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W AABOM IEN I I U D I I B I A D I
Is het nog nodig die vraag te stellen? Ja toch. Bniten het aantal
abonne’s op ons blad, zowel buitpn als binnen onze organisatie, zijn
er nog vele honderden esperantisten in ons land, die blijkbaar niet
de behoefte aan een studieblad gevoelen.
Als we de papieren leden buiten beschouwing laten, blijven er toch
altijd nog genoeg over, die belangstelling tonen in de taal, de beweging en de eigen organisatie. Van die grote groep zijn er velen, die
zich na een begincursus reeds als esperantist beschouwen, graag „mee
willen doen”, maar in gebreke blijven enig middel te benutten om
van beginner werkelijk esperantist te worden. Vaak blijken zij dan
niet tegen de taal-in-practijk te zijn opgewassen, beleven een desillusie en gaan tenslotte voor de beweging verloren.
Laat men toch beseffen, dat het leerboekje slechts het begin van de
studie vormt, Daarop volgt de taak zich verder in de taal in te
werken door gemakkelijke lectuur te lezen, aan conversatie-lessen
of een vervolgcursus deel te nemen, maar vooral: de grammaticale
regels steeds weer te repeteren en zich in het vertalen te oefenen.
En juist daarvoor is een studieblad nodig, dat ons voortdurend materiaal verschaft met nieuwe moeilijkheden om te overwinnen en gevarieerde herhalingen om het geleerde niet te vergeten.
En hoeveel moeilijkheden heeft niet elke esperantist? Taalregels die
niet helemaal duidelijk zijn, onbekende woorden, onbegrepen uitdrukkingen uit tijdschriften of boeken, moeilijkheden bij het vertalen,
het spreken, de correspondentie. Daar is dan het studieblad, dat al
die moeilijkheden voor U oplost. Vindt U niet wat U zoekt,’ schrijf
het ons dan, en wij beantwoorden al Uw vragen. Zo nodiĝ wordt
zelfs een heel artikel aan Uw moeilijkheden gewijd.
En de reeds bekwame esperantisten? Het is een absoluut verkegrde
opvatting, dat ons studieblad alleen voor beginners zou bestemd zijn.
Ook de ervaren esperantist vindt er veel in, waarmee hij zijn voordeel kan doen. Zonder overdrijving durven wij beweren, dat de
esperantist die zijn studieblad meent te kunnen missen, niet ,,bij" is,
want de actuele taalonderwerpen die geregeld daarin wordpn behandeld, blijven hem onbekend.
Hoe graag zouden wij zien, dat alle afdelingen doordrongen waren
van het belang van ons studieblad voor hun leden, hun cursussen,
hun beginners, voor de afdeling zelf! Verscheidene afdelingen hebben
dit belang volkomen begrepen en daarom hun leden collectief geabonneerd of trachten althans voortdurend abonne’s te werven. Maar
er zijn nog afdelingen, waar dit niet het geval is of waar „La Progresanto” zelfs een onbekende is. Wij doen thans een dringend beroep
op die afdelingen eveneens van de voordelen die ons blad biedt, gebruik te maken. Zij mogen niet achterblijven bij de andere, die van
hun activiteit en hun taalkundig doorzicht reeds hebben blijk gegeven.
V/ERFT ABONNE’S VOOR

„LA P R O G R E S A N T O ”
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ZAMEKHOEEAGO
Vi' scias, ke la Zamenhoftago estas por la esperantistoj ankaŭ Librotago. Memore pri la Majstro ĉiu esperantisto laŭeble aĉetu Esperantolibron, per kio oni samtempe subtenas nian movadon kaj klerigas sin
mem.
Petu senpagan katalogon de nia Libroservo ĉe Roelantstraat 4, Amsterdam-W.

P O R HOMENCANEOE
H. Kuijt.
Vertalingen zende men voor de lOe van
de volgende maand aan het redactieadres Roelantstraat 4, Amsterdam-W.
BEZITTELIJKE
VOORNAAMWOORDEN. II.
Het kunnen onderscheiden in le, 2e en
3e persoon is noodzakelijk bij de studie
van de voornaamwoorden.
le PERSOON: de persoon die spreekt,
enkelvoud: ik — mi. Meervoud: wij —
ni. 2e PERSOON: de aangesproken persoon, enkelvoud: U, jij, gij — vi, ci (dit
laatste voorn.woord komt bijna niet
voor; het werd wel eens gebruikt om
iemand zeer vertrouwelijk aan te spreken
in het Ned. jij, ook soms ter onderscheiding in een gebed, in het Ned. Gij.)
