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r882 Trafikdomo Luzern

jaro 1882. Dum 18 jaroj §i fiOete veturis en la urbo,
sur reto de preskaù g km da rel-o1 . Ne ma1p1-i of 160
ôevaloj estis necesaj por tiu trafiko kaj 1 30 dungl-
toj prizorqis la necesajn laborojn.
Kvankam ekzemple veturo de "Stock" (hodiaùa haltejo
Brunaùstras:;e) ô:-s ta ôefstacidomo kostis tiutempe
10 centimojn, Ia akcio-posedantoj eê an]<oraù profi-
tis de la jara gajnol
(E1 priskribo de Ia trafikdomo. Tradukis FL. Publi-
kigo kun la konsento de Ia trafikdcxno. Konforman
anekdoton vi povas legi sur pa§o3.
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GRUPAJ INF'ORMOJ
ESPERANTO-SOCTETO BASEL :
30.9.19.00h Monata kunveno: Invito êe gesinjoroj Bé-

roud-Focke en fnzlingen. (Apa.rta inform-
ili sekvos).

BELLINZONA:
êiam la unuan sabaton en Viale Motta 32, )e Ia 1700h.

Ciu estas bonvena.

ESPERANTO-SOCIETO BERN :
7.9.19.30h en restoracio Àl Forno, Spitalgasse 37.

En oktobro ni_ feri_os.
2.11 .19.30h en A1 Forno.

ESPERANTO-SOCIETO BIEL :
17.30-18.30h ôir:n vendredon en restoracio Mandarin,

D:fourstrasse 41.

LUCERNA ESPERANTO-SOCIETO :
Er restoracio Simplon, Habsburgerstrasse 16.
8.9.'14.00-16.00h en Big Ben. Gvido Franz Brügger.
(Merkredo)
22.9.20.00h frr restoracio Simplon.
(Merkredo) "Esperanto en Svislando". La SES-prezidan-

to provos respondi a} niaj demandoj,kiujn
li ricevis de ni en printempo.

14 -10.20.00h En restoracio Simplon: "Surprizoj".
(laudo)

ESPERANTO_SOCTETO NEUCHÂTEL :
ôiumonate iun vendredon, laù ebleco de ]a membroj.

ESPERANTOKLUBO lliIL:
En restoracio Schweizerhof, Bahnhofstrasse 1 B.
6.10.20.00h "Ludvespero": Gvidos L.Sennhau-

ser kaj V. Chaves-Walder.
ESPERANTO_SOCTETO ZUER]CH :
2.9.17.OOh kaj 9.9.17.00h varbostando en Bahnhof-

strasse. Informas tel_efono 156 54 34.
13.9.19.00,h Monata Kunveno en I{arI der Grosse.

Publika prelego pri 1a historio de Espe-
ranto.

13.-18.9. Esperanto-sennjno kun stand-agado en fa
urbo-centro.
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18.9.20.00h okazos Esperanto-Kantvespero en Hotelo

"Krone Unterstrass". (Detala infornxr sur
pa§o 5.

27.9.19.00h Libera kunveno en kafejo Valentino, Mfu-
stergasse 4, supre de Grossmijnster.

30.9.17.00 kaj 14.10.17.00h Varbostando en Bahrùrof-
strasse. Informos tel: 156 54 34.

9.1 0.1 0.30h Sabato: Internacia Esperantotago:
Publlka natenman§o sur 1a 'lpestalozzi-
Herbejo" (Bahnhoistrasse). G duba ve-
tero Ia prezidanto donos informonrtele-
fono 251 50 25, ôis la 09.30h.

11.10.i9.00h Monata kunveno en Karl der Grosse.
Raportoj pri la Universala Kongreso en
"valencia".

