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ETA HISTORIO BE ''AIROLO'' EN LA JANCENTOJ

rrAinolott estaÊ tne antikva loko. Supozeble

tie loQis jam siatemPe Ia antaùromiaj kel-
tojr sed §i rapide latiniQis, kiel montnas,

Ia spunoi r kiujn Ia Fomiaj legionoj post-
laais en vila§o apud Ainolo; t'roIIlE en Mad-

ranir.' Tio almenaù signiFas tamen, ke la
Gotharda montpasejo estj-e utiligata iam

siatempe, malgnaù Ia neekzisto de moderna

romia Etl.ato.
Eklezie apartenanta aI Milano, êi baldaù
akinis pantên impenian eendependecon en la
fnua mezepoko. PIi malFnuer paFte konkerel
partè îhtence, }a Leventinanoj ekapartenis
aL la kantono UFII r ôeFe post la malFenmo

de Ia Gothanda paseio. URI estis disigita
de la Uria kantono nur en 1803, okaze de

l-a kreo de la §is tiam neekzistinta Tiêina
kantono, -TC-
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BBUPAJ TNFQnMOJ

ESPEHANTO-SOCIETO BASEL ;
?4.9. Monata kunveno: Flaponto j pri Ferio j t

kongrespantopneno ktp, Se vi havas Fo-
tojn aù lumbildojne bonvolu kunponti iIin.

aO.IO. Monatâ kunveno: Flecitalo de ilNicolinr
en rrÊentre de I?EgIise Française néfon-
mée1 HolbeinpJ-aËz 7t 20.OOh.

ESPËNANTO-SOCTETO BEHN :
En nestoracio al Fornol §pitalgasse 37:
1.9.19.3Oh kaj 6.10.19.30h.
AIROLO, BONVENON:
La Tiôina Esperanto-Ligo invitas al manê-
ekskunso kaj kultura semajnFino, kiu okazos
en Leventina va.Lo Ien Ia alp-vilaQo Ainolo, je
IOOOm supen mano] . Dato 1e-13 septembno 199a.
lnoEnamgl
Sabate 12.9.92r Alveno dum Ia mateno al la ko-
muna hotelo. Komuna sabata tagman§o [fr.aO.-].
Unua mignado laù Ia alta piedvojo. Se la veteno
çre konvenasi unua kultura nondiro aI lokaj mu-
zeoj (muzeo de le Gothandaj fontreeoj, muzeo
de la pasejo St.Gothandol muzeo de Malalta Le-
ventino CGionnicol, pre§ejoj de Gionnicol.
Komuna vespenman§o IFn.aO.-1. Vespeno komuna
kun pnezentoj kaj komuna restado.
Dimanôe 13.9.92:
Eblo viziti Oi-Senvon Ieblas nun kato].ikal.
Matena mignado laù alta piedvojo, kun tagmeza
pikniko I15,-]r eed eblaE mem pnetigi ôin. 5e
la tago estas nekonvena: migro aI Biaska kaj
Bellinzona Ihistoniaj urboj] .
Hestado, hotelol
FleEtado en hotelo Innovaeanza 678O Ainolo. la
êambnoj de la hotelo êstas êu unulitaj kaj unu-
pensonaj, âu duper.sonaj [e lito j, aù Franca li-
to], kun modenna ekpijo.
Kosto Fn.4O.- je nokto kaj je persono, inkl.
matenman§o.
Antaùmendu tra d-ro Canlevaro, Viale Motta 32,
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CH-65OO Bellinzona, kun sendo de antaùpago (sen
kio mendo ne estos konsidenata]. Tel tCI9?/"5 eg BB.
Necesajo_: Veteno kai sipije.
Evidente neniu povas ganantii elstanan vetenonl
sed eblas tnansFonmi tunisman pnogramon aI kul-
tuna pnognamo. Tamen memonun ke Ainolo situas
je milmetna alteco kaj tial, vespene, la ve-
teno estaa malvanmeta. Tiom plir se pluv[et]as.
Pro tio kunportu taùgan ekipajon, nome: fortik-
ajn êuojnr pluvoêinmajn vestajoin, taùgain pu-
Iovrojn ktp,
IFligardu ankaù Ia histonian tekston pri Airolo].
ESPERANTO.SCICIETO LAUSANNE :
14.9. Pnelego de Antoine von Moos. Temo:

Itlmpnesoj pni Novzelandort
e6./?7.9. Kultuna Sema jnfino en CuIIy. Temo:

ItEspenanto kaj Eùnopa Kornunurnott

LUCENNA ESPERANTO.SOCIETO :
a.9.14.OO-16.CIOh paroliga kunveno en nesto-

nacio Big-Ben ÿ,linkelniedetn.39. Gvido
Franz Bnügger.

3.9,eO.OOh Ludoj kaj kvizoj. Gvido Fr.Bnüggen.
?4.9.20.OOh Litenatuna vespeno kun Son ja Brun.
15.10.eO.OOh Pnelego de Andy Künzli pri:

"Intenlingvistiko kai Esperanto en La
Cana impenio kaj en Sovetuiriotr

ESPENANTOKLUBO WIL:
En nest.SchweizerhoF Unt.Bahnhofstrasse 18.
e.9.20.OOh, 77-a UK en Vieno. Flakontos pantopre-

nintoi de Ia kongreso.
7 .LO.aO.OOh Ludvespeno kun Leonie Sennhauser.
ESPEFIANTO.SOCIETO ZUEBICH :
14.9.lg.OOh Libera kunveno en kafejo "AquaFium*

Limmatquai lO4 Zürich.
49.9. 19.OOh PanoJ. ige rondo en Aquarium.
le.10.19.OO Monata kunveno en Karl den GFosse.
e6 . 10 . I'3 . OO Panol iga rondo en Aquarium.
La EsperantiEtaj gestudantoj kaj Ia Esperanto-
Junulano Zünich estas invitetaj aI 1a ESZ-kun-
veno j ' J- -L rr,
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JEs-RENKoNTTêo
Oe la 25-a §is La ?Z-a

IIKUFZE

MANêO:

PREZO:

de septembno l99a en
NEGGTI

ôi-foje ni esras invitataj de Dawid kaj Venal
PHOGHAMO: Ne estas ankoraù tute fiksita, sed

entenos tuteentê:
O Mignado al Schnebelhonn Ilega m

supen la mano], plej alta monto en
Ia kantono Zürich.

ts Ludojr klaêado ktp.
LOKO: Fenia domo en Kurzeneggn pnoksimume

20 km For de Wil. Atingebla nun pen
aùto.

ALVENO: Plej bone vendnede la ZS-an vespere.
Ni nenkonti§os ôe Dawid kaj Vena hej_
me kaj veturos kune aL la ejo. Se vi
ne povas aLveni vendnede, bonvolu
kontaktiQi kun Dawid, pon rrovi alian
eblecon.
Ni kuinos mem.

Fr. 3O.- aù Fr. eS.- plus 1 JES-ku-
pono. Tio inkluzivas manQojn kaj 1o-
§adon,

KONTAKT- Vera kaj Dawid pochanke
AT HESO Lëttenstresse 7O

95OO t^Jil [Telefono: O7B/?A 68 30]
-el 1a JES-INFORMILO g/9"-

,,< >l( {<

KOFESPONDPETO

S0-jara s-ino ege êatus havi konespondant[ in]onen svislando kaj dankas kone jam antaùe.sknibu al
9-ino Flochelle Jacquier
FlanFond Cres L Mitchell
PK-5O43 AdeLaide
SudaÈrstnal io

{, J, .l-nr 1r ,rr
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^OKATONTAJOJ E\I !!IAJ NAJBAFAJ LANBOJ GERMANUJO

KAJ AùSTRTO

EiERMANIO
5,9. le.3.1Eget Inter-nacia Espenanto-Kongneso
pon la p1i a§a genenacior Et-r Kolpinghaus en
Augsbung.
Adneso: h,latenloostn.2l D-89OO Augsbung.

