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Jen ankoraù kelkai impresoj pri Ia pente-
kostaj migrad-tagoj . "La arto en arbaro".
Vere, unika impreso, Ia skulptajoj fari-
taj en arbaj trunkoj.
Supre Ia bela kaj giganta morkelo kaj sur
pa§o10 la impona kameleono.
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DE ESPERANTO
êis .tun HdE aperis en ses milionoj da ekzem-
pleroj
GRÀVA KULTURPREMIO AL ''HEROLEO.'

La germana Fondajo "FAME" asignis al "Herol-
do de Esperanto" kaj aI la verkistino Spo-
menca Stimec Ia kulturpremj-on 1994 (po 5000
markoj ), pro illa kontribuo al Ia disvas-
tigo de kulturaj verkoj kaj subteno de in-
ternacia kompreni§o.
La monda sendependa gazeto HdE ( 1 6 numeroj
jare), fondita en Kolonjo en 1920 de Teo
Jung kaj honorofice redaktata de 1961 , de
Ada Fighiera-sikorska, ôi= nun aperis pres-
kaù 1900 fojojn en pli oI ses milionoj da
ekzempleroj entute: ôi estas dissendata al
ê. 70 landoj: multaj legantoj en neevoluin-
taj landoj ricevadas §in senpage.
En sia 73-jara vivo, "Heroldo" eldonis ê.
100 Esperantolibrojn kun pli o1 20'OOO pa-
ôoj entute. Famaj fari§is Çiaj modernaj
lernolibro), plurfoje reeldonitaj, en:Espe-
ranto, angla, hispana, franca kaj itala
lingvoj: German-lingva lernolibro estas en
preparo.
Antaù Ia milito, "Hero1do" estis malperme-

sita de Ia Gestapo kaj Teo Jung rifuÇis aI
Nederlando: en la postmilitaj jaroj 1a ga-
zeto aperadis sinsekve en Scheweninghen (Ne-
derlando), Bruselo (BeIgio), Madrido (His-
panio kaj, nun, en Torino (Italio). -HdE-

oo0oo



-3-

KRISTNÀSKO 1994

Itr,/r,\ I

La estraro de Ia Svisa Esperanto-Societo
kaj Ia redakci-o de SES INFORMÀS deziras
al ôiuj membroj kaj geamikoj solenan
Kristnaskon.

La redaktoro de rrsltr kore dankas al ôiui,
kiuj requle sendis siajn kontribuaiojn.

oo0oo

-Red FL-
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PRIPENSINDÀ FAKTO

En Ia numeroj 2 ka) 4/1994 de SES TNFORMAS
Ieqi§is teksto pri la tutmonda kongreso de
Ia Mondfederalistoj okazonta en Gl-arus en
julio 94. Tiu teksto entenis alvokon al
kunlaboremulo, kiu devus alporti al Glarus
varbmaterialon pri- Esperanto.
KCE jam antaùe rilatis kun 1a organizantoj
kaj ricevis de 1a tutmonda komitato perme-
son havi standon dum la kongreso.
ôar neniu anoncis sin, KCE duanfojon rila-
tis kun Ia svisa sekcio de Mondfederalis-
toj por demandi, ôu ôi pretus preni paka-
^ ^ - ^.jon ôe Ia po§toficejo en Glarus kaj sur-
tabligi la enmetitajn informilojn en Ia
kongresejo. Por la organizantoj tio ne eb-
1is. De KCE Andy Künzli klopodia atingi
eblajn alportantojn, sensukcese. La rezul-
to estas, ke neniu materialo pri Esperanto
estis je la dispono de Ia kongresanoj.-MG-

oo0oo

MORTANONCO

En Ia maljunulejo "NEUBAD" (Basel) mortis
Ia 1 -an de septembro 1994 }a longjara mem-

bro de SES Heinrich Rj-ng1ir êD sia 92-a
vrvl aro.
AI la funebranta familio n]. esprlmas s].n-
ceran kondolencon.
En Esperantujo Heinrich Ringli restas en

bona rememoro.

oo0oo

-FL-
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MAZI ENGONDOLÀNDO

^.êiu svisa Esperantisto antaùmendu 1a pro-
fesionivelan Esperanto-vidbendan kurson
"MAzr EN GoNDOLANDO", ôe internacia Espe-
ranto-Instituto Rioustraat 172 NL-2585 HW

