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[iliml
La CENTHA KOMITATO de Ia Svisa Esperanto-SocieÈo
deziras a1 êiuj membnoj solenan kaj benitan Knist-
naskon kaj belan, sunplenan novan janon l9ge.
La nedaktono de I'SES INFOHMAS" âatas esprimi sin-
cenan dankon al ôiuj, kiuj sknibe kontnibuis aI
nia nova inFonmilo. Mi antaù§ojas pni'tia kun-
Iabono ankaù en Ia nova jano.
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nFrnoHrcAEIlo
Valonasr de tempo aJ. tempo renigandi al Ia pa-
sintaj monatoj. En mia kazo mi êatas tunni mian
nlgandon neen al la unua eldono de la novstila
infonmilo t'SVISA ESPERANTO-SOtrIETO INFOBMAST? .
Estis pon mi tasko enigi novan impulson en la
SES-membnanon kaj negajni 1a konFidon de ôiu
membno. Sendube nE, Facile, sedl kun kura§o kai
seFvopneteco aI la membnoj, mi dekomence estis
optilîista. Naturel ankaù se Ia inFormilo estas
simpla, Ia nEceslaj labonoj tamen estas tempona-
baj. Ekzemple la adnesado de Ia koventoj [adneso
kaj sendinto) I la elekto aù venkado de tekstoj,
la sknibado [malnete kaj nete], la kopiado, la
Faldado, kunmetado kai enpakado âi= la momento,
kiam la Finpneparita inFonmilo Fonlasas la re-
daktonon; postulas seriozan agadon, se §i imponu
al la legantoj. Tio estis dekomence mia devizo.
En kiu gnado mi atingis tionr Pri tio iuâas Ia
membnoj. Jen kelkaj ehoj: -FL-

.,.mi tre §ojasl ke vi transpnenis Ia nedakta-
don de ITSES INFOFIMAST'. GnatuLon. -GE-
...mi Feliêe nicevis la 'TSVISA ESPEHANTO-SCICIETO
INFOHMAStT. Dankon. Ni bezonas samideanoin tiel
sindonemajn kiel vi estas. -DB-
...mi Qojas pri la lastar tFe bone verkita, SES
INFORMAS kaj mi kone dankas pno viaj klopodoj.
Doma§e, ke tno longe mankis tia ligilo inten SES
kaj Ia membnano. -EG-
:..mi multe dankas aI vi pno via gFava laboro

.AK-
...mi kone dankas pno la alsendo de la informilo
ItSEs INF0RMASTT. Mi ôiuFoje legas Qin tun inteneso.
La stilo plaôas aI mi kai Ia enhavo estàs inte-
nesa kaj leginda. -PB-
...mi denove gnatulas vin pno via laboro pni Ia
rrSES INFORMASTTT kiu negule apenas. -MG-



GRUPAJ INFORMOJ

REGIONA SEMAJNFINO ESPERANTISTA EN ITALLINGVA
SVISLANDO, 30 NOV I DEe 1991.
Loko: Ikongnesejo) r'scuola Cincolo Migrosil
Via Pnetonia 15, Lugano.
Organiza sekretario:
Eott. Tazio Canlevano Viale Motta 32, 6500
BeIIinzona. Tel: vespene O9?/?5 ag 88.
LUCEHNA ESPERANTO.SOCIETO :
7.Ll.aO.15h en nest. Simplon Habsburgenstn.l6.

Ludoj kun F. Bnüggen kaj aliaj.
aB.11.aO.15h Voja§o tna histonie gnavaj lokoj

en USCINO. Parolos Viktor Bieni.
ESPEHANTCIKLUBO WIL:
En nestonacio Schweizenhof Unt.BahnhoFstn.lB.

6.11.20.OOh Temo elektota de Vneny t Chanles.
5.Ie.eO.OOh Ijaùdo) Nikolao-vespeno, nememoroj

kaj amuzo.
ESPERANTO.SOCIETO ZUERICH :
1r ' 11' 

'e 'ooh lli*:§ 5:xT::: ;:,::":=ii",:;::33;,, .
Panolos Ia pnezidanto.

