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Reeds meer dan 10 jaren wordt door bovenstaande Commissie, met veel 
succes, de bekende schriftelijke leergang „Centra Esperanto Kurso" 
verzorgd. Deze cursus, die volledig opleidt in de internationale 
taal Esperanto, duurt jaarlijks van 1 Oct. tot 1 April, en kan worden 
gevolgd door ieder, die slechts de lagere school doorloopen heeft. 

De cursus bestaat uit 26 mooi gedrukte lessen (en een gratis woor- 
denboekje). De lessen worden wekelijks franco toegezonden en dan een 
week later voor de microfoon behandeld. De behandeling voor de radio 
zal dit jaar op zeer prettige en leerzame wijze plaats hebben, n.l. 

d oor den leeraar en een cursiste samen! (De cursus is echter ook 

heel goed te leeren zonder radio.)  
De lessen blijven het eigendom der cursisten; andere leermiddelen 
zijn niet noodig; dus geen verdere onkosten. Oefeningen en vragen 
kunnen worden ingezonden zooveel als noodig is. 

Het totale cursusgeld bedraagt ob frank, welk bedrag geheel of ge- 
deeltelijk bij de aanmelding kan worden voldaan. Bij inschrijving per 
postwissel of cheque, schrijft men de aanmelding daarop, en geen af- 
zonderlijk bericht; (om dubbele aanmelding te voorkomen). Men kan 

zich echter ook opgeven per briefkaart, brief, of door toezending 

van de strook, die zich onder aan de volgende bladzijde bevindt. Men 
kan dan later in termijnen betalen, (bv. laatste termijn omstreeks 
1 Jan. 1938). Bij voorkeur voldoe men het cursusgeld spoedig, dat 
maakt het werk der commissie veel lichter! 
Dadelijk na aanmelding ontvangt men reeds de le les en verder alle 
berichten tot de 2e les verschijnt. 
Zij die zich nu aanmelden, zullen bij de le les, als premie (zoolang 
de voorraad strekt), een portret van Dr. Zamenhof, (de meester van 
het Esperanto) en tevens het Esp. lied, ontvangen! 
De inschrijving geschiedt als op de strook aan ommezijde is aangegeven. 

Ieder ijverig cursist zal met enkele uren studie per week, het Espe- 
ranto volledig leeren, zoodat hij het in alle opzichten gebruiken kan. 
De Cursus leidt ook op voor de examens en de Centr, Propaganda Com- 
missie zal zelf de gelegenheid openstellen een mooi Esperanto Eind- 
diploma te behalen. (Mededeelingen over examens komen in de lessen.) 

In Vlaanderen hebben reeds velen de „Centra Esperanto Kurso" met 
succes gevolgd. Thans zullen de lessen zóó worden opgevat, dat nu ook 
ieder vooruitstrevend Vlaming het Esperanto grondig leeren kan en 
leerera moet; ook zij die reeds eerder met Esperanto-studie begonnen zijn. 

Z.O.Z. 



Het Esperanto is de gemakkelijkste, duidelijkste en tevens meest ver- 
breide taal, die er bestaat. Men komt er mondeling en schriftelijk mee 
terecht in honderd landen; hiervan kan iedereen zich overtuigen. 

Het Esperanto heeft de wereld veroverd en een Esperantist heeft een 
g roote voorsprong. In die eene eenvoudige taal kan hij in verbinding 
treden met alle Esperanto-Consuls en Esp. groepen en vereenigingen. 
(Adressen in het Esperanto Jaarboek.) Maar ook kan hij zich gerust in 
Esperanto wenden tot groote handelszaken, jaarbeurzen, verkeers-, 
tourist- en reclamebureau' s , enz. Zijn Esperantobrief wordt beantwoord! 

Esperanto is de schakel in een betere internationale samenleving. 

De Esperantist wenscht, dat alleen in het Internationaal verkeer 

Esperanto gebruikt zal worden. Tegen landgenooten spreekt ieder zijn 
eigen taal. Esperanto zal onze moedertaal beschermen tegen miskenning 
en vernedering. De wereldtaal is dus ook zelfs 'n nationaal belangd 

De Nijmeegsche Centra Esperanto Kurso, zal iedereen in korte tijd be- 

kwamen tot volwaardig Esperantist. De cursus brengt de deelnemers 
op de hoogte met ontstaan, verbreiding, omvang en nut der Esperanto 
beweging. Adressen worden gegeven voor briefwisseling met alle landen. 
Verzamelaars van postzegels, foto's, zichtkaarten, prospecti, reclame- 
middelen, enz., kunnen naar hartelust handelen en ruilen in heel de 
wereld! Esperanto bladen, tijdschriften, boeken enz . , zijn verkrijgbaar 
uit alle landen. Ook de zakenman vindt hier een onuitputtelijke bron 
om kennis op te doen. 

Om aan te toonen hoe Esp. er uit ziet, geven we hier het volgende 
voorbeeld: (Uitspraak gewoon; i uitspreken als ie, en u als oe.) 

1 

Esperanto estas la simpla, belsona 

i n te r n a c i a lingvo. La homoj en la 

diversaj landoj de la tuta mondo 

devas lerni kaj uzi Esperanton! 

Esperanto is de eenvoudige, welluidende 

internationale taal. De menschen in de 

verschillende landen van de heele wereld 

moeten leeren en gebruiken Esperanto! 

Esperanto-studie kan niet worden vergeleken met het „blokken" voor 
andere talen. Door de eenvoudige en logische samenstelling van Espe- 
ranto, is voor de meeste cursisten het leeren een ware voldoening. 
Na korte tijd van Esperanto studie mag men al het mooie „insigno" (de 
groene ster) dragen! Velen zullen ook door Esperanto meer taal in- 
zicht krijgen, en beter hun eigen taal kennen. (Een beknopte cursus 

Nederlandsche taal wordt in de Esp. lessen verwerkt!) Ook andere 
talen zijn na Esperanto studie veel gemakkelijker te leeren. 
Met veel voldoening ziet ieder Esperantist terug op het besluit, 
dat hij eens nam om Esperanto te leeren. 
Lezer of Lezeres, neemt ook gij heden dit besluit. Zend ons Uw aan- 
melding en de Centra Esperanto Kurso doet de rest! Vivu Esperanto! 

Aan den Heer L. CALLOENS; adres: „Esperanto" Aalst O. VI. Ik meld mij aan voor het volgen van 

de Esperanto cursus, waarvan het lesgeld in totaal 65 frank bedraagt. 
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