Den Haag. -DR-
Rimarko de Tomasz hlaciechowski, estro de
Tommy-eldonejo kaj reprezentanto de BBC-
English en Varsovio, êh intervjuo kun Andr-
ze) Pettyn.:
". . . . la instruado de frazomodeloj kaj la
instruado de bona prononco estas Ia celo
de Ia vidbenda kurso de Esperanto "MAzr EN
GONDOLANDOT'. Mi nepre volas substreki, ke
Iaù la didaktika vidpunkto Ia vidbenda te-
ciono de Esperanto estas perfekta.
(EI Ia. tre ampleksa intervjuo) -FL.

oo0oo

NEKROLOGO PRI HEINRICH RINGLI

Ni funebras pri sinjoro Heinrich Ringlirmor-
tinta Ia 1-an de septembro 1994.Li estis ka-
rega homo kaj mia persona bona interparolan-
to kaj Esperanto-instruisto. Dum mia êeesto
lia koro finis sian aktivecon, post kiam §i
êirt<aù trimiliardof oj e batis. La biologia
koro ôesigis sj-an servon, sed siaj spiritaj
impulsoj pluekzistos.
Nur ekde ôirXaù unu jaro mi vizitis }in pres-
r\^.kaù ôiusemajne, vendrede vesperer êr la mal-
granda 1oô- kaj laborôambro en 1a maljunu-
Iejo, kie ni en Esperanto parolis pri 1a plej
diversaj temoj el Ia granda kaj eta mondo.

Li estis tre atenta aùskultanto kaj konser=
vis ôion en sia memoro. Mi tre miris, kiel
Ii ekzemple informi§is pri la stato de miaj
tri filoj. Li ankoraù ekzakte sciis Ia no-
mojn kaj vivdatojn.
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Ni parolis pri politiko, kulturo, historio
kaj 1a multaj vojaôoj, ekzemple aI 1a Espe-
ranto-mondkongreso en Pekino. Li êatis tiun
lingvon kaj li suferis, ôar Çi ne jam hodiaù
estas instruata en Ia lernejoj, kiel neù-
trala pontlingvo.
Ankoraùfoje antaù kvin semajnoj, okaze de
mia lasta hejmvizito, 1i subite pritraktis
la problemojn pri Ia estonta evoluo de la
planlingvo Esperanto, kiu tiel forte estis
kreskita je sia koro.
Li mem lernis Esperanton, kiam Ii estis 60-
jara. En ekzamenoj Ii sukcese akiris Ia di-
plomojn de "ATESTo pRr LERNADo, kaj "supERA
DIPLOMO". Ankoraù sur sia mortlito li ripe-
tis aI ni, per lasta fortorsian konatan de-
ziron rilate a1 simpligo de Ia planlingvo.
La plej lasta vorto, kiun mi ankoraù klare
komprenis, estis en Esperanto "sufiôe".
Sinjoro Ringli ne nur restos en mia memoro
pro Esperanto-povoj. Estas kelkaj tipaj ka-
rakteraj trajtoj, kiujn mi konservos: Lia
pripensema, mallaùta kaj aminda voôorpromp-
teco, ordemo, kapabteco pri ekzakta aùskuI-
to kaj la mirinda memoro. Laù mia opinio li
iomete similis al figuro, kiun desegnis Ia
poeto Adalbert Stifter en siaj noveloj.
Ne nur ni Esperantistoj, sed ankaù Ia 1o-
^.Çantoj kaj la direkcio de 1a maljunulejo
"NovBADo" kaj êiui, kiuj konis lln, precipe.\.-.\.ankarf mi, adiariis lin kun iom da melankolio.
Miaùo de originala, unika, tre talenta kaj aminda
homo. Mi kondolencas aI la funebraj fami-\Iioj ankarl nome de 1a Esperanto-Societo Ba-
se1. Sub la pordo êiusemajne estis Ia lasta
vorto "ôis revidot'. Nun mi diras lastfoje
"âis revido", sinjoro RingIi.

