Congres vun de ArbeidersEsperuntisten te Antwerpen
Gedurende dit weekend congreseerden de Arbeiders-esperantisten
te Antwerpen. Op deze ontmoeting
waren vrienden aanwezig uit de
buurlanden van België en uit aile
gewesten van het eigen land.
Het congres had plaats in de zaal
van de Algemene Centrale in de
Van Arteveldestraat, waar zaterdagavend een korte plechtigheid de
werkvergaderingen inleidde. De afgevaardigden van de Antwerpse
esperantisten en van de Antwerpse arbeidersorganisaties brachten
hier een welkomstgroet. De heer
Jaumotte sprak ais voorzitter van
de Federatie van Esperantogroepen te Antwerpen, kd Piet Van
Sitteren voerde het woord namens
de esperantisten van de A.T.B. De
Natuurvrienden.
De voorzitter van het A.B.V.V.gewest Antwerpen, V. Thijs, betreurde in zijn toespraak dat het
Esperanto vroeger door de Belgische arbeidersorganisaties niet ten
voile naar waarde werd gesehat.
Hij onderstreepte dat in de huiclige ontwikkeling van de internationale betrekkingen, nu de contacten niet enkel meer aan de top
worden gelegd, een internationale
voertaal meer dan ooit van belang
is.

Spreker wees op de mogelijkheden die de vrije tijdsbesteding van
de arbeider thans bieden om een
effectieve actie ten voordele van
het Esperanto te voeren.
Later op de avond sprak volksvertegenwoordiger Jos Van Eynde,
ondervoorzitter van de B.S.P. Hij
bracht de groet van de socialistische partij en liet uitschijnen
welk belang een « neutrale » taal,
die universeel verstaan wordt, heeft
voor de betrekkingen op aile gebled_
ONTVANGST TEN STADHUIZE
Zondagmorgen werden de deelnemers aan het congres der arbeidersesperantisten op het Antwerps
stadhuis ontvangen. Nadat zij een
bezoek aan dit historisch gebouw
gebracht en een erewijn gedronken hadden, werden zij aan burgeineester Lode Craeybeckx en
schepen Mathilde Schroyens voorgesteld ddoor voorzitter E.
kens. Burgemeester Craeybeckx beklemtoonde in zijn wederwoord dat
Antwerpen ais internationaal centrum de aangewezen plaats is om
betreffende een internationale taal
te congresseren.

Voorzitier E. Winekens en ha bureau op het congres der Arbeiders-Esperantisten tifdens de toespraak
(Eigen foto)
van kd Thijs.
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