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SES inFormas: Jam depost centa tempo mankis en
ffi regG-Informilo. La est!-aÿ-o serâis solvon
sed tio ne estis facila. Pon SEF| nun montni§as
vojo, kiun la pnezidanto prezentis en Ia §ene-
nala kunveno.
La sporada apeno Ia Folio SES inFormas ne suFi-
ôis por Ia membroj. Ili sentis sin iamaniene
preskaù Fongesitaj. Tial la Centra Komitato
Ipnezidanto, vicpnezidanto, kasisto kai sekne-
taniol en sia kunsido de la 23-a de febnuano
tS91 pnipanolis Ia afenon. Laù la klanigo de la
prezidanto neniu estis ôi= nun tnovebla, kiu
estus pnetinta tnanspneni tiun taskon. Post Fun-
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tnanspneni tiun taskon. Li vo.Las pnovi ôu li
sukcesos kontentigi la membnanon. La pnezidanto
kone dankis pno tiu preteco. Oni do diskutis pri
kelkaj detaloj, konsiderante ankaù 1a kason.
Kombinante 1a eldonon de TTLITERATURA FOIRO" kai
"SVISA ESPERANTO-FlEVUOrr ni opinias, ke eble du-
monata eldono de 'iSES INFOFTMAS" povus suf iôi.
En kazo de bezono pli ampleksa aù eô plua eldono
ne kaùzus pnoblemon. La dumonata el.donado'konfor-
mus ankaù aI 1a kaso, kion oni ne rajtas Fongesi.
Preeipe la nigona altigo de Ia aFnanko devigas
al adapto de la situacio. Nia Fina decido nun es-
tas, ke "SES inFonmasrt apeFu sesfoje jane, nome:
Januaro,/Febnuano , marto/ apnilo, na jo/ junio,
julio,/aùgusto, septembno,/oktobro kaj novembno,/
decembno. Laù nia opinio tia aranQo estas en la
akceptebla kadno. Post kelkmonata eldonado ni
êatos nicevi la opinion de la membnoj.
Publikigotajn skribajojn oni povas sendi al 1a
supre indikita adreso. Pnecipe Ia grupoj egtas



petataj sendi siajn pnognamojn, kunvendatojn
kaj napontojn. La bona kontakto kun la gnupoj
estas tne gnava punkto, kiun ni intencas flegi.
Car rrSES inFonmasil devos aperi komence de la
konFonma monato, nome: Januano, manto, majo,
julio, septembro kaj novembnor ni petas sendi
manuskniptojn §is meze de Ia antaùa monato. -FL-
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Grupaj afa.nÊ-o j:
LES/Lucerna Esperanto-Societo :
4.4.9L. eO.tS h en restor.acio Simplon Habs-

bungstnasse 16.
I'Kongnesaj panolado j de Zamenhofrr Andy Künzli.

"5.4. 
eO.15 h r?sipvetunado sun Ia Flejno" Franz

Bnüggen.
EKW,/EsPenantoklubo W i1 :
3.4. eO.OCl h Imerknedo] Flestonacio Schweizen-

hoF Untere Bahnhofstrasse lE} lq minutojn de Ia
stacidomo. r?Poezia vespeno/Espenantologio" .

E3Zilespenanto -Socieco Zünich :

A.4.19.OO h en KARL OEFI GROSSE apud Ia Gnoss-
münsten. rrEsperanto en mia vivo" F. Liechti.
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L a estonteco {_e- negulg:'FF§_ :lf_"fmaglJ
Vidinte Ia malfacilan sj-tuacion trovi iun, kiu
konsentus transpreni tian taskon, mi tuj ek-
konis, ke iu nepre devas he1pi. Kvankam al mi
ne mankas laboroj 1 mi decidis Fani Ia paôon aI
ne konata teneno. Spontanee mi klanigis min pre-
ta transpneni 1a eldonadon de ?'SES inFonmastt.
Jam sun la revoj-ôo post La kunsido miaj pensoj
knuce kaj diagonale movi§is en mia kapo. La de-
mando ôu mi havas nealan êancon alpnoksimi§i al
la gnupojy pendolis antaù miaj okuloj. Senioze
mi komencis pni pensi la Labonmetodon. Estis aL
mi tFe baldaù klane, ke sen la gnupoj kaj sen
sknibopnetaj membnoj estos problemo. Tial Ia bo-
na kontakto al ôiuj gnupoj en nia lando, kiel
ankaù al izolaj esperantistoj vene necesas. Nun