Meervoud: U, gij, jtjllie, jelui — vi.
3e PERSOON: de persoon over wie men
Spreekt; enkelvoud: hij, zij, het, men of
de naam: Jan, de hond, de boom — li,
ŝi, ĝi, ĝi, oni, Johano, la hundo, la arbo.
Meervoud: zij, men of de namen — iZi,
oni of de namen.
Met de aanduiding „personen” bij taalstudie worden ook wel dieren of dingen
bedoeld.
Men vergelijke aandachtig de volgende
zinnen:
Mi (le persoon) vendas lian domon. Mi
vendas mian domon.
In de eerste zin zegt „lian”, dat er
sprake is van een huis, dat het bezit is
van een ander persoon dan het onderwerp. In de tweede zin zegt „mian” , dat
er sprake is van een huis, dat het bezit
is van het onderwerp; dit onderwerp is
le persoon. In de tweede zin noemt men
het voornaamwoord „mian" een wederkerend bezittelijk voornaamwoord (refleksiva poseda pronomoj.
Men vergelijke nu weer:
Vi (2e persoon) parolas pri ĝia patro.
Vi parolas pri via pairo.
|
In de eerste zin zegt „ĝia“ , dat er sprake

is van de vader van iemand anders dan
het onderwerp. In de tweede zin zegt
,,ĝia”, dat er sprake is van de vader van
het onderwerp; dit onderwerp is tweede
persoon.
In de volgende voorbeelden is het onderwerp 3e persoon en is er sprake van
iets dat het bezit is van iemand of iets
anders dan het onderwerp: Li puriĝis
liajn (ŝiajn, ĝiajn, iliajn) ŝuojn. Ŝi parolis pri ŝiaj (liaj, ĝiaj, iliaj) ĝepatroj.
Ĝi forkuris el ĝia (lia, ŝia, ilia) ĝardeno.
Petro ridis pri lia (ŝia, ĝia, ilia) ŝerco.
La hundo mordis ĝian (ŝian, lian) manon. Men bestudere ook nog eens de
laatste voorbeelden in het vorige nummer.
Is het onderwerp 3e PERSOON en is er
sprake van iets, dat het BEZTT IS VAN
HET ONDERWERP, dan gebruikt men
het wederkerend bezittelijk voornaamwoord SIA, bijv.:
Li puriĝis siajn ŝuojn. Hij maakte zijn
(eigen) schoenen schoon,
Ŝi parolis pri siaj ĝepatroj. Zij sprak over
haar (eigen) ouders.
Ĝi forkuris el sia ĝardeno. Het liep uit
zijn (eigen) tuin weg.
Pctro ridis pri sia ŝerco. Piet lachte om
zijn (eigen) grap.
Zegt men in het Nederlands: Hij ĝebruikt
vaak zijn fiets, dan weet men niet wat
bedoeld wordt, of de eigen fiets vaak
gebruikt wordt of de fiets van een vriend,
broer enz., dus van een ander.
In Esneranto zegt men precies wat de
bedoeling is, n.l.: li ofte uzas lian (van
een ander) biciklon of: li ofte uzas sian
(de eigen) biciklon.
Ter vertaling.
Opgave 12.
Jansen is timmerman. Zijn werkplaats is
niet in zijn woonhuis. Mevrouw Jansen
staat voor haar deur. Goeden morgen,
mevrouw, is de timmerman thuis? Nee,
hij is in zijn werkplaats. Jammer! W ilt
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U hem zaggen, dat ik mijn kast morgen
kom halen? Ik hoop, dat hij dan klaar
is. Geen zorg, mijnheer, mijn man kent
zijn klanten. Charles Dickens is een beroemd schrijver, zijn werken zijn overal
bekend. Bijna aile dieren zorgen goed
voor hun jongen. De kleine jongen was
verdwaald in de stad. Een behulpzame
heer bracht hem naar zijn huis. De moe'der van de kleine jongen dankte de heer
hartelijk voor zijn hulp, Vele mensen
kennen 'hun eigen land niet. De onderwijzeres strafte het meisje voor haar onoplettendheid.
Vertaling van opgave 10.
