onder opgave van huri namen en lidmaatschapsnummers, bij
door hen allen onderteekend geschrift tot het bestuur, dat verplicht
is den aldus aangewezen candidaat in de candidatenlijst op te ne-
men, onde,r mededeeling, dat deze door een groep van actieve leden
wordt voorgesteld.

Zij worden benoemd voor den tijd van 6 jaren en treden af vol-
gens door het bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn ter-
stond herkiesbaar. .

Alle bestuursleden moeten, evenals alle beambten en andere func-
tionarissen der vereeniging, Esperanto verstaan en spreken.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een viee-voor-
zitter, een Iste-secretaris, een 2de-secretaris en een penningmeester.
Deze 5 functionarissen vormen te zamen het -dageljiksch bestuur,-
hetwelk is belast met de dagelgksche leiding der vereeniging. Ook
indien door onvoorziene omstandigheden het dagelijksch bestuur
minder dan 5 leden mocht tellen, vormt dit een geldig college.

Minstens 3. leden van het dagelijksch bestuur, daargnder een-der
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beide voorzitters, moeten wonen in het land, waar de vereeniging is
gevestigd; bovendien moet één der beide secretarissen wonen ter
plaatse, waar de ^vereeniging1 is gevestigd, of althans binnen een
liring van lOO Ion daaromheen.

De bestuurslsden genieten voor hun werkzaamheden geen salaris.
Echter kan het bestuur aan den 1ste- en 2de-secretaris of aan een
hunner en aan den redacteur van het orgaan der vereeniging een
vergoeding toekennen voor hun werkzaamheden en hun tijdverlies
in dienst der vereeniging.

Vergaderingen van het dagelijksch bestuur worden gehouden zoo
dikwijls de voorzitter of de vice-voorzitter of .2 der andere leden
daarvan dit noodig oordeelen.

Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zoo dikwijls een
der voorzitters of 5 der leden daarvan dit noodig oordeelen.

Alle vergaderingen van dagelijkscli bestuur en bestuur worden
gehouden ter plaatse, waar de vereeniging is gevestigd; niettemin
kunnen ook elders besluiten-worden genomen, mits alle in functie
zijnde leden van het dagelijksch bestuur, respectievelijk het bestuur,
ter vergadering aanwezig zijn.

De voorzitter 'kan beslissen, dat over eenig punt zal worden
gestemd bjj rondschrijven, aan alle leden van het dagelijksch bestuur,"
respectievelijk het bestuur te richten. Ieder lid van zoodanig col-
lege .stelt op het rondschrijven of het hem toegezonden exemplaar
daarvan zgri beslissing ^en bekrachtigt die met zijri handteekening,
waarna hij dit stuk aan den secretaris der vereeniging toezendt. Een
beslissing wordt geacht te zijn genomen zoodra de onderteekende
beslissing van alle leden van het betreffende college in handen van
den secretaris der vereeniging is gekomen.

• Het rondschrijven moet verzonden worden aangeteekend en met
bewijs van ontvangst. '

Alle besluiten worden door het dagelijksch bestuur en het bestuur
genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, zulks,
wat stemming bij rondschrijven betreft, met inachtneming van het
in de vorige alinea bepaalde.

Art. 6. Het 'dagelijksch, bestuur vertegenwoordigt de vereeni-
ging in en buiten rechte; het voert de besluiten van het bestuur uit.
Bij alle handelingen wordt het vertegenwoordigd door den voorzit-
ter of den vice-voorzitter .jaanien met den 1ste- of den 2de-secreta-
ris, met dien verstande, dat de vice-voorzitter slechts optreedt, in-
dien de voorzitter niet ter plaatse tegenwoordig is, en de 2de-secre-
taris, indien de Iste-secretaris in die omstandigheid verkeert.

Ontbreken zoowel voorzitter als vice-voorzitter of zoowel 1ste- als
2de-secretaris, dan neemt een ander lid van het dagelijksch bestuur
hun functie waar.