R ù s r R r o:
INTEFINACTA HENKONTIôO DE LA AÙSTNTR ESPEFIANTO.

JUNULABO

8.10. - I1 .10.1392 en 1a kastelo 'rstibichhoFen'r
apud Tnofaiach.
Pantopnenos multaj gastoj e1 eksterlando.
AIiâo: Aùstnia Espenanto-Junulano

poêtfako ao4
A-8O11 Graz

PLILONGIGITA ESPERANTISTA SEMAJNFINO EN GMUEND

KAJ VIENO

23.LO. - e6.IO.199e vendredo ôi= lundo Inacia
Festotago] .

Vendnedo êi= dimanôo en Gmünd, kun kunsoj, kaj
mignadoj en Ia bela Blockheide.
Lundo: posttagmeze ekde Ia 15.OCIh okazos semi-
nanio dediêita al litenatura temo r Et-r la
Esperanto-Muzeo en Vieno. .

Niaj kunsoj en Gmünd havas jam tnadicion. ôi-
Foje estas oFentataj kunsoj pon mezaj pnogres-
intoj kaj bone prognesintoj.

AIiQon sendu aI:
Esperanto-Muzeo
Hofbung
M i chael enkuppel
A-101O hlien

>i< * >!
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''SCHUBEFITIADES'' okazos je l-a 5-a kaj 6-a de ii;
J: septembro 199e en La Chaux - de - Fonds. 1;
!-l):rr:rr:tr:rrrri:r:{rrr,\r.J,rLrr.rt J.J.!r.!L!r.\r,{.J,J,{,\r,J,J,J,\L\r,{,\L\L\r,J,rJt \t,{,{,\t.t,.,,.ul,.u.t if

KCE §ojas gastigi 1a geaùskultantojn inter sa-
bato kaj dimanôo.
Volontuloj anoncu sin ôe Mireilles Grosjean
Temple ?0 CH-a416 Les Brenets. Te.LeFono:
039/32 r8 88.
La detalan pniskribon bonvglu legi en SES-
INFORMAS n-r.o 3/9" paêoj f6 kaj 17. -FL-

ooo0Oooo

ATENTT6T]
Ni eetas petitaj publikigi la jenan inFonmon:
INVITO AL ESPERANTISTAJ ARTISTOJ KAJ METIISTOJ

POR EÙROPA FESTO 1993 EN FRANGIO

Pon pentekosto ]993 la unba tunisma asocio en

Baint-Lambent-du-Lattayr j- 23 km Fon de Angerl
en Ia bela pnovinco Anju [Fnancio] planas anan-

âi per Espenanto 'TFESTON PRI EùRoPo" kaj pno

tio senôas tuteùnopajn antistojn kaj metiistojn,
kiuj povuse individue aù grupe, pnezenti ion
pri sia 1ando.
La unba tunisma asocio pnizongos Ia gastigadon,
Ebleco de intenkonsento pri fa voja§kostoj. La
intenesatoj devas sin tunni aI 1a Espenantogru-
po en 'rCoteaux-du-Layon, B.P. 5, F-49750 Saint
Lambent-du-Lattay, Fnancio. -Andné Fnangeul-

ooo0Oooo
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SCIINOA3T] EL LA EKUMENA ESPERÀNTI}-FOHUMO