La bona virino kompatis la malgrandan
infanonl). Johano, la malpli juna2)
el 3) la du filoj, kondutis tre ĝentile dum
la vizito. Ne rapidu-4), vi disponas ankoraŭ pri horo5). Se mi farus tiom da
eraroj 6) kiom 7) vi, mi hontus. La tutan
tagon li enuigis min per siaj babilaĵoj 8).
Li malĝojigis9) siajn gepatrojn per sia
malbona konduto. Se 10) vi ankoraŭ unu
fojon eraros 11), mi maldungos vin 12).
Ni bone konsciu pri la graveco 13) de
nia afero. Ne miru 14) pri tiu knabo, 'li
estas filo de Jansen. Nek li, nek lia filo
'kondutis kiel decaj 15) homoj. Bedaŭrinde 16, mi ne plu 17) povas memori
ion pri ĉi tiu afero.
1) Ook: kompatis pri la malĝranda knabino. 2) Ook: pli aĝa. Niet: pli maljuna;
beiden zijn immers jong, een van hen is
eigenlijk de minst jonge. 3) Niet de; het
woordje „van" bij uitdrukkingen als: een
van hen, een (of twee) van de drie, enkele van deze kinderen enz.; wordt vertaald met „el”. Men denke bij het vertalen aan de juiste Nederl. uitdrukking
„een uit velen”. 4) Niet: rapidu vin; zich
haasten = rapidi, dus; ik haast mij =
mi rapidas. Men bestudere nog eens de
betreffende les; dit is een heel belangrijk
onderwerp. 5) Ook: vi havas ankoraŭ
horon da tempo, unu horon da tempo.
Niet: unu horon tempon; een zelfst.
naamw. kan niet rechtstreeks iets zeggen
van een ander zelfst. naamw; hier moet
dus een voorzetsel gebruikt wwden. Omdat hier sprake is van een hoeveelheid
(tijd) moet „da” gebruikt worden. 6)
Niet: tiom erarojn; een bijwoord kan
evenals een zelfst. naamw. niet rechtstreeks betrekking hebben op een zelfst.
naamw. Zie: 5. 7) Niet: tiom da eraroj
kiel; men schrijve „tiom . . . . kiom” of
„ tie l. . . . kiel". Daar hier sprake is van
een hoeveelheid is „tiom . . . . kiom” te
prefereren. 8) Ook: klaĉoj; waar men
dan kletspraatjes mee bedoelt. 9) Ook:
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ĉaĝrenis. Niet: ĉaĝreniĝis; ĉaĝreni is een
overgankelijk werkwoord, kan dus een
lijdend voorwerp hebben. 10) Niet: kiam.
Er moet hier sprake zijn van een voorwaarde. Als U zich nog eenmaal vergist
(in dat geval, als daaraan is voldaan)
bent U ontslagen. Bij het gebruik van
„kiiam" is er van tijd sprake, het plaats
vinden van de 'handeling in de toekomst
wordt dan als feit beschoŭwd. 11) Niet:
as, us; men heeft roet een toekomende
tijd te doen; er is wel sprake van een
voorwaarde, maar alleen als aan deze
voorwaarde niet kan worden voldaan,
gebruikt men de us-vorm. Se mi havus
monon (maar ik heb geen geld), mi
aĉetus libron (dus het kopen kan onmogelijk plaats vinden) . 12) Ook: vi
estos maldunĝata; maldunĝita is wel de
verfaling van de Ned. tekst, maar met
deze laatste bedoelt men dan zult U
worden ontslagen. Ook; eksiĝata. 13)
Ook: ni konsciu la ĝravecon. Niet: konsciu rilate al la ĝraveco; rilate al = in ver'band met. Ook: ni devas bone konscii.—
14) Niet: ĉu vi ne miras; hier heeft men
met een bevel te doen, evenals: foriru, ne
parolu, eksidu enz. Niet: miru vin; zie: 4.
