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ôrnenarA KUNVENo DE
svrsA psprnÀNTo:Sôclnro

Ci ol<azos la l2an de marto lgg4, l lh00-12h30, en la
Stacidoma Bufedo de la urbo OLTEN.

Tagordo

Protokolo de la antaùa ôenerala l(unveno (aperinta ensr 3/1ee3).
Raporto de la Centra l(omitato cle SES (aperos en SI
2/ I4t.

g) Financa raporto.
c) Raporto de la kaskontrolantoj.
d) Raporto de la komisionoj.
e) Elektoj (de la prezidanto, de du pliaj komitatanoj, de

kaskontrolantoj, ktp.)
f) nuâeto kaj koiizoj por Ia venonta jaro.
B) I'roponoj (por-esti publikigebla en organo de SES kaj

poste diskutebla en la kunveno, propono devas alveni ôéla sekretario almenaù du monatojn antaù la koncerna
l<unveno. Ôi estu subskribita de almenaù tri voôdonrajtaj
membroi ).gl Diversaioj.

I'}ost la §enerala kunveno olrazos komuna tagmanso en la
stacid.ma bufedo, kaj plani§as distra-kultura postiagmezo.
lletalaj irformoj aperos en la venonta eldôno dè sES
INIIORMAS.

Adreso de la sekretario de SES: Andy KüNZLI, Cp TTg,
2301 La Chaux-de-Fonds. Tel. 039/26 74 07. Fakso: 0Zg/26
62 03.
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SES-KOTTZOJ 1 994, ALVOKO DE LA KASTSTO

Por 1994 la ênunnar,a KUNVENO 1993 decidis
altigi la kotizojn le proksimume 20*.
En tiu-ôi eldono de SES INFORMAS vi trovas
enpagilon por pagi vian kotizon.
Sed kompreneble ankaù donacoj estas ôiam
bonvenaj I

Pro tio bonvolu nepre êiam indiki sur Ia
enPasiro' -'"T*]1,;::r:' 

i:;^i .o'tDonaco" ktp.

KOTfZOJ: (inkluzivas abonon aI LITERATURÀ
FOIRO kaj SES INFORMAS )

rnfanoj ôi= 1B jaroj sFr.6.-
Junuloj âis 26 jaroj 35.-
Emeritoj , Pensiuloj 35. r
Geezoj emeritaj 55. -
Ceteraj membroj 50. -
Geedzoj 90. -
Abonantoj sen membreco 35. -

El-koran dankon al ôiuj , kiuj pere de bal-
daùa pago subtenas niajn klopodojn servi al
vl.

Via kasisto: E. von MAY

oo0oo
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INFORMOJ

BELLINZONÀ

i 5.1 .17.00h en Vial-e Motta 32

ESPERÀNTO*SOCIETO BERN
En restoracio AL FORNO, Spitalgasse 37 -

4 .1 .19.30h kaj 1 .2.1 9.30h.
ESPERÀNTO_RONDO BIEL
En restoracio AMI, Freie Strasse B.
1 8.00-1 9.00h êiun vendredon-
ESPERÀNTO-SOCIETO LAUSÀNNE
En Popoldomo, Place Chauderon 5.
1 0.1 .20. SOf, Pierre-Marie Charrière prelegos

pri: Dieto, fasto, natura kura-
cado.

7 .2.20.30h Çenerala kunveno.

LUCERNÀ ESPERANTO- SOCTETO
En restoracio SIMPLON, Habsburgerstrasse 1 6

27 .1 .1 9.30h paroliga Ieciono.Gvido Franz
Brügger

20.00h Iibera babilado
2O2O-20.45h interêan§o de informoj , poste

priparolo de la jarProgramo 1994-
24.2.20.00h §enerala kunveno. (Kiu ôatos

vespermanôi, tiu venu je 18.30h)

ESPERÀNTO- SOCIETO NEUCHÂTEL
ôiumonate iun vendredon,laù ebleco de 1a

embroj .

ESPERANTOKLUBO WIL
Atentu: Pro renovigo de la restoracio, Ja-

nuaro, februaro kaj marto 1994
ne okazos renkontiôoj.

ESPERANTO-SOCIETO ZUERICH
1 0.1 .1 9.00h Monata kunveno en KarI der Grosse.
24.1.19.00h Libera kunveno ôe familio Weid-

mann.
1 4.2.1 9.00h §enerala kunveno en Karl der

Grosse.
oo0oo
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SES GRATULAS !