25.10.1900h Libera kunveno en kafejo Valentino.

ooOoo

ÀNEKDOTO PRI LA ôEVAT,O_TRAMO EN ZUERICH
(en Ia ôiutaga lingvo §i norniÇis êevalet-tramo)

Kiu siatempe veturis per tiu êevalet-tramo? It4aljr:nu-
loj, handikapitoj kaj 1a nobeluloj, sed kiu devis
prizorgi ur§an kornision, tiu prefere iris piede-
Siatempe, en mia profesia lernotempo, mi foje vetu-
ris per la êevalettramo de "Stock" (hodiaùa haltejo
Brunàustrasse) tra Paradeplatz al la êefstacidomo,
kio kostis dek centimojn. Subite mi ekvidis mian ôe-
fon en la sana vagono. T\rte ne atendite li alkriis
min en la vagono, dirante: "ôu vi povis heredi, ke
vi veturas per Ia tramo? Vi arkoraù havas junajn
ganù:ojn, do vi povas piediri, ôar tiaj friponoj ne
estu en la tramott I
Alveninte en la Paradeplatz mi hontiqrite eliris, i-
rante la reston de Ia vojo piede kaj preskaù sam-
ternpe kiel la ôevalettranro atingis la êefstacioni

Tradukis trL-

oo0oo
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SEPTEMBRO 25-26

Finmbnata Stud-semajnfino
Kurso e) Por komencantoj:
Kurso B) Por progresantoj:
Kurso C) Por lertuloj:

odela nto-kulturo.
ropo aùtoro de kanzon-tckstoj por Nikolin',

a muzlxa

TEAM, Gianfranco lvlolle.

oxToBRo 24-29

La kurso celas esplori la muzikan flankon de la esperanto-kulturo en
la lasta jardeko. Tre interesa ne nur por personoj akiivaj en tiu specifa
kampo.

Llngvo-kurso por komencantoj
kun instruistoj de la KCE-a Instruisla Skipo.

Dum 1iu 6-taga feria studsemajno, la lernantoj eklernos Esperanton kaj
konatilos kun diversaj aspektoj de tiu lingva fenomeno kaj de la mova-
do' Ili jam uzos siajn novajn konojn en êiuragaj situacioj kaj tiel Iirme
solidigos la akiritan bazon.
Tuj post la kurso, ili havos la okazon plonsi en kuüma esperantista
etoso kun la esperantistoj, kiuj partoprenos en la finmonata stud-
semajnfi no anonciu ôi-poste.
Panoprenkotizo; CHF I 80,.
(Por manioj ka; eambroj, vidu pa!,on 23. Enkalkulu kvin tranoktojn)

oK]-OBRO 30-3r

Finmonata Stud-semajnfi no
Kurso A) Por komencantoj:
Kurso B) Por progresantoj:
Kurso C) Por lertuloj:

@.hodiaù, kai plue?
kun Andy E. KUNZLI (Svislando),licenôijiô
pn slavistiko kaj internacia juro; sekrehrio
de Svisa Esperanto-Societo, komitatano de
KCE, eksa aktivulo de TEJO.
Sobra analizo de la nuntempa stato de Espe-
ranto kaj diskuto pri Êia estonta rolo. L^a fo-
rumo celas kaj fakuloln kaj la generalan pu-
blikon, kiu interesi§as pri la temo.



ErperantoSocleto Zurl[o

prezentas:
sabaton, l Ban sept. 1993

20.00 h:

Esperanto-Kantvesperon
kun la LF-premiitoi

Klâra Mikola
Lâszl ô Garamvôlgyi

el Hungario

Hotelo Krone Unterstrass
Schaffhauserstrasse 1

CH-8006 Zürich (Tramo 11 114)

Es peranto-Societo Zuriko
Postfach 301 / 8034 zürich Enirorezo Fr'5'-
rer. 1s6-s4s4 (Fr. 1 .-/Min.) E inf ritt Fr. 5. -



EN LÀ UNUA DUONO DE LÀ
LA JENAJN DONÀCOJN,POR
KORE DÀNIGS:

6-
JÀRO 1 993 SES RTCEVIS
KIUJ LA ESTRARO TUT-

w. Gasser 10.-, E. Glâttli 10.-, F. Mottu 70.-
A. KoIIer 20.*, J- Hohl 20.-, F. Liechti 20.-,
E. Walder 10.-, W. Laederach 30.-, G.Gacond 20.-,
L. Dovat 10.- W. Kobe1t 20.-, J. Bipp 20.-
B. Spalinger 30.-, D. Bühlmann 50.- R. Schnee-
beli 20 . -, Chr. Sixtus-Pot 1 00 . -, I^/. Bohren 20 . -
H. Sandmeier 10.-, R.van Puijenbroek 10.-
H. Siebers 30.-, T. Gamper 20.-, P.Dorthe 20.-,
D. Bertolini 1 00. -, J. -P. Brunod 1 0. -
Entute Fr. 680. -

ooOoo

POR IIÀGAM 2003" ESTTS EN TÀ UNTIÀ üNO DE 1993 I,A
JENÀf KONRTHru:

C.Gacond 25.-, F.Liechti 20.-, T.Car1evaro 40.-,
G.üieill 20.-, D.Rooke 100.-, L.Ortelli 20.-, A.

ÿüeidmann 15.-, W.Schaufelberger 50.-, R.Schmid 20.-,
H.Reymond 100.-, B.Graf 50.-, F.Badoux 50.-, Ch.C.

C,eorget 50.-, G.JehIe 20.-, E.v.f4ay 30.-, W.Gianni-

ni 50.-, RW.Perrenoud 50.-, S.Kaufmann 100.- J.K.E.
Lavanchy 50.-, P.Scherer 50.-, H.Ring1i10.-
krtute îr. 920.-

anl<aù por tiuj-êi kontribuoj Ia estraro sincere dan-

kas aI êiuj.

ooOoo



-7-

rNFoRMo DE tÀ NovÀ svrsA ôsrnrlncrrrNo
kal perantino Por Ia UEA-Kongreso:

Numero de la poêtôekkonto: 60-104960-2
SONJA BRUN
ESPERANTO
Küntwilerstrasse 50
6343 Rotkreuz

Nova adreso ekde la 1.10 -1993:
Waldeggstrasse 2B
6343 Rotkreuz

oo0oo

ôu vr JAI,I KoNAs tÀ rLUsrRrrÀN EKoLocrrsMÀN
GÀZETON EN ESPERANTO? êTE NOUO ESTÀS ''\/ERDiTE''

Temas pri 24-paÇa A4-jurnalo- La ricevita re-
cenznumero estas tre enhavoriôa, traktante di-
versajn interesain temojn. La prezo por 4sin-
sekvaj numeroj "it." 

370 belgaj frankoj aù t:
internaciaj respondkuPonoj .
El la enhavo mi cit-as kelkajn temojn, kiel:
Naturprotektado, rabobirdoj revenas-
ôu êparenro povas savi la mondon?
uallônge pri Svisio, Norvegio kaj C,ernranio.
Bumndia projekto.
Ruboj niaj ne estas fataleco.
Polico sur du radoj kaj sen bruo-
Senpa,ga busetlinio en Helsingborg kaj multaj alial.
Respondeca eldo.aanto estas
Sinjoro
Jean-Claude Thurnerelle
Rue Pierre de SimPel 10

8-7784 Warneton -FL-

oo0oo
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S E L SÀRLANDA ESPERÀNTO-LIGO INF'ORII'IÀS, KE

de la 10-a ôi= la 12-a de decembro 1993 oka-
zos Ia 42_â KULTURA SEMÀJNFTNO de Ia Sarlan-
da Esperanto-Ligo (Sni,1. Laùtradicie Çi oka-
zos en la Kardinal-Wendel-Domo en D-66424
Homburgo.

Funkcios:
a. Enkonduka kurso por komencantoj estrota

de KafI' Btlnger.
b1. Parolaj kaj legaj ekzercoj por progres-

antoj , kun Kre6imir Barkoviô el Parizo,
kursestro.

b2. Stilistikaj kaj Iiteraturaj ekzercoj,kun
Eddy Borsboom el Nederlando kiel kurses-
tro.

c. Seminario por spertuloj. Preleqos d-ro
Erlch-Dieter KrausË: pri l-eksikologlaj kaj
*grafiaj demandoj.