15) Niet: konvenaj; men vergelijke: Ni
atendu konvenan okazon. Tio estas konvena rekompenco. Maar: lli estas decaj
homoj. La infanoj kondutis dece. Met
„konvena” wordt bedoeld: geschikt, naar
uiterlijke omstandigheden te oordelen, in
overeenstemming met iets. Met „deca”
wordt bedoeld: 'behoorlijk, overeenkomstig de goede zeden. 16) Niet: /e
mia bedaŭro, kun bedaŭro; het eerste
is een onlogische vorm, een woordelijke
vertaling uit enkele talen; de tweede
vorm is niet juist in deze zin. Wel zou
men kunnen zeggen: kun bedaŭro mi
devas konstati, k e . . . . Ook: mi bedaŭras,
ke mi ne plu. . . . 17) Niet: pli; er is verschil tussen de betekenis van ,,meer" in
de volgende zinnen: lk uierk niet meer
en: Ik rook meer dan jij. De twee betekenissen vindt men in de vertaling:
Mi ne plu laboras. Mi fumas pti. (da tabako) ol li. Plu = het voortzetten van een
handeling; ne plu = het eindigen van
een handeling. Pli = hoeveelheid, maat
of graad in vergelijking tot iets of
iemand anders.
Beoordeling: J. F. v, D. te A. 9, P. W .
W. te G. 7, G. B. te Z. 8, E. A. B. te
A. 9, J. C. M. te
Z. 7,D. V. te H. 7,
Astor 7, C. v. B. te S. 7, A. B. te A. 8,
J. A. V. te U. 6, W. G. te A. 7, A. A. D.
te Z. 8, P. W. te Z. 8, J. J. B. te |D. 9,
A. J. G. te D. 9, D. P. te A. 8, Lupo 9.

DE KOMENCANTO A l P R O O R E IA N IO
JAC. LEM.
Ik zei het nog niet.
Zich uit de voeten maken. Zich we<gscheren.
Keulen en Aken zijn niet in een dag
gebouwd.
Achtervolgen.
Dat moet je niet geloven!
Niet te veel hooi op zijn vork nemen.
Kort en bondig.
Uithoren.
Een ongeluk komt zelden alleen,
Bezig zijn aan een artikel.
Opgave 12.
1. Kort en bondig: maak je zo spoedig
mogelijk uit de voeten en waag het niet
mij weer onder de ogen te komen. 2.
Toen ik uw verzoek ontving, was ik juist
'bezig aan een artikel over dat onderwerp. Ik zal u het manuscript bijtijds
doen toekomen. 3. Wat heb jij daarmee
te maken? Denk je mij te kunnen uithoren? Dat moet je niet geloven! Ik weet
niets; en al wist ik iets, (dan) zei ik het
nog niet. 4. Hij wordt blijkbaar overal
door ĥet noodlot achtervolgd. Hem treft
iegenspoed op tegenspoed. Het- is, zoals
het spreekwoor<d zegt: ,,Een ongeluk
komt zelden alleen”. 5. Je zult verstandig doen met niet te veel hooi op je vork
te nemen. Bedenk wel: Keulen en Aken
zijn niet in een dag gebouwd.
Vertaling van opgave 11.
1. Vi ne uzu tian tonon rilate al li.Tion li
ne meritis. Ne forgesu, ke vi multe ŝuldas
al li. 2. Ĉu vi efektive opinias, ke vi
povas vin malembarasi el (de) ĉio per
ŝerca(aĵ)o? Ne, amiko mia, el tiu suko
ne estos kuko. 3. Kiam mi eniris, li
aldorse sin apogante sidis sur sia seĝo,
pensabsorbita. Evidente li spirite troviĝis en alia mondo. 4. Kun pugnigitaj
manoj ili staris interkontraŭe (unu kon-

Mi nepre silentus.
Sin ekspedi
Ne en unu tago elkreskis Kartago.
Persekuti.
Ne kredu!
Preni sur sin ne tro multe da laboro.
Mallonge 'kaj koncize.
Esplordemandi.
Kiam venas suferoj, <ne izolitaj ili venas.
Havi subplume artikolon.
traŭ alia); ili preskaŭ estis interbatalontaj. Mi ĝojas, ke vi ĝustatempe intervenis kaj tiel evitis skandalon. 5. Vi ne
puŝu Ia aferon tro malproksimen, Citu
al mi la nomojn de la 'kulpuloj. Se vi
ne aŭdacas tion, vi prefere silentu. 6.
Mi 'tre (volonte) dezirus korespondi kun
eksterlandano, sed mi ankoraŭ ne skribas
senerare. Ĉu vi opinias tion malhelpo?
7. Ek, viroj, rapidu, ne pli longe pro'krastu! Ĉiu minuto multe valoras (estas
multvalora)! Homaj vivoj povas dependi
de ĝi. 8. Mi ne povas toleri, ke iu, kia li,
uzurpas al si la rajton (por) prijuĝi
miajn farojn (agojn). 9. Kiom da akvo
tiu botelo povas enhavi? Ĉu nur du litrojn? Tio ne sufiĉas (estas sufiĉa). Ni
estus devintaj kunporti pli grandan. 10.
