
Belgische Werklieden-Partij 

. . SOCIALISTA ESPERANTO=FEDERACIO .•. 

9  Hand- on Qoeslosarlboilers ! 
Wilt ge logische internationalisten zijn ? 
Wilt gij uw broeders van andere landen verstaan ? 
Wilt ge door hen verstaan worden ? 
Wilt ge alle taalgrenzen, die een hindernis zijn voor 

de broederschap der volkeren, afschaffen ? 

LEERT DE o/VERELDH U LPTAAL 

ESPERANTO 

ESPERANTO 
ESPERANTO 

is niet meer een ontwerp, het is een levende praktisch gebruikte 
taal (omtrent 250 dagbladen en tijdschriften) ; 

heeft zijn proeven gedaan op een 20-tal internationale kongres- 
sen (1.000 tot 4.000 deelnemers) ; 

is verdedigd of aangenomen door MAXIM GORKI, ROMAIN ROLLAND, 

HENRI BARBUSSE, SÉVERINE, HAN RYNER, enz., en door verschil- 
lende internationale vakvereenigingen en andere ; 

wordt gebruikt door de Fransche Akademie van Schoone Kunsten 
(1921), het Internationaal Rood-Kruis (1921), het Internationaal 
Arbeidsbureau (1921), Volkerenbond en de machtige Handels- 
kamers van Londen, Parijs, New-York, Rome, Peking, enz. ; 

is twintigmaal gemakkelijker dan eene andere taal ; 

moet en kan U dienstig zijn, niet binnen tien jaar, maar oogen- 
blikkelijk, dank zij de internationale arbeiders-esperantisten- 
organisatie : Sennacieca Asocio Tutmonda (S. A. T.), die reeds 
verscheidene duizendtallen leden telt, verspreid over de gansche 
wereld. 

ESPERANTO 

ESPERANTO 

ESPERANTO 

ESPERANTO 

ZOMER-KURSUSSEN van ESPERANTO zullen ingericht worden : 
voor Antwerpen : door « NIA  I BEO » op 2 Mei e. k. in het lokaal « ACHT- 

URENHUIS », Carnotstraat, 112, te 8 u. 's avonds ; 
voor Wilryck : door it AL UNUECO » op 3 Mei e k. in het lokaal « ONS 

FORT », Tuinwijk=Eenheid, te 7.30 u. 's avonds ; 
voor Hoboken : door « NIA AGO » op 3 Mei e. k. in het lokaal « CASINO 

Kapelstraat, te 8 uur 's avonds. 
Kursussen per briefwisseling tijdens gansch het jaar ; voor inlichtingen 

zich te wenden tot Kam. IS. VAN PRAAG, Spillemansstrart, 59, Borgerhout- 
Antwerpen. 

Door ESPERANTO naar WERELDVREDE, 
naar INTERNATIONALE VERBROEDERING aller volkeren ! ! 
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