
Svisa Esperanto-Societo
Po3tfako 779
CI{-2301 La Chaux-de-lloncls
Tel.: (039) 26 74 ç7

16h30: Fernrc de la l.ibroser\,rô

Espsfo: Nome de la Centrâ Komitato
multaj SËS-anoj eeestos la kunvenon"

kaj de la standoj.

salutas Ia prezidanto, kun Ia esperco ke

Sanuaro l'990

êENeRnlA KUNVENc

a Loko: Berno

Dato; Sabaton, la l7-an de marto lgg0

10h30: Malfermo de Ia ôenerala Kunveno
T-aRordo statqte
il Piolôkôro de la antaùa Ôe*eraia Kunr,eno aperinta en sERb) Raporto Ce ia Centra Komitato .iperùnTa en la venrnta
c) Financa raporto âperonla en la t,enonta SES infr:rrnas.
ô) Raporto rje ia kaskontroiantoj.
d) Raporto de Ia komisionoj"
e) Elcl<tr: de mernbro cie la Koniiiltto-Komisiono por anstataùi la demisiinton
Alfred \l ENCË,R. Kaiizc rJe lia demisic; rraljrirrif,r:. f:iuj allal elektitoj daririgaà sian
f urrl<ciorr.
f) Bu§eto kaj kotizoi por Ia venonta ia.ro. La Centra Kornitato proponasr ke la
kotizoj restu Ia samaj.
gl Proponoj. {Ne alvenrs proponoj §is la sraturê limdato")
ê) Diversaioj.

12h0S aù seelrle pli frue: Ferrno de la ôenerala Kunyeno.

12h30; Iêerclfu iMenuoj anoncaTaj en ia 'enonta SES informas).

l4h3û*16h00: varia prsgrarlo deraiigota en ia venonta SES jnfarmes.

t6hû0: A<jiaùa teumo kai bahilado.

§tgy§rrs.lg, Hotelo METROPOLE, .§alono II, Zeughausgâsse 26, 30lt Berno

Hcrgqtol ü9h00: r\4alferrno cle la salono kaj instalado de la lii:ro-sen,o kaj de aliaj
stanAoî Ekspoziciontol aù venrjontoi rje ,coi<umentoj bonvclu anonci srn skribe aù
telefone al Ia prezrdanto fiis la l0*a de rnarto.

1989*3 (aprilo).
SÊ,S inforrnas.

\-

SVISA ESPTRSANTO-SOCIETO
INFOR[,TÂS

*oOo-

{Claude GACOND}
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Andres Bickel anoncis, ke en marto Trni§os Iia redaktora laboro por .§vjsaEsperanto-l{evuo. Grandegan dankon ni §uldJs al li pro la enorma helpt, kiun ialportis al nia societo uum iom pli ol 2 jaroj. Okaze de la lasta kunsrdo de iaCentra Kcrnitato (Berno. l3-an de .ianuaio ec), iin ni oemancis frl la tu*podecliÔita ai SIR. La respon'Jo estis, ke almeniù kvardeko da laborhoroj estasnecesaj por liveri SER-nurrreron al ia presejo. Tio fakte korespondas er.[ ekvivalentode po unu plena labor-sernajno monate.

5* ont ne ricevas fjnancan- kompenson por tiom temporaba aktrveco, tiarn nepre
alvenas la mornento. kiarrr §rn oni devas foriasi. La historio de SES koncerne al la
Bazetô, titolrta u?u?.sl,rsa Espero kaj nun svisa Esperantc.,-devuo, estaskarakterizata de periodoi kun kaj sen .gazeto. Kaj êiu &azeTa renaski$o ree alfrontis
lar sarrajn problenrojn.t p"..Jinrigitaj financai rin':Ldol iealisas eieme'ia rniraklo, kiu
§enerale dariras dtl aù trr jarojn. Nennr povas oferadi pli lônge sian llberan ternponapudprofesian kaj ee sia, dormternpon. ;fuli bone konai la siiiracio*, êar rni dejàrisklel lasta redaktc'ro. de Svtsa^Esp*io, do ius antau sia titol-eango. iiat, kiam rnrakceptis !a prezrdalltecon qle 58.§ en 1986, r-,ri klare t<omprenlgis,'i<e mi ne kumulosla redaktcrecon cle SER, kiei devi.s fari mia esrirîiatâ orrt*ùito'd-io Arthur Baur.