Kaj tio devis okazi ĝuste al Ii, de kies
energio kaj aŭdaco (kuraĝo) tiom multe
dependas. Pli granda katastrofo ne
povus ŭsti trafinta nin.
Beoordeling: A. J. G. en D. 8; Astor 9;
M. en U 7; J. v. R. en R. 9; J. A. V.
en U. 5; A. L. en M. (Indonezio) 7, 6;
C. v. B. v. G. <en 's-Gr. 7; D. P. en A. 6;
W. G. en A. 5; J. F. v. D. en A. 7;
D V. en H. 7; H. J. H. Jr. en B. 9;
P. M. W. en G. 6; E A. B. en A, 9;
Lupo 8.

COLLECTIEVE ABONNEMENTEN
Voor afdelingen die een collectief abonnement op L.P. wensen voor al hun leden,
is de prijs per jaar en per lid vastgesteld op f 1.35.
Op verlangen van de afdelingen zenden wij het blad aan de leden individueel of
aan een adres.
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P O R PROGREl&NEOJ
Vertalingen zende tnen voor de lOe van
de volgende inaand aan het redactieadres: Roelantstraat 4, Amsterdam-W.
Opgave 12. Vertaal in Esperanto:
Tegen de avond van die dag kwamen
een man en een vrouw haastig aan op
de weg naar Jeruzalem. Zij zagen er
verschrikt en onrustig uit en zij riepen
ieder, die zij tegenkwamen, toe: „Wij
hebben onze zoon verloren. Wij meenden,
dat hij met onze familieleden en buren
was meegegaan, maar niemand van hen
heeft hem gezien. Is een van U op weg
ook voorfoij een alleen lopend kind gereden?"
Zij, die uit Jeruzalem kwamen, antwoordden: „Wij hebben Uw zoon niet
gezien, maar in de tempel zagen wij een
heerlijk kind. Hij was als een engel uit
de hemel en hij is gegaan door de Poort
der Rechtvaardigheid."
Ze zouden dit graag heel nauwkeurig
verteld hebben, maar de ouders hadden
geen tijd om te luisteren.
Toen zij een eind gelopen hadden, kwamen zij andere mensen tegen en vroegen
het hun.
Selma Lagerlof, Christus-Legenden.
Vehtaling van opgave 10.
AMO AL LA BESTO 1)
La tempo, en kiu 2) Ia interesiĝo de la
homo turnis sin al la besto, preskaŭ ekskluzive pro tio, ke 3) li hazarde povis
utiligi 4) la 5) lastan kiel eksoluatan
objekton, nun troviĝas 6) preskaŭ 7) tnalantaŭ ni. Pli varma dediĉo 8) al la besto
komencas sin montri 9) en ĉiam pli
vastaj rondoj, simpatio, kiu trovas sian
plej firman 10) hazon en la respekto
antaŭ la sankta vivo ĝenerale, kiu sin 11)
Vr.: Is „iĝi" een lijdende vorm, evenals
„esti -ata”?
Antw.: Neen, de lijdende vorm „esti -ata"
heeft met „iĝi” niets te maken. Met een
lijdende vorm geeft men te kennen, dat
het opderwerp een handeling ondergaat,
onderging, zal ondergaan, enz. Met „iĝi”
geeft men te kennen dat het onderwerp
in een zekere toestand geraakt, geraakte.
zal geraken, enz. In het eerste geval
denkt men tevens min of meer aan degene, door wiens optreden de handeling
wordt veroorzaakt. In het tweede geval
speelt de omstandigheid een rol. Vergejijk; La fajro esiis estinĝata de la
fajrobrigado. La fajro estinĝiĝis pro
manko pri brulmaterialo. Let ook op het
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abunde 12) kaj kortuŝe manifestas per la
konduto de ia besto. Trapenetris aspirado 13) kiu altigis 14) la beston de objekto al individuo. (Tial) nombro da
aranĝoj protektanta 15) la bestojn respondas 16) al la sento de justeco de la
pli 17) granda parto de la popolo.
Rinke Tolman.