Krome okazos regionaj vizitoj, vesperaj kon-
versacial rondoj kaj ekumena Di-Servo. Kaj
por la infanoj venos, kiel kutime, la. Sankta
Nikolao.
Pluajn informojn - kiam,ki-en kiel venl, kiom
pagi, kiel tranokti ktp. - bonvolu ôerpi el
1a rozkolora informilo, ricevebla êe la re-
dakcio de SES INFORI{AS. Aldonu aI vi afran-
kltan koverton. Dankon Red-

ooOoo

KULTURÀ CENTRO ESPERÀNTISTÀ:
t'Grava parto de E s p e r a n t
Venu

ujo"

esperanti§i - proqresi - esperantumi - kongresi
Postulu nian riôan proqramonl Ali§u tuj I
PF 779 2301 La Chaux-de-Fonds tel:039/26 74 07.

oo0oo
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NEKROLOGOJ

En rSES informasr, n-ro 2/92,, aperis la trista informo
pri la forpaso de nia estimata samideano Alexander
THALER. Intertempe, Andy Künzli, la redaktoro de la
leksikono-enciklopedio'Esperanto kaj Interlingvistiko
en Svislando', sukcesis akiri pli da sciigoj pri la vivo
de Thaler kaj kompilis la sekvantan biogramon. Ôu oni
eble povus rakonti pli multe pri lia esperanta
aktiveco?

THALER Alexander
ffita 4an de aprilo 1923 en Anclwil
(SG), mortinta pro korapopleksio la 6an de februaro
1992 en Ebnat Kappel (SG). Post vizito de la
bazlernejo en Andwil li f rekventis la redemptoristan
gimnazion 'Drei Aehren' en Alzaco kaj Bertigny (FR)
kaj faris la abiturion en la kantona gimnazio de
Friburgo. Li studis teologion kaj filozofion en diversaj
universitatoj. Poste li decidis igi instruisto en
sekundara lernejo; la kleri§on por tiu profesio li
trapasis en la pedagogia altlernejo de St.Gallen. Sian
unuan postenon li okupis en 1950 en la internacia
instituto sur Rosenberg en St.Gallen (gejunuloj de 36
nacioj vizitis tiun lernejon). Poste ti Âan§is al pli
malgranda sekundara lerneio en Hâggenschwil (SG),
kie li ankaù kunkantis en la vira kaj katolika eklezia
horoj, gvidis teatrojn, funkciis kiel prezidanto de la
eklezia konsilio, ktp. De 1973 âis la emeriti§o li vivis
kaj laboris en Ebnat-Kappel. Kiel kulture interesita
homo li ekzemple akompanis eksursojn al Ravenna
(ltalio), kie li detale klarigis la surlokajn mozaikojn.
Li trapasis ankaù la rekrutan lernejon kaj servis dum
la dua mondmilito. Thaler estis edzo kaj patro de unu
f ilo.
Thaler lernis E-n memstude en la 7Oaj jaroj kaj i§is
aktiva membro de la Esperantci-l{lubo Wil kaj de SES.
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'SES informas', n-ro l/93, anoncis la bedaùrindan
morton de nia ôatata samideano Hans Noll. Ankaù en
tiu ôi kazo, Andy Künzli, rilatinte kun lia f ilo,
Hanspeter Noll, eksciis pli multe pri Ia vivo de la
forpasinto. Jen do la biogramo de Hans Noll.