9.Ie.I9.OOh JARFINA BENKONTIôO en Kanl den Grosse.

îil"'TEàofiE"loolffi# Pri :

ESPEBANTO-JUNULARO ZUEFITCH :
Flenkonti§o en la urba junulandomo Zünich [Dyna-
mo/Erahtschmidlil je 1a sekvantaj aatoj:
e5,1I.I9.oOh kaj 30.1e.19.OOh
ESPERANTISTAJ GESTUDANTOJ ZUEHICH:
FlenkontiQo je 1a sekvantaj dato j, ôe D.Weid-
mann, Flonastnasse 77, AOOB Zünich.
5.I1.19.OOh 12.1I.19.OOh t9.11.19.OOh

e6.lI.19.OOh 3.12.19.OOh 10.Ie.19.OOh
kaj 17.L?.19.Ooh.
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EOISTUDIO
ËæTAone jo de Espenanto-Iibro j . Adneso:
Edistudio C.p. a13, I-5618O Pisa,
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KIAM LERNI ESPERANTON? III
Ekde juna§o, kaj ankaù por 85-januloj, validas
la regula sistemol eô laù pnopra nitmo. Pon
strikte lenni la elementojn de Ia Fundamento,
Fanu tiel: Faldu letenpapenon duFoje Iaù ôiu
Flanko, kaj tnanôu la 16 pecetojn. Skribu dek
el ili ôiutage pen vontoj aù enoj de la ekzen-
caFo, kaj sun la donsa flanko la tnadukon lai-r
via lingvo. Lennu ilin atente Fojon tage, nekte,
kaj Ia sekvantan tagon donsFlanke, kaj krajone
indiku pen stneketo bonan respondon, sed pen
punkto eranon aù Fongeson. SemajnFine vi havos
60 papenetojn, sed jam pluraj havos tni stne-
ketojn ambaùFlanke. Fonpnenu ilin, kaj enêovu
novajn samnombne por Festi ôe 60 kiel regula
tasko Iaù via nitmo, Tiam, alprenu du-tni fna-
zetojn de la ekzeFcano, ôan vi jam scias tiujn
elementojn, kaj ekzencu vin eltrovi similajn
Frazojn pene de Ia aliaj radikoj jam lernitaj.
Tion vi povas fani ôu dum libena momento, ôu
marêante, aù labonante en §andeno. Faru demarr-
dojn kaj nespondojn kun vi mem. Se kolego len-
nas kiel vi r ambaù povas tuj intenêanQi siajn
pnovojn, helpi vin necipnoke. Post duonjano, vi
scias ôiujn elementojn, kaj suFiôe da nadikoj
pon panoli. Uzu tiam Ia duan duonjaron por ku-
timiôi sknibi kaj tnaduki. Fanu malnetojn de
teksto, Iasu Qin semajnon en tinkesto, kaj Fe-
prenu Êini vi vidos tiam Fongesojn aù eranojn.
Fanu ankaù tradukojn, eô duoblajnr por netnovi
post semajno la tekston oniginalan. Se vi tno-
vas libnon de via lingvo, kiu havas esperantan
tnadukon, Fanu po dek liniojn da similaj ekzer-
coj. Krom novaj vontoj, parkenu tiam Fnazetojn
apantajn, probenbojn, vensajojn. Vi nimankos
ke la espenantaj elementoj de la Fnazoj estas
suFiêe klanaj kaj pnecizaj. Vi mem povos espni-
mi vin Quste l-aù via bontnovo, sen helpo de
traduko aù imitado de alia lingvo.
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Ne Fongesu:
vojot?. Tio
I ingvo I

rrKie estas volo, tie ankaù estas
validas ôie, ankaù dum lennado de
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INTERESA LIBRO
RAPORTAS PRI LA PENSO, AGADOJ KAJ VIVO

DE EDMOND PRIVAT,
PREZIDINTO DE SVISA ESPERANTO-SOCIETO

Ofte membroj de SES esprimis sian bedaùron, ke ne
ekzistas biografio pri la granda esperanto-pioniro Edmond privat,
al kiu ni tiom multe §uldas idee kaj movadece. Nun, almenaù por
la franclingvanoj, fine ekzistas tiu dezirata libro, kiu rakontas
pri la vivo kaj.atentigas nin pri la graveco de la penso kaj de la
agadoj de la aùtoro de Vivo de Zamenhof, Historio de Esperanto,
Esprimo de Sentoj en Esperanto, Interpopola Konduto, ktp.