Dé penningmeester beheert de geldmiddelen der vereeniging; hij
is verantwoording schuldig aan het bestuur, -dat zijnerzijds verant-
woordelijk is jegens de algemeene vergadering.

Art. 7. Het bestuur beslist over alles, wat het optreden der ver-
eeniging' betreft. Het stelt de plaatselijke vertegenwoordigers der
vereeniging aan en regelt hun bevoegdheid. Het is .bevoegd voor
door hem te bepalen perioden of gebieden het dageïijksch bestuur
met een deel zijner werkzaamheden te belasten.

Art. 8: Indien een der leden van het dagelijksch bestuur of van
het bestuur dat wenscht, wordt de accountant der vereeniging' uit-



V 1147 4

genoodigd de vergaderingen dier colleges bij te wonen, alwaar hij
dan adviseerende stem heeft.

Ledenvergaderingen. *
Art, 9. Minstens éénmaal per jaar, doch overigens zoo dikwijls

het bestuur dit gewenscht acht; wordt een ledenvergadering gehou-
den ter plaatse, -door het dagelijksch bestuur te bepalen. Die verga-
dering wordt bijeengeroepen door het dagelijksch bestuur; de öp-
roepingstermijri bedraagt minstens "4 maanden. De oproeping ge-
schiedt door middel van e'en kennisgeving in het orgaan der v,er- ,
eeniging; daarbij wordt de agenda der vergadering vermeld en toe-
gelicht.

Ieder actief lid is gerechtigd de ledenvergaderingen bij te wonen.
en daar stem uit te brengen.

Voorstellen kunnen worden gedaan dóór het bestuur en door een __.
groep van minstens 100 actieve leden, die hun voorstellen indienen
bij -den secretaris der. vereeniging bij door hen onderteekend ge-
schrift, onder opgave hunner ilamen en lidmaatschapsnurnmers..De
secretaris is verplicht zoodanige voorstellen op de agenda voor de
eerstvolgende ledenvergadering te plaatsen en in, de oproeping daar-
toe te vermelden, dat het een voorstel van actieve leden betreft.

Stemming over een in de agenda vermeld onderwerp kan ook
schriftelijk geschieden; de leden zenden te dien einde hun beslissing
— vermeld op een stembiljet, daartoe bij het orgaan der vereeni-
ging, waarin de oproeping tot de vergadering is vermeld, gevoegd
— aan den secretaris. Deze verzamelt alle schriftelijke stembiljetten
en brengt die in de ledenvergadering ter tafel. Hij is jegens ieder
geheimhouding verplicht omtrent den inhoud der door hem ontvan-
gen biljetten. , '•

Art. 10. De ledenvergadering beslist over alle onderwerpen bij
gewone meerderheid van stemmen. ' _

Besluiten kunnen ook bij acclamatie worden gene-men.
Alles behoudens het elders in deze statuten bepaalde.

Geldmiddelen.
Art. 11. De geldmiddelen der vereeniging bestaan, uit:
a. de contributies der actieve leden en actieve leden voor het

leven; .
b. -de bijdragen der donateurs en grondleggers; < '

-- c. toevallige baten. - •'"••'.
Art. 12. Het dagelrjksch bestuur kan beslissen, dat de jpenning-

meester bij zijn beheer wordt bijgestaan door één of meer deskun-
digen, door het dagelrjksch bestuur te benoemen..

Het dagelijksch bestuur benoemt den accountant der vereeniging.

Statutenwijziging: liquidatie,
Art. 13. Wijzigingen in deze statuten kunnen worden aanger'

bracht:
a. op voorstel van het bestuur; , v .
b. op voorstel van een groep van minstens 100 actieve leden, die*

zoodanige voorstellen bij door hen onderteekend geschrift indienen
bij den secretaris der vereeniging onder opgave van hun namen en
lidmaatschapsnummers. De secretaris is verplicht zoodanige voor-
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stellen op de eerstvolgende agenda voor een ledenvergadering te
vermelden én in de oproeping daartoe mede te deelen, dat het een
voorstel van actieve leden betreft.