-Guido Appius-

oo0oo
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en la Dove Earopo

La NaturamlkoJ pledas por demo-
krata, sociala, ekologia kaj solidara
Eùrropo. lli agas por medio-kon-
scio kaj por naturkonvena turismo.
AniQu al la Naturamika Asocio (NA)
en vla lando kaj abonu la ligilon
de la Naturamikoj Esperantistaj
ffANEF)

^ 'La Mlgranto".
Gi aperas 4-foje jare, Prezo: SFr.
12.--. Petu provekzempleron kun
la adresoj de via landa NA kaj de
la TANEF-Peranto êe: T A N E F,
Poêtfako 225, CH-4003 Basel,
Svlslando.
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HOLÀ: SVISÀJ GEFILÀTELISTOJ:

Mi tre êatus korespondi kun vi pri Ia svi-
saj fllatelajoj. ôu mi rajtas atendi res-
pondon de iu aù alia Esperantist(in)o? Ko-

ran dankon jam antaùe.
Stanislaw Biesiada, P.O. Box 599,
pL-42-217 Czestochowa 17 (Pollando)

oo0oo
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la jarfina aran§o por vi f- f- -a-

ZZ d-ec 1994 3 jarr 199s

po=- personoj 25-S5 ja"ra-§a_j
kaj j una-j fa-rn j- I i- o j

S errsenste i- rr ( FR Ge=-rna-n i o )(15 km oriente de Kassel)

Internacia Festivalo prezentas specifan programon
por 1a "dua gTeneracio,' (meza§uloj ) kaj junaj fami-1loj kun aü sen infanoj, sed ankaù gejunuloj estas
bonvenaj. IF okazas sub Lerta gvido kun kompeten-
taj kunhelpantoj. Bonvolu atenti, ke IS, jgnulara
aran§o de GEJ, okazas samtempe, sed ne samloke.

Laü enketa rezulto la plimulto d.eziras jam nunanjaron reveni al Sensenstein: la klerigejo estas
komforta kaj kompare kun aliaj domoj favorpreza,
êiuj ôambroj disponas pri du§o,/necesejo kaj estas
familikonvenaj kun 2 - 5 titoj (viaj infanoj povas
do dormi kun vi ) .

NaÇejo, saüno, qrimnastikejo je via senkosta uzo!

Kassel/Sensenstein estas bone atingebla aütostrate
kaj fervoje. Funkcios alventage "transporta servo,,
por trajnalvenantoj. En nia IF-Oficejo vi povos
3anÇi viajn valutojn kaj aôeti bildkartojn; etoso-
plena Esperanta Gastejo (jam fama kaj tradicia)
estos je via èiutaga kaj -nokta dispono...

I IITEFTNÜAC :fA E.EST I VAI-.O

NOTO:
Detalaj informoj
ôe Ia redakcio de

kun ali§ilo estas ricevebtaj
SES INFORMAS. -FL-
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KULTURÀ CENTRO ESPERANTISTÀ

SEMÀJNFfNO 26-a - 27-a de novembro 1994
Studa semajnfino por progresantoj
kun Nicole Margot (Svislando), instruistino,
romanda-komitatanino de Svisa Esperanto-So-
cieto. ôi-tiu kurso celas partoprenantojn,
kiuj komencis Ierni Esperanlon t<ài kiuj â"-
tus progresi en ô1, aùde, Iege kaj paiole.
La instruisto pretos respondi aI ôiui iliaj
demandoj .
Sabate vespere oni komune man§os rakledon
aù fonduon en Kultura Centro Esperantista.
Dimanêe tagmeze oni komune lunôôs en KCE aù
en urba restoracio.

SEMAJNFINO: 26*a-27*a de novembro 1994

GEOGRAFIAJ NOMOJ EN SVISLANDO:

kun Claude Gacond kaj Àndy Künzli (Svislan-
do), interlingvistoj /esperantologoj .