Anoncilo aldona al tiu êi numero de SES informas sciigas,
ke eldoni§is la doktori§a tezo, kiun Mohammad Farrokh dealôis
al Edmond Privat. Tiu interesa libro neniel timigu vin, êar fakte
§i legi§as kiel romano. Kaj la jus menciitajn verkojn de Edmond
Privat, kiuj eble dormas en via libraro, §i instigos vin relegi, kun
multaj aliaj libroj.

Vere êiuj legantoj de la franca nepre akiru tiun libron,
eble kiel kristnaskan donacon por si mem kaj por la parencoj,
amikoj, leteramikoj. Vere ricevinda kaj donacinda libro si estas.

Aperis jam pluraj studoj pri Edmond Privat, sed seneraleili neglektis lian esperantistecon. Mohammad Farrokh eltis tro
honesta por silenti pri esperanto. La Lingvon Internacian li lernis
mem por trastudi la verkojn de Privat. Tiel li povis reale
kompreni, kiel formi§is la personeco de Privat kaj Hodler helpe
de kontaktoj kun aliaj pioniroj.

Mohammad Farrokh ankoraù malkovrigas al ni, esperantistoj,
kiom viglas la kontribuo de Edmond Privat al la vivo kultura kaj
politika de Svislando. Tio grandigas homon, kiun ni jam
konsideris granda pro lia sindono en la esperanto-movado.

Claude GACOND
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LA TRI TUNOJ DE LA UNBO LAUSANNE

Kiel naskito en Ia unbo Lausanne, ô" la bordo
de lago êatata, mi dezinas hodiaù nakonti iom
el Ia unba hj-stonio. Estis en la jaro 18e3. Tni
civitanoj, bienoposedantoj, Sinjoroi William
Haldimand, Vincent Pendonnet kaj Chanles E.Cen-
jat, Fanis stnarrgan veton; konstnui, en la bie-
naj panko j, la êajne plej malnovan turon. La
venkanto estu tiul kiu konstruos Ia plej nuini-
gitan tunon, laù la aspekto. Tial kreskis en Ia
bienoj de ilFlovénéazrt [Cenjat]r êe la supno de la
unbo, de ?tMon Bepostr [Pendonnet] meze de la unbo
kaj de trBenantoutr [HaldimanO] bonde de la lago
de Ouchy, tni tunoj, kiui aspektis tne malnovaj.
Estis t,lilliam Haldimand, kiu gajnis 1a konkunson,
ôan lia konstnuaio êajnis esti Ia plei malnova.
Ou el la tni tunoj estas ankonaù videblai nuntem-
pe. IIi estas tiu de Ia panko trMon Flepostr kai tiu
de la panko ttDenantouil. La unua situas, sufièe
belaspekta, en Ia supna panto de la panko kaj
stanas supne! de artefanita groto, ie bondo de
Iageto. Akvo gutas tra Ia nokoj subtenantai la
tunon. Hodiaù la du eninejoj estas munitaj.
La dua, nun apartigita al Ia ttDenantou't, tnovi-
ô-= en Ia oniento de la kajo de rr0uchytr, en la
froksimeco de la niveneto ttVuachènett . Bedaùninde
§ia aspekto pitoreska Foni§is pno Ia entenigo ôi=
Ia unua etaQo, kiam oni konstnuis Ia kajon.
La tnian, ô- Ia bieno de ttFlovéléaz't supre de Ia
unbo, mi bone konis kiam mi estis knabo, ôan
kiet skolto mi ofte pnomenis en 1a negiono. Fle-
stis nun Ia piedo kun kelkaj êtonoj, supenantaj
knutan deklivon §is la niveno trPaudezet'. Oni
nomis âin ttla tuno de Ia Pendumito?r. Iom post
iom La teneno disfalis kaj nun ne plu ekzistas
tiu tnia tuno. -uB-
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ôu Ia nespondeculoj en estonta unuigita Eùnopo
vene knedas, ke unu el Ia multaj naciaj lingvoj
povos solvi Ia lingvan pnoblemon, ne havante
malFacilajojn aù eô kvenelojn ?? -FL-
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Noveior el ruLruna cEufno ESPEBANTTSTA

Kokona periodo estas transforma, ne dorma !