La evangeLia komunumo PfâFfingen apud Tübingen
[Germanio) okazigis okaze de trLA JAFTO DE LA
BÏBLIOrr komunajn semajno jn kun la temo: r'La
biblio estaÊ pli oI Libno'r. Pastno AdolF Bunk-
handt parolis pni: "LA ESPERANTO-BIBLIO EN LA
MONtrO, .LA INTEnNACIA LINGVO EN LA SEnVO DE LA
EVANGELIOT?,, apogante sin al long janaj sperto j
en multaj lendoj. Ôe Ia gnanda nombr-o da bi-
bliotnadukoj aI ôiu ajn lingvo, oni povus kon-
traùargumenti, ke Ia Espenanto-Biblio estus
superFlua, sed depost kristanoj nenkonti§as
sun la ponto de la Espenanto-Lingvor ili de-
zinis nenion pIi un§an o1 posedi pnopnan biblion.
--komunaj bibliolaboroj en kunvenoj, Di-servoj
okaze de kongnesoj kaj konfenencojr gazetanti-
koloj kun bibliaj citajoj-- ôio tio estus ape-
naù penseblar sE ôiueôiuFoje, plutnadukus eI Ia
pnopna traduko. Tial la Espenanto-Biblio estas
dekomence prilabonita eI 1a pnateksto, 1a mal-
nova testamento de Ia aùtoro de Espenanto mem,
l-a nova testamento de labongnupo de anglaj
teologo j . -tnad. FL-

LINGVA SPERTO CIË JUNULINO

Flegina Bunkhardt pantoprenis la ekumenan junu-
laran nenkonti§on en BaFCeIona; pni tio êi
sknibis jene:
Miaj spen-toj koincidas kun riu je kiuj aperisen Ia komunuma informilo. Min §enis Ia konFuzo
de la diversaj lingvoj en la gÈandej okazigoj,
kiur ankaù êe ampléksaj J.ingvôsci"j, pneskâù-'
malebligis la kompnenadon
Kial ni kniEtanoj ne utiligas la solvon, kiun
pnezehtas Espenanto?
Mi mem jam pJ-unFoje spertis, ke homoj eI pli o1kvindek nacioj [en Bancelona ni estii iom pli
ol dekduo] egalnajte kaj tute klane interkom-preni§is pene de Espenanto. -el EEF tFad. FL-
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E§ L4 UNUA .DUONO DE LA JAnO [99e SES BIBEVTS

LA JENAJN DONACOJN

ll^, . Schauf elbenger IO . -, W . Rieser l0 . -,
A. Veith eO.-, G.Gacond 10.-, A. Kesslen 2O.-t
D. Lambercy eO.-, R. Schneebeli 2O.-,
E. Glâttli 10.-, L. Floth 30.- Fl.van Puijen-
broek lO . - r G . Gampen aO . -, H. Flenand ?O'-,
M. Sormani 20.-, S.Piotnowska 5O.-, A' Cattin
eO.-, P. Donthe aO.-5 L.Dovat IO.-, L. Schae-

nen 50.-, G. Menz 4CI.-, Chr.sixtus-Pot ICIO'-t

M. Erbetta 70. -, W. Eassen 5O. - r W. Laederach

30. -, P. Vasserot 5. -
La Centna Komitato de SES tutkore dankas por

tiuj valonaj kontribuoj.
.t, J: stz

MI PETA9 PNI VIA àTENÏO
Mi §ojas anonci al vir ke knom pon Henoldo de
g=pËnànt" kai Monato, mi estas ekde nun ankaù
penanto en Svislando PoT'!
-el popola ôinio Iiarabono 39.5o] kai pon
-Evento- kaj -La Norda Pnismo-.
Evento I janàbono 4O . -] eEtas movada gazeto, kiu
aperas dusemajne. La eldonejo estas la Lingvo-
Studio en BudaPeêto1 fane de Szilvasi Laszlo'
La Norda Pr-ismo eetas kvanonjara litenatura re-
vuo, kies eldonisto esta§ Lasse Kivistoe en
F innlando .

Turnu vin aù Pagu al:
EH. ScheideggetFr Im Schleedonn 6, CH-4??4
N enzl ingen .
foêtêekkonto 4O-5?6L?-7. Bankon prô via atento'

>F >,k >F

RedaktFino pon SES INFORMAS 6/92 estas Ia L7-a
de oktobro Igge.