La kvaran de oktobro la mondo remomoros la mortotagon de Sankta Franciscus de Assisi, kiu amis ne nur la
homojn, sed ankaŭ la bestojn,
1) Kan ook in meervoud, zowel met als
zonder lidwoord. 2) Ook: kiam. „Ke”,
hoewel niet correct, komt in de practijk
ook voor. 3) Ook: ĉctr. 4) Ook: uzi. 5)
Ook: ĉi tiun. 6) Ook: kuŝas. 7) Niet: iom
post iom. De tijd „iom post iom" gaat
voorbij, maar bevindt zich nu bijna achter ons. 8) Ook: korinklino, favoreco. 9)
Niet: ekmontras. Het gebeurt niet plotseling. 10) Ook: profundan. 11) ,,Ook”
wordt niet vertaald. 12) Ook: riĉe. 13)
Ook: celado. 14) Ook: promociiĝis. 15)
dit deelwoord slaat op „nombro”, moet
dus in enkelvoud staan. Ook: defendas,
ĝardas, ŝirmas. 16) „f)an ook” wordt
niet vertaald. Gedeeltelijk kan men het
terugvinden in „tial" voor aan de zin.
17) Niet: plej. Waarom vertaalden vele
inzenders niet de laatste zin?
Beoordeling: C. J. P. te Z, 7; F. v. d. M.
te U. 7; E. R.-M. te S. 6; A. J. G. te
D. 7; Lupo 7; J. R, te A. 9; Fr. H. S.
te H. 8; A. A. D. te Z. 6; W. G. te A. 6;
G. C. de Gr. te U. 6; H. J. H. te B. 9;
T. B. R. te A. 8; J. J. S. te H. 7;
Lernanto 8; A. P. M. L. te G. 9; P. U. W.
te Gr. 5; J. C. M. te Z. 6; Astor 8;
E. A. B. te A. 8; J. T. v. D. te A. 8;
G. B. te Z. 7.
voorzetsel „de” bij de lijdende vorm, en
,,pro” bij het gebruik van „iĝi".
J. L.
Vr.: „Igi” kan vaak vertaald worden met
„laten". Heeft het dan dezelfde betekenis
als „lasi”?
Antw.: Neen, „igi” is brengen in een
toestand (verandering). „Lasi” is niet
verhinderen (bestendiging van de toestand). Vergelijk: 1. Sinjoro, en la koridoro estas iu, kiu deziras paroli kun vi.
Bone, enirigu lin ( = diru, ke li eniru).
2. Haltu, neniu rajtas eniri! Sinjoro, mi
petas al vi, lasu min eniri; mi estas la
patro de la viktimo ( = ne malpermesu
al mi la eniron).
J, L.

H IO O K A Z II EN 19491
Jarkroniko pri la Esperanto-movado
ENKONDUKO
Esperantisto kiu volas sukcese varbi por nia afero devas disponi ne nur pri taŭgaj
kaj konvinkaj argumentoj koncerne la neceson kaj utilon de mondlingvo, sed li
bezonas ankafl materialon kaj faktojn, kiuj atestas pri la jama disvastiĝo de
Esperanto.
Ce la propagando utilos al li: ciferoj pri la nombro da esperantistoj en diversaj
landoj kaj en la tuta mondo; titoloj de gravaj verkoj oriĝinalaj kaj tradukitaj;
informoj pri la amplekso de la Esperanto-literaturo, dokumentoj pri la uzado de
Esperanto' fare de gravaj institucioj neesperantistaj, pri la instruado de nia lingvo
en lernejoj kaj universitatoj, pri la subteno al nia afero per subvencioj de urbestraroj, kaj parlamentoj k.t.p. k.t.p.
Estas necese, ke ĉi tiu materialo, laŭeble aktuala ĝis la piej lasta tempo, en konciza
formo estu facile trovebla kaj konsultebla. Sed bedaŭrinde ni ne havas tiurilatajn
ciferojn kaj dokumentojn en tia formo je nia dispono.
Pri la nombro da esperantistoj ekzistas nur tre malnoviĝinta kaj do ne plu ĝusta
statistiko de d-ro Dietterle, el la jaro 1926a. Verko pri nia literaturo estas „Bibliografio de Internacia Lingvo", de P. Stojan, tre valora verko, sed ne plu ĝisdata.
Gi aperis en 1929a kaj do malfruas 20 jarojn.
Tre gravan kaj multan materialon oni trovas en „Enciklopedio de Esperanto",
sed ĝi aperis en 1933-1934a kaj jam ne estas aktuala.