Andrée GACOND-GIROUD - 60-jara !
1933 en La Chaux-de-

Fonds (NE). La iama instruistino - interalie Êi instruis flutoll
en la muziklernejo de La Chaux-de-Fonds - kiu longe vivis
en La Sagne (NE), ekde 1958 estas la edzino de s-ro Claude
Gacond, prezidanto de Svisa Esperanto-Societo. Ankaù Sia

f ratino, s-ino Cosette Cop-Giroud, same lo§anta en La
Chaux-de-Fonds, estas tre bona esperantistino.
Andrée Gacond eklernis Esperanton en 1952 kaj iom post iom
ali§is al la movado partoprenante kaj kungvidante la agadon
de ia Junuiarsekcio de Svisa Esperanto-Societo (SES) kaj de
Esperanto-Junularo de Svislando (EJS). En la 1950-7Oaj jaroj
3i kunorganizis ankaù la esperantain skiferiojn en Adelboden
(BE), malkovrinte taùgan restadejon (ôateto) por ili. Dum
ôiuj tiuj okazoj si kontribuis pianludante, prezentante
teatrajeton (ekzemple dum la S ES-tago en l 956),
mastrumante kaj raportante en 'Svisa Espero'. Ekde la krecr
de 'Centro de dokumentado kaj esploro pri la Iingvo
internacia' (CDELI) en 1967 §i regule kunlaboras en â'ia
ampleksa arkivada taskaro. 1968- I990 Si merite prizorgis
ankaù Ia libroservon de Kultura Centro Esperantista (l(CE).
Krome, 1963-1992 6i regule kunrealigis la Esperanto-
disaùdigojn de Svisa Radio Internacia (SRI) laùtlegante la
tel<stojn verkitajn cle sia edzo kaj eô redal<tante la
elsendojn, kiam li malsani§is. Ol<aze de ekskursoj tra la
naturo, Andrée Gacond êiam impresas la aliajn pro siaj
nel<utime detalaj konoj de la esperantaj nomoj de plej
diversaj plantoj.

Ni tre kore gratulas nian simpatian jubileantinon kaj deziras
al 3i êion bonan en la estonto.

oo0oo
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NEKROLOGO

En'SES informas', 4/1993, P.4,, aperis la anonco pri
la bedaùrinda morto de d-rino Tina PETER-
RÜETSCHI. Intertempe, Andy E. I(ÜNZLI, redaktoro
de la leksikono-enciklopedio rEsperanto kaj
interlingvistiko en Svislando', rilatis kun §lai
parencoj. Li rikoltis kelkajn alcJonajn informojn pri la
forpasintino kaj kompilis la sel<vantan biogramon.

PETER.RÜETSCHI TiNA
Alemanino nasl<ita Ia l5an de decembro 1904 en

Zuriko, mortinta la 3an de majo 1993 en la zurika
kliniko Balgrist, pro la sekvoj de koksoperacio. Sian
juna§on si pasigis ôe la zurikurba strato 'Zeltweg'
(poste Âi ôiam lo§is ôe Blümlisalpstrasse) -kaj finis la
lèrnejon en Fetan (GR) per Ia abiturienti§o. Komence
de lâ 1930aj jaroj ôi el<studis juron ôe la zuril<a
universitato, kiun si l<onkludis per doktori§o (fako:
junulara punle§aro). Poste §i ekfunkciis ôe la junulara
tribunalo en Vinterturo (Zll). Dumvive, si okupigis
intense pri ^la problemoj Xiçl konservadi la svisan
civitanecon ôe svisinoj edzini§intaj kun eksterlandano;
§i ankaù serêis soiron koncerne la lo§ejeta§an
posedecon en Svislando kaj tiurilate publikigis gravan
i<ajeron ankoraù nun deziratan. Krom tio si tre
interesi§is pri la demandoj de la mediprot^ektado, pri
politiko, arto, muziko, §arclenumado, ktp., §atis voja§i
i.uj re§is plurajn lingvojn. Ofte ôi partoprenis
diversajn kongresojtr en Svislando kai eksterlan^do kaj
estis delegitino de la Liberala Partio. La tagiumalo
'Neue Zurcher Zeitung' daùre publikigis Êlaln
analizemajn artikolojn. En Lg27 §i eOzini§is kaj poste
naskis 3 infanojn.
Kiel E-istino Tina Peter estis multjara aktiva membro
de SES kaj de la zurika ES, kies honora membro 3i

estis de i989). Internacian bonfamon en la E-movado
3i rikoltis, kiam en 1951 3l enkondukis la t.n.
koordinitajn E-l<ursojn (l(EK) en la zurika
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popolaltlernejo! kiuj daùris âi. l96l . La
instrumaterialon prilaboris l<rom Tina Peter mem ankaù
l, I Fritz Liechti kaj I u I Werner Laederach, l<iu
gvidis tiujn kursojn. La koordinitaj l<ursoj kun la
samaj instrutekstoj efektivi§is samtempe ankaù en
Aùstrio, Belgio, Britio, Danio, Italio, Nederlando kaj
Svedio kaj spertis rimarkindan sukceson. Kvanl<am
I'eter liutimis labori malantaù la l<ulisoj, Sia.l meritoj
por E-o rekoni§is en ôiu partoprenanta lando.
(fontoj: SES informas, 4/ 1993, p.4; Inf . ESZ/Liechti,
1993, letero kun nekrologo de Eugénie Peter, Zürich,
al A.Künzli, de la 30a de junio 1993).