NOLL Hans
ÂIêrnano naskita la I San de septembro 1903 en Au
(SG) kiel filo de limgardisto, mortinta la 2an de
septembro 1992 en Dietlikon (ZH). Post vizito de la
lernejoj en Montlingen (SG), Rheineck (SG) kaj Buchs
( SG) li lernis la profesion de stacidoma of icisto de
SBB/CFF/FFS en Haag-Gams (SG) kaj enofici§is en
1923. Li laboris en la fervojdistriktoj II kaj III kaj en
Wetzikon (ZH\, Wollishofen (ZH\ kaj de 1940 en
Wallisellen (ZLI), kie li f inis sian karieron kiel
subôefo. Kiel diligenta lernanto, kiu §uis la subtenon
de instruistoj kaj konatoj, Noll dumvive interesi§is pri
lingvoj. Li estis edzo kaj patro de unu filo.
1932-92 Noll estis membro de SAEF (1952-72 eiu
kasisto); 1972 ankaù LKK-kasisto de la 7a IFEF-
kongreso en Zuriko. Krome, pli ol 50 jaroj li aktivis
en la zurika ES. t,i apartenis ankaù al SES kaj dum
certa periodo estis eô §ia estrarano (ô. 1959 kasisto).
La asocio nomis lin honora membro.

oo0oo

SENTENCO

Kredo al libera kaj paca estonteco de la
homaro kondukas al jesado de planlingvorêar
nur sociala justeco povas krel pacon en
libereco -

El Ekumena Forumo tradukis -FL-

oo0oo
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PÀSIS IÀ 78a UNTVERSÀIÀ IOIIGRESO DE ESPERÀNIO EN \AI;EUCIA

Granda grupo da svisaj gekongresanoj ôeestis Ia 78-an
Universalan Kongreso de Esperanzo en Ia iama ôefurbo
de Ia sarnndna reÇolando Valencio. Dum la tradicia in-
aùgn:ro none de nia Iando salutis Ia JES-kaj ESZ-ano
RoIf knst. lÿti pasis multajn horojn en la konitato,
pri kies laboro kaj decidoj mi raportos post Ia apero
de la protokolo detale. La plej juna kongresano estis
nia filino, Linda, kiu staçis en la centro de Ia aten-
to de multaj kongresanoj. Si sentis sin tre bona kaj
estis Ia sola kongiresano, klu certe neniam krokodilis.
Unu el- Ia kulminaj mcxnentoj estis dum la j-nterkona
vespero giganta paella (pajela) por 2000 personoj,
kuirita en unu sola ujo. eedaùrinde kelkaj el la kon-
gresanol estis priêtelitaf. Tamen, je Ia kvina kon-
grestago iu Esperantista Serloksholmo sukcesis kapti
la geêtelistojn.
La venonta Unlversala Kongreso de Esperanto okazos en
SeùIo, kaj mi rekornendas aI Vi jam mrn êpari por ne
maltrafi tiun eventon en Orientazio.

Dietrich M. l{eidmann

oo0oo

ÀTENTU:
Unu semajnon post la redaktfino de SES IN-
FORIvIAS mi ricevis leteron el Jugroslavior êD

kiu oni petas pri helpo por malsanuloj. Mi

do dismuntis la j am f inpreparitan rrsr rr por
aldoni tiujn vokojn por helpo kaj la indikon

de kelkaj bezonaj medikamentoj.
Levi§as la demando, ôu

"helpservonrl , kiel ni
sta mondmilito.
Dankon pro via kompreno kaj via opinio.-FL-

oni devus instali
farls post la la-

oo0oo



-12-
Voko el Ni3

Estimataj gesamideanoj,
Ni informas vin, ke multai rLfu§intoj trovi-
ôas en 1a urbo Niê-Serbio-Jugoslavio. Inter
i1i multaj infanoj sen aù kun patrinoj,ankaù
gemaljunuloj, multaj el ili estas malsanaj.
Ili êiuj bezonas diversspecan helpon.
Ni êiuj ricevis medicinan helpon, nur mankas
diversaj medikamentoj, êar internacia BLOKADO
malpermesas rapidan sendon de jam aôetitaj aù
sendotaj. Pro ni petas vin, laù via ebleco,
sendu al ni bezonatan helpon. Plej grave es-
tas medikamentoj por niaj malsanaj homoj.
Helpon vi povas sendi aI la sekvantaj adresoj:
Internacia Ru§a Kruco por Jugoslavio, kiu
sendos helpon al- regiona Ru§a Kruco en Niê
(Medjunarodni crveni krst za Jugoslavij:t,za
oblast grada Niêa),_aù a1 oersona adreso:
Esperanto-Societo "Cele kula" Voâdova 24
18000 Niê, Jugoslavio.
Ptej multe necesasj estas la medikamentoj:
Beriplas 12 skatoloj
Histakril 10 rr rt

