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Impnesoj pri la Qenenala kunveno SES kaj la
semajnFina aranQo en Luzern, 

"3./"4.3.I93I 
.

Sabate la ?3-an de manto ekde le l?.OO h iom
post iom kolekti§ie multnombna gnupo de mem-
broj. La komenco estis bongueta tagmanQo en
hotelo METROPOL-MONCIPOL apud la stacldomo. En
tre agnabla atmoefeno ni komencie la semajn-
Finan renkontiâo..
Je Ie 14.OO h la prezidanto povis bonvenigi
proksimume 40-on de partoprenantoj. La §ene*".nala kunveno komenci§is akurate. La laùstatu-
ta tagondo flue pasis. La pnotoloIo de Ia an-
taùa §enerala kunveno, 1a prezidanta raporto,
la kasraponto kaj la raponto de la kaskontro-
lantoj ôiuvoôe apnopiQis. Ankaù la elektoj
glate pasis, ôan La komitatanoj kaj la kas-
kontrolantoj konsentis daùrigi. En la tuta
kunveno oni sentis harmonion kaj amikecon.
Post 1a anÈaùvidita Èempo 1a pnezidanto po-
vis Fini Ia agnablan Qeneralan kunvenon 199I
je Ia 16.80 h.
Ekde la 16.30 h la plua pnognamo komenciQis Iaù
plano: La akcepto de gazetaro-repnezentantoj,
la lingvaj lecionoj pon koqrencantoj kaj pro-
gr-esantoj nikoltis bonan ehon, kiel mi povis
konstati.
En la saLono de la Qenenala kunveno Claude Ga-
cond prezentis imponan elekton de libnoj. Post
Ia 17.3A h oni ekpromenis tna malnova urbo par-
to al- hotelo Rütli, kie atendis nin bongustaj
manQajoj. En la longa listo ôiu ôeestanto tro-
vis ion apantan. Mi mem elektis Iento-kuketojn
kun hinda legomo. Tne bongusta manQo, sed La
eta nu§a io nomita trêilirt senkompate atakis min
kaj eligis eô larmojn je la Qojo de tiuj, kiuj
nimankis tionl
En Ia sama loko okazis ankaù la amuza parto.
Paul Schener Ita tfS-prezidanto] prezentis be-



lan akondionan muzikon kaj akompanis ankaù
tri kantistinojn. Alterne ankaù la tuta ôe-
estantaro kune kantis. Meneiinde estas an-
kaù la Iibno-konkunso prezentita de Ia pne-
zidanto.
Post la 22.OO h tiuj, kiuj anoncis sin por
tranokto estis aùtomobile transpontitaj al
La hotelo TTSONNiENBEHGil en Kniens.
Hol Kio atendis nin tie ? BeIa, agnabla ho-
telo situita en alteco de 68e metroj, kun
mininda panonamo. Oe nia ôambro ni havis an*
taù ni sun la balkono rondvidan panonamon de
pneskaù 35O gradoj. PLunFoje ni Quis Ia mi-
ninde lumigitan reg.i-onon.
Post pnoFunda donmo atendis nin bongusta ma-
tenman§o. En agnabla diskutado la tempo tro
rapide pasis.
Tne akunate je la lO.OO h Angelo Mellini
aperis per buseto kaj Paul Schener venis per
la pnivata aùto pon veturigi nin a.L Ia ho-
telo SCHWEïZERHOF, kie okazis prelego pni
Tolstoi, kiu lo§is en la jaro IA57 en tiu-
êi domo. Panolis tne intenese Andy Künzli pri
Ia Favoniga sinteno de Leo Tolstoi al Espe-
ranto kaj precipe kiel Tolstoi vidis Luzern
kaj Ia enloQantojn. Oni estus povinta anko-
naù longe aùskulti pri tiuj histoniaj okazin-
tajoj. Fon Fini Ia semajnFinan nenkontiQon
okazis gvidado tra Ia hotelo ka.i aI la ôam-
bno en kiu siateqpe Tolstoi loQis.
Resuma nezulto: Cio estis bonege organizita.
La Lucerna Esperantogrupo meritas grandan dan-
kon kaj sinceFan komplimenton,
Kun boÀegaj impnesoj ni fonlasis la ôi-jaran
Iokon de Ia SES-§enenala kunveno kaj la semajn-
Fina renkontiQo. -FL-
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Specialaj inFonmoj:
Dimanôon Z-an de junio: Vevey, Hôtel de fa-mi1Ie, nenkontiQo kun Enich-trieter Krause.
Interesatoj vidu Ia aldonan inFonmilon.
Vi.sciu, ke-sabaton 1-gn de junio ni ananQos
voja§on en l-a montano Juraso.
Lundon 3-an de junio, la matenon mi vLzitigos
CDELI-n kaj KCE-n al gesinjonoj Krause, kaj
posttagmeze mi intenvjos ilin en SVISA FIADIO
INiTERNACIA en Benno.