Over voorstellen tot statutenwijziging kan in de ledenvergadering
slechts worden beslist met ten minste 3/4 der uitgebrachte geldige
stemmen.

Voorstellen tot verplaatsing van den zetel der vereeniging- of ont-
binding der vereeniging kunnen slechts worden genomen met ten
minste 4/5 der uitgebrachte geldige stemmen. .

In de bepalingen omtrent de offieieele taal der vereeniging kan
slechts verandering- worden gebracht met algemeene stemmen.

Wijzigingen in de statuten treden niet in werking alvorens daar-
op de Koninklijke goedkeuring zal zijn verkregen.

Art. 14. Ingeval tot ontbinding der vereeniging is besloten, ge-
schiedt dé" liquidatie door het dagelijksch bestuur, tenzij de vergade-
ring, dïe tot ontbinding besloot, een andere regeling mocht treffen.

Na de liquidatie wordt een eventueel batig saldo — met inacht-
neming van het bepaalde bij art. 1702 B. W. — ter beschikking
gesteld van één of meer andere vereenigingen of lichamen, die een
soortgelijk doel nastreven als deze vereeniging, aan te wijzen door
het bestuur. ' ,

Slotbepalingen.
Art. 15. Bij alle te houden stemmingen zijn blanco stembriefjes

van onwaarde en worden die niet meegerekend. .
Art. 16. Voor de eerste maal worden benoemd tot:
voorzitter: de heer dr. Edm. Privat;
vice-voorzitter: mevrouw J. C. Isbrücker—Dirksen;
Iste-secretaris: de heer Andreo Cseh; '
2de-seoretaris: mejuffrouw 'P, C. Rademaker; ' -

•penningmeester: de heer A. H. van de Velde.
Art. 17. " Het bestuur regelt bij huishoudelijk reglement zijn in-

terne aangelegenheden en die van het dagelrjksch bestuur, alsmede
alles, -wat de toekenning van premiën, de plaatselijke vertegenwoor-
.jdigers en de vorming van ledengroepen en plaatselijke comité's
betreft; de ledenvergadering regelt bij huishoudelijk reglement zoo-
danige onderwerpen van internen, aard als waartoe zal worden be-
sloten! Het huishoudelijk reglement mag geen bepajing bevatten, in
strqd met de statuten. „

Art. 18. Het bestuur is gerechtigd, indien dit voor het bereiken
van het doel der vereeniging gewenscht wordt geacht, dé* vereeni-
ging te doen deelnemen in of samenwerken met andere ondernemin-
gen of combinaties; het kan daartoe de noodige opdrachten aan het
dagelrjksch bestuur verstrekken.

(Volgen de ondertekeningen.)

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 10 Juli 1947 no. 48.

Mij bekend,
. De" Minister van Justitie,

. v Namens de, Minister,
Het Hoofd der 1ste Afdeling,
, • . Th. v. Sasse v. Ysselt.
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U N I V E R S A L A L I G O
Centra oficejo: Riouwstraat 172, den Haag, Nederlando. — Telefono 556677 — Postkonto 408826

La mondo estds unu landoJ

La homaró estas unu popolol

Cu v

Tne woTia is óneJ

ManRino is onel

Do you know,

ke la homaron minacas nova katastrofo?
ke la statoj febré armas sin por nova milito?

; ke nova milito kun atombomboj detruos nian
tutan civili^itan mondon?

\u nia konscienco ne ordonas al ni f ari ion kontraü tio?

EU ni ne havas respondecon pri nia propra estontecq
ka j tiu de nia j infanoj?

óu ni ne ciuj volas, ke fine en la mondo regu ordo
kaj paco?

that mankind is menaced by a new catastrophe?
that the 'states are f everishly arming themselyes f or
a new
that thfe new war, by atom bombs, will destroy the
whole of our civilised" world?

Does not conscience demand that we do everything tp
prevent this?

Have we not a responsibility for our own future and
for that of our children?
'* " ' '

Do we not all desire that peace and tranquillity should
at long last reign in the world?