tiel la naportado en inForml-lo eblos. Kanaj
gesarnideanoj helpu nutni la nedaktor.@n peF in-
Fonmoj =1 via gnupo kai el via negiono. Ankaù
raportetoj pni interesaj voja§spentoj kaj tFa-
vivajoj estas valonaj kontnibuajoj. Vi vidas, ke
ekzistas multaj eblecoj atingi viglan intenêanâo..
Kune ni tutcente ati-ngos nian celon.
Ankaù komencantoj estu kunaQigataj partopneni, eô
se ili ankoraù ne havas spenton en sknibado. Mi
volonte helpos modiFi tekston se iIi tion deziras.
Kaj nun ek al Ia komuna agadol Konan dankon al
ôiuj jam antaùe. -FL-
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La nedaktoFo de
TTSVISA ESFERANTO--SOtrfETO INFORMASTT dezinas aI
ôiuj membnoj belajn kaj agnablajn paskotagojn.

Okazintajo el la tiel nomata rtbona malnova tempo.
Leginta en INFOFIMOJ EL LA URBODOMO ZUEFIICH, apen-
igita en la TAGBLATT DEFI STADT ZUEHICH.

La resp-ekli nda i'rF.oItpat_em_a i" s i n ioj--o-L
La supne menciitaj sinjonoj kun siaj penukoj n=-
gis ôi-lande en la tempo L79e. Kontnaù siaj "ka-
naj" subuloj ili kutime ne kondutis indulgemer sE

temis pni unu el siaj pnivilegioj, kiel ekzemple
1a ôasado.
La subuloj, kiuj estis naskitaj al man§ado de
kampo-Fnuktoj ne nuF ne havis Ia najton manQi

ôasbestan viandon, sed 1a nobeluloj, kiuj estis
naskitaj aI manQado de êasbesta viando, ankaù
detruis iliajn grenkampojn piedFnapante pen l-a

ôasôevaloj kaj igis siajn hundojn ataki Ia ko-



kinojn kaj ponkojn. Kontnaù t,io la pastono de
la vitafio rtPfungen'r plendis êe Ia negistano eln
Zünich.
Tiu agado absolute ne imponis al Ia ôas-sinjo-
r^o j de !'lülFIingen Cantaùloko ile Ia unbo Winten-
thun]. Triope ili spione atendis Ia pastoron en

embusko kai pneskaù mortbategis 1in.
La registaro nur maleme opontuniêis kondamni

la tri nobelulojn. KieI punon ili estis devi-
gataj pagi al la pastono nur 230 êitingojn kiel-
kontentigon kai 5OO êilingojn kiel panton a1 Ia
kuracigaj kostoj, sed la pastono eô ne vidis unu

centimon. La iuÊ=ja senvisto, kiu nicevis Ia
taskon alponti la monon al la pastono, estis
sunvoje priâtelita de tni maskitaj vinoj!
Lôu vene la "bona malnova tempo?i

Kasista afero:
Laù inFormo de Ia kasisto plunaj membroi iam
pagis la kotizon Pon la jaro 1991. IIi meritas
konan dankon.
Kiu ne jam sendis la kotizon estas §entile pe-
tata fari tion batdaù. Pen tio vi Faciligas La

Iabonon de la kasisto.
Tutkonan dankon ankaù aI tiui membroj, kiui
nondigas Ia pagon pen donaca aldono.
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La venonta "SVISA ESPEFIANTO-SOCIETO INFOFIMASTT

APEROS KOMENCE DE MAJO' -FL.
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