ir, J, rt,
't' t's
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SVISA ESPERANTO-SOCIETO

GENERALA KUNVENO I99I
LUCERNO

PROTOKOLO

Kvardeko da personoj partoprenis la êeneralan Kunvenon de
Svisa Esperanto-Societo la 23an de marto 1991, 14h00-16h00,
en hotelo Metropole & Monopol, Lucerno. (La listo de
partoprenantoj kaj senkulpi§antoj estas konsultebla êe la
sekretario de SES). Sekvas la resumo de la esencaj
kontribuoj.

Tagordo

a) Protokolo de La antaùa Ôenerala Kunveno
la protokolon de

la Generala Kunveno en 1990.

b) Raporto de la Centra Komitato
La raporto estis publikigita per la informilo 'SES informas',
marto 1991. SES-prezidanto Claude Gacond (La Chaux-de-
Fonds) atentigas, ke la pasinta jaro ne estis facila por SES.
Precipe daùre estas tro malmulte da SES-membroj - nome nur
preskaù :00 - por havi ôiumonatan revuon. Heinrich Ringli
(Basel) satus scii kiom da membroj pagis la kotizon en 1990
kaj 1991. SES-kasisto Ernst von May (Oberuzwil): 133 en
1990. D-ro Giorgio Silfer (Milano/La Chaux-de-Fonds),
reprezentanto de Kooperativo de Literatura Foiro, salutas
nome de sia organizaio kaj memorigas, ke §i havas sian sidejon
en Ia 700-jara Svislando. La revuo rliteratura Foiro' aperos
en 1991 kun la aùspicio de SES kaj dissendi§os inkluzive en
la SES-kotizo al ôiui Se S-membroj. Parto de ia enhavo de LF
estos dediêita al svisaj temoj. Tial ke 'Svisa Esperanto-
Revuor por la momento ne plu aperos, car oni ne trovis
redaktoron, LF servos kiel kultura revuo por la SES-anoj.
Aliflanke, SES-vicprezidanto Fritz Liechti (Zürich) prezentas
sian projekton: li transprenos Ia taskojn rilate la primovadan
informfluon, redaktante la informilon'SES-informas'. Li
alvokas êiuln e-grupojn en Svislando kontribui per informoj.
Ernst Glâttli (Brugg) esprimas sian feliCon koncerne la



gazetajn iniciatojn. Stanislav Pochanke (Wil) §atus scii, êu la
SES-kotizo suficas por pagi LF. Claude Gacond klarigas, ke
temas pri kolekitva abono, kiu estas pli moderpreza kompare
kun la unuopa LF-abontarifo. SES-sekretario ^Andy Künzli
(Kriens) alvokas Ia ricevontojn de LF senantaùju§e aliri al LF,
kiu kelkfoje êajnas fortimigi la esperantistojn pro troa
eliteco. Li vidas en la altnivela LF precipe lingve kaj kulture
kleri§an valoron kaj taùgan (provizoran) solvon de la
gazetproblemo de SES. Claude Gacond emfazas, ke LF estas
kaj svisa kaj eùropa kaj tutmonda. Niklaus Weiss (Zug\ Satus
kiel UEA-ôefdelegito por Svislando firmigi sialr kontakton kun
la svisaj esperantistoj. Koncerne la 'heredajon Allschwang'
estas deziro informi§i. Claude Gacond klarigas, ke la
mortintino estis esperantistino, kiu heredigis sian monon al aro
da filantropaj organizajoj, inter alie al Ia esperanto-movado
en Svislando. Post komplika hereda procezo SES ricevis sian
parton de tiu heredajo. Dum aliaj hered-organizajoj ne pagis
imposton, SES devis pagi 30%, lige kun gia jura nenormala
statuso; tiu ôi problemo devas esti ur§e solvita. Koncerne la
gazetaran servon Argus, Ernst Gtâttli demandas sin, ôu la
kostoj de tiu servo pravigas la rezulton. Andy Ktinzli
respondas, ke la gazetettranôaioj, kiujn sendas Argus, estas ne
nur utilaj por eventuala refuto de kontraùesperantaj artikoloj,
sed ankaù por ilia arkivigo cele al estonta verkado de kroniko
pri la e-vivo en Svislando. La jarrapo^rto de la Centra
Komitato estas akceptita per 23 poraj vocoj.