Pasintvintre KCE kokoni§is. El ekstero'iamaj gastoj povas imagi, ke ôio dormas.
rute-né ! Libroj vendi§as, Ia perkoresponda
kurso funkcias, mult,aj leteroj alvenas kaj
ricevas respondojn tujajn. Plie : ni labor-
egas pri nova laborkoncepto, Pri nova Direkta
x6mitâto, pri 1992*a programo (18 tutsemajnaj
seminarioj- dumsomeraj, pluraj semajnfinoj
interesega)r ktP).

Dum 1991 la Monata Cirkulero, oficiala organo
de KCE, aperis regule dumonate. Bedaùrinde
mankis tempo por informado aI enlandaj kaj
eksterlanaàj àsperantistoj. Kiam estas mal-
multe da kunlaborantoj kaj multe da laboro,
oni sin dediôas al la plej ur§aj taskoj.
Informado fari§is duaranga tasko. Feliôe,
s-ro Giorgio Silfer kaj s-rino Perla
Martinelli informis vin ôiujn pere'de la
revuo Literatura Foiro, nuntempa oficiala
organo de SES. Tamen sciu, ke estas ketkaj
erâroj en la tri paâgj pri KCE, eraroj Pri
faktoj, h|"j" 1a geaùtofoj ne povis scii ' Ne
gravas, crul povas sin turni rekte aI ni
por pli preciza informado.

Ôar KCE estas asocio, devas okazi en 1991
Generala Asembleo. êi okazos 1a 1S*an de
decembro (Ia unuan de decembro estas regiona
semajnfino en tiôino). voôdoni rajtas la
apogântoj de KCE; tio estas 1a homoj, kiuj
dum-1991 donacis fr. 100,- aù pIi aI KCE' Ili
ricevas la Monatan Cirkuleron. Se vi Satus
fari§i apoganto de KCE, bonvolu uzi la
poêtêeXXônton 23-2921-8, kaj indiku
itdonaco aI KCE''
Nia Monata Cirkulero de oktobro entenis ra-



portojn pri nia 1991-a laboro, pri l-a nova
strukturo kaj la nova Direkta Komitato. Vi
eble memoras, ke KCE naski§is la 15-an de
decembro 1968. La Generala Asembleo de l-a
15-a de decembro 1991 estos vere Ia dua nask-
i§o de KCE ! !

KCITIZO I991

La preâidantino de KCE

Mireille Grosjean
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INFORMO BE LA ESTFAFO

Pene de SES INFORMAS numero 5/9L ni sendis
al Ia nekotizintoj enpagilon. Malgraù tio,
ke ôiuj negule nicevis SES INFOFIMAS kai
LITERATURAN FOIRON, bedaùrinde intertempe
kotizis nun malmultai -1 fa koncernatoj. Ni
atentigas, ke Ia lasta kotiz-Iimdato estas

*{<>,k Ia IS-a de decembno 1991 {<>,k*

Post tiu dato, laù la statuto 23a, ôesos Ia
SES-membFeco pot^ Ia nekotizinto j.
Tute ne solventaj membnoj turnu sin al nia
prezidanto Claude Gacond aù aI Ia kasisto.

Via kasisto E. von May.
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BONACOJ: La estrana kone dankas pon ôiu fi-
nanca kontnibuo ' rz rL rr
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La §enerala kunveno de SES okazos l"a 14-an
de manto 1992n je Ia lI.OOhr Er Olten.
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FledaktFino de SES INFOBMAS L/LggA estas la
lO-a de decembro 1991.