oo0oo

EN PROPRA ÀF'ERO

Jam pluraj dissendoj de SES INFORMAS oka-
zis Iaù la nova sistemo, sen kovertoj. Nun

subite atingas vin nia informil-o ree en

koverto. KiaI do, vi eble demandas vin?El-
prenante Ia enhavon vi tuj rimarkas, ke

diversaj ajoj enestas. Unuflanke r €n la
nova sistemo oni ne povas aldoni ion, pro
Ia elfal-o dum 1a transporto. Alif Ianke,KCE
demandis, ôu ili povus ankaù aldoni sian
monatan bultenon. KiaI ne?

PIue enestas ankaù aIiÇiIo por Ia venonta
Universala Kongreso de Esperanto en SEUI0/

Koreio. Oni vere povas demandi sin,kial ne

kune sendi, sê temas pri pluraj samtempaj
ajoj ? Do, j en Ia kaùzo de nia hodiaùa sen-
dajo.
Do, vi êiuj fartu bone kaj ôrr,, agrablan
novan I aron.

oo0oo
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La aran§o estas precipe farnilia seminario. La pr-b-
gramo kontentigu egalrajte plenkreskulojn kaj infa-
nojn. arkaù ne-esperantist-aj familianoj kaj komen-
cantoj estas tre bonvenaj. Ptejparte Ia programeroj
dependos de Ia fantazio kaj bezono de Ia partopre-
nantoj. Do, estas bonvenaj êiuj ofertoj kaj propo-
noj pri manlaboro, muzikumado, teatraioj, naciaj kaj
internaciaj ludoj, interesaj prelegoj ktp.
La organizantoj zorqos pri interesa turisfilzl programo
kaj kornprenebl-e pri diversnive'Iaj Esperanto-kursoj .

Pl-ena programo kun aliÇil-o estas havebla êe la re-
dakcio de SES INFCIRMAS. Bonvolu aldoni afrankitan,al
vi adresitan koverton. DanJ<on.

oo0oo
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"Nur IOjo m, sed iom tradÎcia !

Ls Prîntemno §emoino Internocia (PSI)

de Germano Esperonto'Àsocio festos sisn

lÛioran iubileon

Lo l1a inlernocio familio semolno okozos inler lo lo koigo de oprilo 1994 en

lo wbeto )unkuoto lunkemth) en lo gernano regiono Eifelo tul opud lo

londlimo al Belgio koi Luksenburgio.

Detaloj estas en SES INFORMAS n-ro 611993.

oo0oo

Korespord-PHIO

Mi estas komencanta Esperantistino, kiu volus ko-
respondi kun diverslandanoj por praktikl Ia lingvo-
uzon kaj volus havi geamikojn en diversaj landoj.Mi
a§as 40 jarojn kaj mi estas edzino.
l4i interesi§as pri fren,daj tingvoj, literaturo, mu-
zLko, orienta medicino, jogo, metitado, psikologio,
klel ankaù kcxnputiloj .
Zttzarrta Jeziorska, uI. Biedronkowa 17/39
PL-91 -358 Iodz, Pollando.
Antaùdankon por êiu respondo.

oo0oo

ô e n c o (La terura granratikoll)

Post festotago la lernantoj en Ia lernejo ricevis la
taskon skribi, kio okazis dum la festotago. Lernanto
skribis: En nia komunumo oni hieraù inaùguris la no-
vajn sonorilojn de nia preÇejo. La pastro kaj la ko-
munuma prezidanto tre interese prelegis kaj poste crLi

pendigis ilin (nature la sonorilojn) kaj nun estas
tr" .!t"Ule kaj hejmece en nia komunumol

oo0oo



Certe estas interese jeti rigardon al Ia eI-
dono de SES INFORMAS/SI en 1a jr= pasinta
jaro. Komparante Ia situacion de Ia komenco
âis nun, oni povas konstati, ke }a amplekso
iom post iom kreskis. He1pis a] tio ankaù
gesamideanoj per valoraj kontribuaîoj.
En Ia lasta jaro mi klopodis, sur 120 paôoj,
prezenti informilon kun varia enhavo. Certe
ne ôiam estis facile kunmeti al ôiu p1aôantan
numeron. Tamen, Iaù la ricevitaj opinioj oni
povas konstati, ke §enerale Ia legantoj estis
kontentaj .