c) Financa raporto
ffienbrücke) §atus koni la detalajn elspezojn
rezultintajn el propagando, varbado, perkoresponda kurso.
Ernst von May ne diponas nun pri la detalaj dokumentoj. Oni
povus havigi tiujn detalojn nur surbaze de la fakturoj. Claude
Gacond aldonas, ke ekzemple la artikolo de Fritz Wassmann
en la svisa porinstruista 

^gazeto estas propagando. Oni
diskutas pri la demando, Cu la perkoresponda kurso estu
senpaga aù ne. Laù Verena Chaves-Walder ( Flawil) la PKK-
laboro devus esti pagota. Claude Gacond ne postulas salajron,
sed fakturigas la paperon al SES. Li diras ankaù, ke pli kaj
pli SES (kaj ne KCE) devas zorgi pri la poresperanta
propagando en Svislando. Franz Brügger (Emmenbrücke)
opinias, ke eô se Claude Gacond ne postulas salajron, la kurso
estas tro kosta, kaj sugestas disdonon de Ia PKK-materialo al
la regionoj. Claude Gacond respondas, ke ne estas sufiôe da



fortoj en la regionoj por tio kaj sugestas detale diskuti en
laborgrupoj. Heinrich Ringti frapas la bu§etitan perdon de CHF
5600.- por 1991. Claude Gacond alvokas agi, kontribui,
mondonaci. En kazo de neceso eblas kovri §in per la heredaîo
Allschwang. Dum 

^ 
la^ jaro mankas ef ika propagando. ôio

dependas de SES, Cu §i kapablas forigi la minuson. SES havas
apenaù 200 membrojn. Laù Andy Künzli la societo devus
elspezi, se §i volas ekzisti; sen elipezoj §i simple mortas. Oni
havu komprenemon por nia nefacila kaj nesalajrita laboro kaj
bonvolu apogi §in. ror Ernst Glâtüi iumen éstas grave teni
racian kaj sanan librotenadon kaj ekvilibron. Lt heredaio
Allschwang ne eltenas eterne. Oni vidu post unu jaro. Ankaù
Heinrich Ringli ne toleras deficiton. oni akceptas la laboron
de la kasisto per 29 poraj voôoj.

ê) naporto de la kaskontrolantoi

d) Raporto de la komisionoj
Ne estas traktita pro manko de tagorderoj.

kaskontrolanto

unaj prezidanto (Claude Gacond), vicprezidanto (Fritz
Liechti), sekretario (Andy Künzli) kaj kasisto (Ernst von May)
estas reelektitaj por plia trijara periodo per 30 voôoj. Kiel
kaskontrolantoj funkcias Ernst Clâttli, Margrit Guldin kaj
Dora Hemmann, kiujn ne necesas reelekti, ôar ili estiÀ
elektitaj pasintjare. Al ôiuj funkciuloj estas esprimita kora
danko.
Krom tio oni elektas novan regionan vicprezidanton por
Alemanio: Angelo Mellini (Hermetschwil), kiu anstataùas Didi
Weidmann. La nova CK-ano estas skribe proponita de kelkaj
membroj de Lucerna Esperanto-Societo.

f) Buâeto kaj kotizoj por la venonta jaro
La bugeto por la jaro t99t eata--kceptîIâ per 30 poraj voêoj.

g) Froponoj
Krom la propono vicprezidantigi Angelo Mellini ne alvenis
aliaj proponoj.