Do, se oni bezonas informojn el la lastaj 20 jaroj, oni de.vas serĉi ilin en diversaj
disaj revuoj kaj gazetoj, kio postulas multan penon kaj kaflzas grandan tempoperdon.
La ĉi supraj konstatoj kondukas al la konkludo, ke io mankas al ni, ke la fako
dokumentato ne estas bone prizorgata. Ĉi tiu situacio estas nepre ŝanĝenda. Sed
kiel?
En la nuna tempo estas tre malfacile eldoni suplementon al la Encliklopedio. Krome,
'tiu eldonaĵo ne estas aĉetebla de ĉiu esperantisto. Kaj plue estiĝas ĉiujare nova
materialo, kies kolektado kaj registrado estas dezirindaj.
Se ni disponus pri Internacia Komitato, en kiu la ĉefaj tutmondaj organizoj estus
reprezentitaj, ĝi facile povus starigi dokumentan fakon, kiu kolektus raportojn,
eldonaĵojn k.t.p. Tiu fako kunmetu ĉiujare kronikon kaj publikigu ĝin en la Jarlibroj, Se tia kroniko aperus en ili ĉiujare, ĉi tiuj eldonaĵoj fariĝus per tio pli
valoraj kaj pli utilaj. Ili ne plu perdus sian valoron post forpaso de la jaro, kaj
fariĝus havindaj ankaŭ por tiuj, kiuj eble ne uzas la adresaran parton.
La materialo utilus ankaŭ por la kompilado de eventualaj suplementoj al la Enci'klopedio. La ciferaj informoj ebligus esplori, ĉu la movado kreskas afl ne, kaj
kie kaj kiom.
Alia avantaĝo estus, ke tiuj, kiuj ne povos aĉeti la Enciklopedion, tamen ekhavos
en konciza formo la ĉefan historian kaj dokumentan materialon pri la kurantaj
jaroj.
Atendante la efektiviĝon de la ĉi supre esprimita ideo, ni esperas servi al la movado
per publikigo de tiuspeca kroniko en niaj gazetoj.
G. P. DE BRUIN,
‘Gvidanto de la Dokumenta Servo de N.C.K.E.

Vr.: Kan de zin ,,Maximum snelheid
30 km per uur" vvorden vertaald met:
nMaksimuma rapideco 30 kilometroj
pohore”?
Antw.: Neen; ,,po" heeft niet de betekenis van het Nederlandse vvoordje
„per". „Po" geeft aan hoevealheid per
eenheid. Om de snelheid te bepalen
neemt men als snelheid een uur, en gaat
dan na hoeveel km in die tijd wordt af-

gelegd. De hoeveelheid per eenheid is
in ons igeval 30 km. Wil men dus gebruik maken van het voorzetsel ,,po”, dan
zegge men: ,,Maksimuma rapideco po 30
km en (dum) horo.” Voor uitvoerige uiteenzetting omtrent het gebruik vaa „po"
raadplege men „Lingvaj Respondo j" door
Dr Zamenhof, „Struikelblokjes” door
Dr H. C. Mees en „La Konsilanto" door
G. J. |Degenkamp.
J. L.

95

BIEZOMDERE A A N B IED IN B !
Om het boek „La nevenkebla ĝeno" onder ieders bereik te brengen,
hebben wij tot 1 Januari a.s. de prijs vastgesteld op f 3.90. Na die
datum is de prijs als voorheen f 4.90.
Ook de prijzen van „Pli ol fantazio", Novaj Esperanto-historietoj”
en „La forto de 1' vero” zijn teruggebracht op resp. f 1.50, f 1.50 en
f L—. De drie boeken tezamen voor f 3.50. Deze prijsverlaging geldt
tot 1 Februari a.s.
Van deze gelegenheid make men dus een ruim gebruik!
Libroservo F.L.E.
INBINDEN JAARGANG 1949
Abonne's, die hun jaargang 1949 van „La
Progresan-to" vvensen te laten inbinden,
vvor-den verzocht ons -de nummers voor
1 Jan. a.s. toe te zenden. Beechadigde
nummers vvorden, voor zover mogelijk,
door -betere vervangen. Prijs f 1.25 plus
porto.

STUDIEMATERIAAL
Voor vervolgcursussen zeer aan te bevelen: gebonden jaargangen van ,,La
Progresanto" (1938, 1946, 1947).
Prijs f 1.75.
Eerste jaarg. (1935), niet gebonden, voor
f 1— .
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