La kunlaboro kun la Svi-saj Esperantogrupojles-
tis grandparte kontentiga. Estas nur domage,
ke kelkaj grupoj ne havigas sian kompletan
programon, êar ili evidente ne pripensàs, ke
SES fNFORMAS aperas ôiam por du monatoj. TiaI
aperas en SI nur la indi_koj por unu monato.
La redaktoro dankas a1 ôiui , precipe a1 tiuj,
kiuj disponigas tutjaran programon.
Estas ankaù §oj iqe, ke eksterlandaj societoj
interesi§as pri nia informilo, kiel ekzemplé
Ia Esperantomuzeoj de Vieno kaj Barcelonorla
japana TEK, UEA kaj en Bern la biblioteko de
Svisl-ando ktp. Certe ne malbona signo.
Ml esperas, ke Ia kunlaboro en la nova j aro
estu same kontentiga. Miaflanke mi klopodas
fari la plej eblon, ke SES fNFORMAS ankaù en
1994 trovu la intereson de Ia legantoj.
La nova dissendmaniero sen kovertoj, nun bo-
ne funkcias. En la komenco montri§is kelkaj
malfacilajoj, sed finfine ôiu nova sistemo
postulas alkutimi§onl. La laboro estas p1i
ampleksa, sed aliflanke por la SES-kaso do-
nas bonvenan malpliigon de la afranko-elspe-
zo) .
Plua faktoro estas konstatebla. La membraro
estimas la akuratan aperon de nia informilo.

Via redaktoro FL.

-10-
RMJGARDO AL IÀ ELMNO DE SES INF'ORMAS M{ 1993
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SVISA ESPERANTO-SOCIETO

CENTRA KOMITATO (CK)

ESTRARO

Prezidanto:
ÿro-elâm' GACoND, chevreuils 14, CH-2300 La Chaux-de-
Fonds (NE). Tel. (039) 26 52 32.
Unua vicprezidanto kaj ôefredaktoro de,'SES-informas,':
s-ro Fritz LIECHTI, wiesliaChè@ /381
77 13.
Sekretario:
FroAnîy E. KÜNZLI, Zumhofstrasse 22, 6010 Kriens (LU). Tel.
(041) 45 55 83.

Kasisto:
s-ro SEst VON MAY, Flurstrasse 3, g24Z Oberuzwil (SG). Tel.
(037) 5r 6l 30.

ALELEKTITAJ CK-anoj
Regionaj vicprezidantoj:
Germanlingva: s-ro Angelo MELLINI; Büntacher 21, 5626

33 33 85. Oficejo Lucerno: (041)Hermetschwil (AG). Tel. (05i)
5i 0l ll.
Franclingva: f-ino Nicole MARGOT; 28, ch. des Lys 4 1 010
Lausanne (VD). Tel. (021) 24 I I 93.
Itallingva: d-ro Tazio CARLEVARO; Viale Ciuseppe Motta 32,
6500 Bellinzona (TI). Tel. (092).25 29 88.
Ceteraj komitatanoj:
s-ino Mireille GROSJEAN-ROBERT, 20, rue du Temple, 2426 Les
Brenets (NE). Tel. (039) 32 18 88. (Ligo kun CEP/KCE).
f-ino Marion GROSJEAN; 20, rue du Temple, 2426 Les Brenets
(NE). Tel. (029) 32 lB 88. (Junularo)
s-ro Fritz WASSMANN; Uettiigenstr. i6A, 3033 Wohien (BE).
Tel. 031 82 27 55. (Eksteraj rilatoj, ekologio)

oo0oo
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EDzrèo
En junio 1993 la SES+KCE-Sekretario, Andy
xünzli, edzi§is. Lia edzino estas Sinjorino
Tamara Burj aôok eI Xievo/Ukrainio, kie oka_
zis Ia geedzi§festo.

^.Nr c:-ul Çojas pri tio kaj deziras al la no_
va paro ôion bonan, feliôon kaj sanon en la
estonteco.

SES kaj 1a redakcio de
SES TNFOR}4AS/FL

oo0oo

ênnERÀLÀ KUNvENo DE sÀEF
SVISA ÀSOCTO DE ESPERANTTSTAJ FERVOJISTOJ
Ia §enerala kunveno de SAEF okazos sa-bate ra 12-an
de rnarto 1994, 09.30-11.00h, en kunvenejo de la sta_
cidcrnoen OLTEN.

oo000

liTgato por kontribuajoj at sEs TNF0RMÀS2/1994 estas 1a 7-a dÉ i"f.rrr.o 1gg4.