Surgicel 10 rr rr

Bone Wax 10 rt rr

Formalin-tablojdoj
Lio dura i00 pecoj

Adreso: Neùrohirurêka t<linika ( za d-ro Zoran Milenko-
vi6) t8000 Niê Jugoslavio.

En Ia urbo Tlrzla, kie mi vivis kaj kie restis nr:iaj
familianoj, 1a situacio estas terura. l,îrftaj geespe-
rantistoj kaj serboj restis en la urbo kun malgranda
êanco eliri el T\:21a. Multaj eliris, êar ."gartu. ."-
Çimo ne permesas.
En T\rzla ekzistas multaj humanaj organizajoj,sed ili
helpas aI sia (nacio) si-mpa.tia anaro, sed serba hu-
nana societo preskaù nenion ricevas. pro tio ni pe-
tas vin informi êiuln geesperantistojn en la mondo
pri nia situacio.
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ôiuspec.n_helpon, precipe nranÇajojn por infanoj, onipovas sendi al:
rnternaci-a RuÇa Kruco Bosnio-T\rzla Medjunarodni crveniItrst Tbzla-Bosna, za hunranitarno druêtvo Dobrotvor.
Rimarko: Por ke vi povu sendi huruinan helpon per di_versaj vojoj, vi devas havi atestitajn doi<umentojn dekomisariato por rifuÇintoj
Multajn salutojn de geesperantistoj el la urbo uiêkaj rifu§intoj.

Esperanto-societor',ôele Kula,'
Niê.

BIPP Hans

oo0oo

- 80-iara

La fervojisto

Alemano naskita la 2lan de majo lgl3 en Wil (SG).
Post vivado en Zuriko (1943-71) kaj Friburgo (tg7T_
83) Bipp eklo§is en Birsfelden (BL), laste en
maljunulejo. Vizitinte la traf ikan lernejon en St.
Gallen, Bipp l93l-33 lernis la profesion de stacidoma
oficisto. En lg35 li restadis duonjare en Londono por
perfekti§i en la angla lingvo. tôso-eg li deJoris ôe
diversaj stacidomoj en Romandio kaj tiuokaze ekregis
ankaù la francan lingvon. Sekve, li unue laboris kiel
informeja of icisto en la zurika ôefa stacidomo kajposte estris la informejan oficejon en Zuriko_
Paradeplatz. Lia prof esia kariero kulminisis per lafunkcio kiel administra of icisto ôe la Gênerala
Direkcio de S F F en Berno. Bipp estas ano de la
Sendependa Eklezio, edzo kaj patro de Z infanoj.

La esperantistcr

Bipp lernis E-n en 1929 en kurso en St. Gallen pere
de Rudolf Gottlieb Maeder. tsatdaù Bipp isis unu él lu
plej signifaj aktivuloj precipe en SAEIT, kires pioniro liestas (aliâo en 1932). Klopoclante post la dua
mondmilito por la restarigo de SAE Ii, li kreis kur.r