Fakte soivif;os tiu prôblemo, nur kinrn §[,S kapablos sata,iri la reclaktoran iaboron.
.§ed por povi tion fari rria societo devos havi almenaù 800 nrembrojn ou poruai i.ugrandan kapitalon, kies interezcj ebirgos pagi kr,aronTempan aktivecon sr.ifiôe fakan.

Nia Ôef a celo estlr. rJo 
^ 
kre:;kigi ia nombrr:rr de la esperan tisro.i en .§r,islandokurilabore kun KCE. kaj ôiuj ]g!oi kaj f akal socieroi, kaj per areniinJai aktivecojvarbi tiujn esperantisto,in al §ES. Kaj por la nuna pârioclo ni realisme alfrontu lasituacion. Nur ducentorr eJa kotizantoi Lavas SES, Tral ni trovu p.ouiio.un solvon,konservante la rdeon je morrata apero de SER.

Januaro 90 vidas naski§i cirkulero norîata svisa -Esperanto-Societo informas
$:":lq:qo:, -§I::;r n{g1glsl) ; s i al pr:rrtos n"r*îoi
I tt"t tnlormjlo dissendifros en ko'o'erto, al kiu ni pôvos aldoni doklmentojn. ,l'iel
senpe.ne I*kaj grupoj organizontaj renkcnti§on povos pli facile drssenrli siananoncilonn unLropulai povûs. cliskcnigi kornerran ïarbiion, iniernaciaj kongresoj povosaitogi per detala infcrmilo. Hodiâù vi havas la lanôan ,l,rr,l*ro,, de tiu 'o.guno
senpretenda. Sekvos braldaù februar;r numerô p1i dika l<un raportoj por la frenüalakurive rro. Jerl-l ricevinte du cirkuleroin ar,taù la koncerna ,r**tl"n, ,l povos«rbjektii'e ju§i la situacion la l7*an de marto.

Ni tt"tj aldonu, i<e .§E.R ire rûôriûs. Ni. aperieos §in neregule {orme de temaj numeroj.Kontaktitoj cieklaris sin pretaj kunlabori ai'ta iedakt*iô a* unu aù-pruia; Éa;ero1. triine dubcts, ke tiu fornrulo fine konten.tigos_ \'asïan publikon. La ;krp;;iLento;, t<iujnfaris KCE kun la kajeroi de la kolektô si,g{ql rnonrris, ke ekzistas aô*tanïtj pi',tem§j revu*numefj *1' tre fakai. La T[^§ârroj estôs kontentaj ricevi sER,:nkomplemente ai s!§--tugrrrg: kaj ne-sES-anr:j enros aeeti temajn *un,*rï;o i,", ;i;interesajn. Tiuj revü-numërc,] ebiigc,s kontakiojn kun fakaj ,r,*tiol j*u.r.* al niakairzo. llri iiiar aper*ritmo ni nenion'prorr)esas" r;ii gravos la kvatit" d* Ia laboro, olIa reguleco de la aper*ritrro. kiu anl<,.,,r dependôs de la firranca situacio cie Ia
so<:ieto.

Dum [a venontai sernajnoj kaj rnonatoj ni sereos kunlaborontojn p*r precizaj tasi<oi:dissendo de SES -jn!ûrÏÊ§, rikr:Ito de sciigoj por fakaj ruüiko1: Ldr"r^.o de laespe.rantû-orgarfâFJ;;periinto-kursoj,"oÉ*ro,.,toic1, ktp. Ni ie] garantios ia
dri.ùr-igon de la laboro, kiuri iiet efitne plerrumis Andres'ni'i,r..ii"i ÀEÀ: ?rr: esros rriamanrero darrki al ii. Klj por sËR ni serô,:s nL- nur redal<tontejn pJ, temaj nr:meroj,sed ankaù homoin. pretain plenumr tradukojn. stil-revrziaoo,,,'!.liifo*n 

'nef 
p"n. tr6i.Ni esperas, ke [a kont.rktotoj respor-rCos iese al nia heip-alvoil*i poi î* Uono de SEskai po. la drnarnisrniyro de ra esperanto-v'rrro en svisJantJo.
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Kial la cirkulero §ES-infr:rmas ?

Antaùdankas nûme de ia Centra Kor.rrtato Clat-rde Car:ond, ie prezidanto.