Kvankam la problemo de Ia geografiaj nomoj
en Esperanto estas malnovega temo, ôefe la
Iastatempà esplorado pri la planlingva mo-
vado en Svislando (fare de Andy Künzli)
evidentigis unu gravan demandon: ôu la na-
cilingvaj nomoj de urboj rvilaÇoj, kantonoj,
riveroj, montoj, stratoj, placoj, ktp estu
esperantigitaj, kaj se jes, ôl= kiu grado?
La semajnfino revigligu Ia fakan diskuton
kaj konstruu Ia bazon por Ia esperanta nor-
migo de svisaj geografiaj nomoj.
Ci-tiun esperantologiecan semajnfinon povos
aktive partopreni ôiui interesuloj pri Ia
temo.
Sabate vespere oni komune manÇos rakledon
aù fonduon en Kultura Centro Esperantista.
Dimanêe tagmeze oni komune lunôos en KCE aù
en urba restoracio.
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RENKONTTêO
2Ba de decembro 1994 ôis La 2a de januaro 95.
Per komunaj promenadoj , skimigradoj ( se es-
tos neÇo) Iingvokurseto, distraj vesperoj
kaj varmetosaj babiladoj, nl gaje saltos de
unu jaro a1 Ia alia. Krom Ia silvestra ves-
pero kaj man§o, ankaù eblos dum Ia semajno
iom serj-oze labori. Venu ferii kaj festi_
kun ni I f,a ferio-restadon gvidos responsu-
loj de KCE.

oo0oo

Daùrigo de paôo 1:
Bonega ideo de Ia arbar-posedanto, si_njoro
Favre (bildo sur la titolpaôo).

i(an,tlao,,a ).oJ Kaclko (llclcnc^ lraj C1',tl,1u

Oni povus diri: Iom post ioma transformado
de Ia arbaro al arta muzeo en Ia libera na-
turo.
Ankaù sur la supra bitdo oni konstatas tion.

FL-
oo0oo
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INFOR},TOJ
ESPERANTO-SOCTETO BÀSEL :
24.11 .20.00h Monata kunveno en Riehentorhalle.

27 -11 .94-

Lingva bankedo kun Claude Gacond:
Aperitivo: Priflora leksiko
Unua plado: Pika poemeto
Dua plado: Proza teksteto
Tria plado: paroligaj struktur-
ôan§oj
Deserto: Belaj lumbildoj pri

r^tlorol sovagal kal gardenal.
Zamenhofa festo (detaloj sekvos)

BELLINZONA: ôiam sabate, êD Viale Motta 32.
12.11 .17.00h kaj 11 .12.17.00h.
ESPERANTO-SOCIETO BERN :
En restoracio AL FORNO, Spitalgasse 37.
1.11.19.30h kaj 6.12.19.30h.

Ni memorigas al- niaj membroj r trê forgesu
niajn supre menciitajn datojn. Dankon.
ESPERANTORONDO BIELO:
ôiun vendredol "t 

restoracio AMI, Freiestr.B
18.00h - 19.00h.

lucerna esperanto-SOCIETO:
9 .11 .1 4. 00.-1 6 . 00h Paroliga kunveno en Big

Ben. Gvido Franz Brügger.
24 '11 ' 20 ' 00h 1r'. lTffi",iË;lili3i i:';:ril-l'f'"

i::'i"3::"il::""f"' n"làià= ;:il"
Scherer.

1 4.12.1994 êiam merkrede, 1 4.00-16.00h
11.1. 1995 paroliga kunveno kun Eranz
8.2. 1995 Brügger, en Big Ben.

esperanto-SoCIETO NEUCHÂIEL :
ôiumonate iun vendredon, laù ebleco de 1a

membroj .
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ESPERANTO-SOCIETO ZUERICH :
14.11.19.00h Monata kunveno en Karl der

Grosse. Okazos prelego de
Claude Gacond.

28.11.1 9.00h Libera kunveno ôe f amilio tÿeid-
mann, Eisengasse 22, De la
Haltejo Bellevue Tramoj 2 aù 4

ôis haltejo Kreuzstrasse.
12.12.1 9.00h Zamenhofa festo êe familio

ÿüeidmann.

La estraro de la Esperanto-Societo Zürich-^.deziras al ôiuj membroj kaj geamikoj solenan
Kristnaskon kaj ôion bonan en Ia nova jaro

1995
oo0oo

KULTURA CENTRO ESPERÀNTTSTÀ

Grava parto de esperantujo
Venu
esperantiôi - p.ogresi - esperantumi - kongresi
KCE PF 779 qI-2301 Ia Ctraux-de-Fonds tel- 039/27 74 07.

oo0oo

Limdato por kontribuaioj aI SES INFORMÀS 1 /95
estas la 6-a de decembro 1994.