Ê) oiversaÎoi
- Nicole Margot (Lausanne) volas informigi pri la stato de
KCE. Claude Gacond klarigas, ke post kelkaj tagoj okazos
kunsido de la Fonduma Konsilio de GEP. Nur tiam oni
povos ekscii novaiojn. Cetere Andy Künzli kaj Giorgio
Silfer estas novaj membroj de tiu Konsilio. En l99l okazas
paùzo rilate la kursojn en KCE. Koncerne CDELI, alvenas
multe pli da materialoj ol oni sukcesas digesti.
- Paul Scherer petas la adresojn de personoj el Centra
Svislando, kiuj sekvas la PKK-kurson.
- Andy Künzli anoncas, ke Ia CK de SES §atus êiiare
rekunvoki la Federan Konsilion kaj sondas, êu estas intereso
pri tio. Ôenerale oni konsentas. Informoj kaj invito sekvos.

Prorokolis Andy E. Künzii

SVISA ESPERANTO-SOCIETO

CENTRA KOMITATO

Prezidanto:
s-r6-daudê GACOND, Chevreuils 14, CH-2300
Fonds. Tel. priv. (039) 26 52 32. Kultura Centro
(039) 26 74 07.
Sekretario:
s-roTAy E. KiiNzLI, Zumhofstrasse 22, 6010

La Chaux-de-
Esperantista:

Kriens. Tel.
(041) 45 55 83.
Kasisto:
Çi6-Ernst VON MAY; Flurstrasse 3, 9242 Oberuzwil. Tel.
(037) 5l 6l 30.
Unua vicprezidanto kaj ôefredaktoro de "SES-informas':
s-ro Fritz LIECHTI; Wiesliacher 17, 8053 Zürich. Tel. (01) 53
77 t3.
Regionaj vicprezidantoj:

. Germanlingva: s-ro Angelo MELLINI; Büntacher 21, 5626
Hermetschwil. Tel. (057) 33 33 85. Oficejo Lucerno: (04I) 57
0l ll.
Franclingva: f-ino Nicole MARGOT; 28, ch. Tour-Grise, 1007
Lausanne. Tel. (021) 24 lL 93.
Itallingva: d-ro Tazio CARLEVARO; Viale Giuseppe Motta 32,
6500 Bellinzona. Tel. (092) 25 29 88.
Ceteraj komitatanoj:
s-ino Mireille GROSJEAN-ROBERTT 20, rue du Temple, 2426
Les Brenets. Tel. (039) 32 18 88. (Ligo kun GEP/KCE).
s-ro Ueli HAENNI, Wyttenbachstr. 28, 3013 Bern. Tel. (031)
42 71 56. (Junularo)
s-ro Fritz WASSMANN; Uettligenstr. 16A, 3033 Wohlen. Tel.
031 82 27 55. (Eksteraj rilatoj, ekologio)



Gnupaj inFormoj I

l-ESr/Lucerna EspeFanto -Soeieto i
16.5.4015h Flestonacio Simplon Habsburgstns 16.

I'Distna]o jtr Mangn. kaj PauI Schenen.
e7.6.20.15h Egiptujo, Pensa Go1Fo, Hindujo,

KamboQo, Binmo kaj Indonezio en lum-' bildoj. D-no Knause.
EKkJ/Esperantoklubo t,t i I :
8.5.eO.OOh en t-estonacio SchweizenhoF Untene

BahnhoFstn. lE.
"LudvespeFott perFektiQado en Esperanto:
Amuzo. L. Sennhausen.

29.5. eO .DOi-r Pnelego pni rrrestado en Aziotr
Egiptujo, Pensa Gol-Fo, Hindio, Kam-

. boôo, Indonezio. D-no Knause.
Ê.1Z/Esperanto-Societo Zünich :
13.5.19.OOh en Kanl- den Gnosse. Parolos s-no

Gacond pri:
r?IntimiQo al Jurasorr

10.6.19.OOh Lumbildprelego pri 1a malpnoksima
Ori.ento. D-no Knause.