-1 4-

Emil Keiser provizoran estraron, transformis Ia tiaman
SAEF-'amikaron' al organizita societo, serôis
kontakton kun la romandaj kolegoj (precipe Ch.
Baumgartner en Laùzano) kaj kompilis aktualait
adresaron. Sekve, 1945-72 Bipp response laboris por
SAEI,: kiel §ia kasisto (1950-52), prezidanto (1952-56)
vicprezidanto ( 1956-58), asesoro ( 1958-69) kaj
komisiito (1969-72). Dum la l950aj jaroj Bipp gvidis
ankaù E-kursojn en Zuriko.
Estante funkciulo de SAEF- kaj membro de SES, Bipp
enga§i§is ankaù internacie (IFEF): En 1949 li
partoprenis kun Keiser la lan IFEF-kongreson en
Aarhus ( Danio), en l95l ôeestis la 3an I F'E F-
kongreson en Parizo, en 1953 kunorganizis la IFEF-

postkongreson en St.Callen kaj en 1955 mem prezidis
LKI(-n de la 7a IFEIr-kongreso en Zuriko. 1975-89 li
kunlaboris ankaù en la Terminara Komisiono de I FE F
por traduki la G-lingvan 'e eneralan Vortaron de
Fervojaj Terminoj' de Internacia Fervoja Unui§o
(IFEF eldonis la E-verkon en 1989).
Inspirita de similaj streboj en Francio, Bipp sugestis
en 1952 la fondon de Svisa Unui§o Arta kaj Intelekta
de Fervojistoj (UAISF), kies unua vicprezidanto li i§is
(apud Emile Birbaum kiel âi, prezidanto). En tiu ôi
organizajo Bipp estis estrarano kaj delegito §is lg7Z.
UAISF nomis lin honora membro.
Okaze de la S0-jara jubileo de SAEF en 1975 Bipp
verkis kunlabore kun Kurt Greutert detalan historion
pri SAE F, kiu publiki§is en 'Svisa Fervojisto'
7B/1975. En l9B5 pro privataj kaùzoj Bipp ôesigis sian
aktivadon en la E-fervojista movado, sed daùre pretas
laùbezone konslladi.

Ni kore gratulas al Hans Bipp!

Mallongigoj:
SAEF: Svisa Asocio de Esperanto-Fervojistoj
IFEF: Internacia Irederacio de Esperanto-Fervojistoj

La biogramojn kompilis Andy E. KÜNZLI
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Ia jarfina aran§o l- O-a-

Senserlste irr (FR Ger-rna-rli
(15 km oriente de Kassel)

Irrtmacia Festivalo prezentas specifan programon por
la "dua generacio" (meza§uloj) kaj junaj famitioj
kun aù sen infanoj, sd ankaù gejunuloj estas bonvena3.
IF okazas sub lerta gvido kun kcxnpetental kunhelpantoj.
Bonvolu atenti, ke IS, junulara aran§o de GHI, okazas
samternpe, sed ne samloke.
Iaù enketa rezufto la plimulto deziras ôiun duan ja-
ron reveni al Sensenstein: intertempe la klerigejo
estas kornplete renovigita, êiui êanù:roj disponas pri
duâo/necesejo kaj estas familikonvenaj kun 2-5 titoj
(viaj infanoj povas do dormi kr:n vi). Naôejo, saùno,
gimnastikejo je via senkosta uzol

IGssel/Sensenstein estas bone atingebla aùtostrate
kaj fervoje. Funkcios alventage "transporta servo"
por trajn-alvenantoj. Er1 nia fF-oficejo vi povos âan-
§i viain valutojn fâj aêeti bildkartojn; etosoplena
Esperanto-gastejo, kun la konata Esperantovino, estos
je via êiutaga kaj -nokta dispono.
Plena programo kun ali§ilo ricevebla ôe la redakcio
de SES INFORMÀS. -FL-
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CU VI SCIAS??
ke vi povas aboni 1a sekvantaj n Esperanto-
periodajoj n

EL POPOLa ôrUrO

EVENTOJ

HEROTDO DE ESPERÀNTO

tÀ ONDO DE ESPERÀNTO

MONATO

RUSLANDA ESPERÀNTISTO

ôe la Svisa peranto
Christoph Scheideqger
Im Schleedorn 6
4224 Nenzlingen (PC-n-ro 40-52612-7)
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