Sed paco en la mondo ne venos, gis kiam restos sen-
dependaj landoj, êiuj kun propraj interesoj, registaroj
kaj armeoj.'

La historie jam sufi£e pruvis, ke per kontraktoj, alian-
coj au ligoj ni ne povas eviti novajn militojn.

La problemo estas solvebla nur per

MONDFEDERACIO
en kiu (uu nacio vivos kun sia lingvo, siaj legoj kaj
kutimoj, sed apud tio devas esti

MONDREGISTARO
kun internacia polica armeo.

<Si certigos al la popoloj de Ia tuta mondo justan
pacon kaj veran liberecon,

öi kreos novan mondon sen doganoj, sea pasporto j,
sen minaco de militoj, kun unu mono, kaj kun komuna,
dua lingvo!

Por tiu célo laboras la

UNIVERSALA UGO
. La Universaia Ligo estis fondata en Hago, lè H-an
de aprilo 1942, je la 25-a datreveno de la morto de la
granda pac-apostolo, D-ro L. L, Zamenhof.

La celo de la ULL. estas ne nur propagandi la ideon
de mondregistaro, sed ankaü edukadi la popolojn al
la mondcivitaneco.

Tion faras la U.L. per internacia korespondado,
kursoj, internaciaj kunvenoj, reciprokaj vojagoj, k.t.p.

But peace in the world will not come while there
remain independent nations, each with its own interests,
government and army.

History has already adequately proved that we can-
not avoid new wars by treaties, alliances or leagues,

The problem can be solved only by

WORLD FEDERATION
in which each nation will live with its own language,
laws and customs — but beside that, there must be

WORLD GOVERNMENT
with an international police army.

This will assure for the peoples of the whole world
a just peace and true liberty,

It will create a new world, without passports, customs
or menace of war — with one money and with a com-
mon second languagel
For that purpose

THE UNIVERSAL LEAGUE
is working.

The Universal League was founded at The Hague,
April Hth, 1942, on the 25th anniversary of the death
of that great apostle of peace. Dr, L. L. Zamenhof. \e purpose of the League is not only to propagate

the idea of World Government, but also to educate the
peoples in World Citizenship.

The Universal League is doing this by international



Gi eldonas monatan organon kiel interligilon inter
'la membroj. Internacia monsistemo, uzata de la U.L.,
faciligas la kalkuladon de valoroj internacie. La nomo
de la internacia mon-unuo estas: Stelo (= —.25 ned.
guld., 6 p., — .10$),

La lingvo de la organo kaj de la internacia korespon-
dado estas Esperanto.

La Universala Ligb kunlaboras kun la „Movado por
Fedeeacia Mondregtstaro"- en Novjorko, fondita en ok~
tobro 1946 en JLuksemburgo.

Por pripensi:
KIAM ESTOS EKSPLODINTA NOVA MILITO, NI

NENION POVOS PLU FARI!
NUN ESTAS LA TEMPO KONSTRUI LA PACON!

ANKORAÜ NE ESTAS TRO MALFRUE!
ALIGU AL LA UNIVERSALA LIGO HODIAÜ!

KIEL ONI ALIÖAS
AL LA UNIVERSALA LIGO?

MEMBRO povas esti ciu, kiu skribe deklaras aprobi
la celon de la Ligo, alportante laüvolan nombron da
simbolaj briko/. La a'ligo kaj la kontribuo okazas unu-
foje por la tuta vivo. Pluaj brikoj estas laüv.ole kiam
ajn aldoneblaj. La prezo de unu briko estas 1.— Stelo.

FUNDAMENTAJ MEMBROJ estas tiuj, kiu j dona-
cas minimume 500 brikojn.

AKTIVAJ MEMBROJ estas tiuj Liganoj, kiuj krom
la donaco de unu au pluraj brikoj pagas ankaü jaran

correspondence, classes, international meetings, reci-
procal visits, and so on.

The League publishes a monthly Journal as a con-
necting link between the members.

An international money system used by the members
facilitates payments to the centre and among the mem-
bers themselves.