ESBe/Espenanto-Societo Benn :
En restoracio I'Al Fornorr Spitalgasse 37.
6.5.13.3Oh ôiuj kunvenoj

?7 .5.I9.3Oh en la sama
3.6.19.3Oh supne menciita

?4.6. 19.30h loko .

Nova pnezidanto: S-no BanieI Fluchti Schweize?-
hubelstnasse I 3O5e Zollikofen TelzA3T/57 OB 65.
ESPERANTCI-GHUPO'?LA STELO'r Genève
3I .5.20 .OO-22.OOh en Institut National Genèvois,

Promenade du Pin 1,
1. Duonhona studado en Espenanto
?. rrAstnol-ogiaj pnognozoj pon 1991 , deA. Stakian, kun teknikaj astronomiaj

klanigoj sekvataj de intenpnetado kaj
nespondo af pensonaj demandoj.

a8.6.eO.OO-22.OOh samloke kiel supne
1. Ouonhora studado en Esperanto
?. Pnelego pni I'SVISLANDA LITERATUROTT deniaj kvanlingvaj litenatunistoj kajpoetoj, apenintaj en la SVISA ANTOLO-

GIO, de MAD MEVO-Stakian, tnadukintino
de Franclingvaj poemoj.
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Dankletero de Ia Flumana Esperanto-Movado

Altestimataj gesamideanoj -bonvolu- mi petas
pandoni min pro Ia gnanda maLFruo de Ia nespon-
ào al via leteno. Mia ne tre bona Farto kai la
granda nombno de letenoj, per kiu Ia Espenan-
tistaro el divensaj landoj esprimis sian soli-
danecon al la Flumana popolo kai aI la Rumana
Espenanto-Movado estas Ia ôefaj kaùzoj de tiu
malfnuo
Via leteno tre impnesis min. Gi fanisr !e ni ne
p1u sentu nin solâj, fongesitaj en tiu-êi mond-
ànqulo, ke apud ni-estas-homoj grandanimaj, pne-
taj nin helpi. Tion vi iam Fanis. Mi tre dankas
trl-vi pro 1â mono kolektita [fn.t+O.- 1s9O. Fled.]
Gi estas Ia sola mondonacol kiun^oni fanis aI
ni=-à=à"io. Ni intencas utiligi Qin por aôeti, laù
via intenco, aiojn nepne bezonatajn. La plej ne-
cesa kaj unQa for nia agado estas Ia akiro de ia
kopiilo. Ni-esperas, ke per aliaj kontnibuoj ni
povos kolekti la sumon necesan pon tio. Bonvolu
do neteni }a monon ôe vi âi= ni sciigos vin pri
Ia konto en kiun §! estu Qinita, probable aI iu
okcidenta Finmao. Cu vi povus rekomendi iun aPa-
natsistemon aù aparatmankon taùgan por nia agado
Imultobligado de lecionoi r Iego] aù fernolibnetoj,
informa bü1teno, cirkuleroj ktpl. Pardonu min-pro
tiu demando, s=d ôe ni mankas tiaj informoj -ù es-
tas ne kompletaj. Mi mencias, ke dum la diktatu-
r'eco komunisma La posedo de tiaj iloj kai eô de
1a materialoj util-igitai pon 1a multobligado.es-.
tis malpenmeèata kai severe punata. Fel-iôe tiu ni-
qna tempo pasis kaj nun ni povas ne nur revi sed
Ënkaù n=âri!i niajn-planojn kaj pensojn. Bonvolu
tnansdoni niajn elkorajn dankojn aI viaj societ-
anoj. Via Pnof.Er.Aurel Boia.
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ESPERANTOKLUBO WIL Ispeciala infonmo]
kune kun la E-Gnupo frlintenthun kaj SAEF invitas
al REGIONA KUNVENO, sabate La 22-an de junio I33I
en Wintenthur. KolektiQo je La horo 03.46 êe Ia
à=rérinejo à= la staciëomô. Pnogramo kaj aliQo ôe
s-ino G .EggenbengeF Wunmblihlstn.IO A4O5 hlintenthun.
Tel: O5"/?A 47 6,4.
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Venonta nedaktfino de SVISA ESPERANTO-SOCIETO IN-
FOFIMAS estos la I4-a de junio 1391 .