The language of the Journal and of the international
correspondence is Esperanto.

The League works in collaboration with the Move-
ment /or Federal World Government, founded in Oc-
tober 1946 at Luxemburg,

Food for thought:
WHEN A NEW WAR HAS EXPLODED, WE

SHALL BE ABLE TO DO NOTHING MORE.
NOW IS THE TIME TO BUILD THE PEACE.

ÏT IS NOT YET TOO LATE.
JOIN THE UNIVERSAL LEAGUE TO-DAY.

HOW TO JOIN THE UNIVERSAL LEAGUE.
All who approve in writing the aims of the League

and contribute any number of „symbojic" bricks can
be MEMBERS of the League.

The membership and lts coiitribution is once for life.
Further "bricks" can be added at any time as desired.

One brick — 6 pence or $ —.10."

FOUNDATION MEMBERS contribute a minimum
of 500 bricks.



kotizon. Ili ricevas la periodajn eldonajojn (gazeto
kaj almanako) de la Ligo kaj guas diversajn
favorojn disponigitajn al la Aktiva Membraro. La
aktivan membrecon oni povas kiam ajn libervole cesigi
kaj rekomenci, ne perdante la ordinaran membrecon
en la Ligo. La jara aktiva kotizo cstas: 24.— Steloj.

Oni povas farigi DUMVIVA AKTIVA MEMBRO,
pagante kotizon de 500.-—Steloj unufoje por la tutavivo.

La membreco en la Ligo neniel devigas al ia laboro.

LA ESTRARO DE LA UNIVERSALA LIGO:
Prezidanto: Prof. D-ro Edmond Privat, Neuchatel.
Vic-prezidanto: S-ino Julia Isbruckec, Den Haag.
Sekretario: Andreo Cseh, Den Haag.
Vic-sekretario: F-fno P. C. Rademaker, Den Haag.
Kasisto: F-ino M. H, Vermaas, Rotterdam.
Membroj: G Alan Connor, New York; D. M. Pcnti.

Leiden; C. Pot. Slikkerveer; D-ro H. C. Raasveldt,
Bogota, Kolombio; P. L. Wright, Londono; L. Zamen-
hof, Varsavo.

ACTIVE MEMBERS, besides the initial membership,
pay an annual subscription of 12 s. or $ 2.40. They
receive the various publications (journal, almanac.) of
the League and the various services which are at the
disposal of Active Members.

Active membership can be terminated and recommen-
ced at will, without loss of ordinary membership of the
League.

ACTIVE MEMBERSHIP FOR LIFE — £ 11. 14.2
or $ 50.—. __^_

COMMITTEE OF THE UNIVERSAL LEAGUE:

President: Prof. Dr. Edmond Privat Neuchatel,
Vice-President: Mrs. Julia Isbrucker, Den Haag.
Secretary: Andreo Cseh, Den Haag.
Vice-Secretary: Miss P. C. Rademaker, Den Haag.
Treasurer: Miss M. H. Vermaas, Rotterdam.
Committee Members: G. Alan Connor, New York;

D. M. Ponti, Leiden; C. Pot. Slikkerveer; Dr. H.
C, Raasvektt, Bogota. Columbia; P. L. Wright, Lon-
don; L. Zamenhof, Warsaw.

Head Office UNIVERSALA LIGO, Riouwstraat 172, The Hague, Holland.

REPRESENTATIVES:
GREAT BRITAIN: Mr. P. L. Wright, 5 Hoppers Road, London N. 13. — U.S.A.: Mr. G. Alan Connor,
114 West 16 Street, New York 11, N.Y. — AUSTRALIAt Mr. P. E. Schwerin, 36 McDougall Street, Milsons
Point, N.S.W. — CANADA: Prof; Dr. F J. Belinfante, Dept. of Physics, University of British Columbia, Van-
couver, B.C. — SOUTH AFRICA: Dr. S. Liebeck, P.O. Box 2721, Cape Town.

Representatives atso in almost every other coyntry.


