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La Kongresfako de Kooperativo Lileratura Foiro afable petas vin informi vialn legantojn pri

la sekva aran§o:

14a lnternacia Literatura Forumo
pn

NIO EIU I'ODZIO ILIJ EII I'IIOZO

okazos en

Gdansko/Pollando

rnter la 15- 19 juiio 1995

kun interesaj prelegoj, riôa kultura kaj distra programo, unutaga ekskurso

organizanloi:

LF-koop kai

Junulara Kreema Klubo PLAMA

PS: Rigardu ankaù en SES INFORMAS 2195 p.B.

Kompleta programo kaj aliÇilo estas riceve-
blaj êe rà rÀd.x"io de sES TNFoRMAS. Bv al-
doni (a1 vi) adresitan kaj afrankitan kover-
ton. Dankon. -FL-



GRUPÀJ

-2-

INFORMOJ
ESPERANTO-SOCIETO BÀSEL :
En la maljunulejo NEUBÀD, Holeestr.219,
(Tramo B qis haltejo Neubad, aù buso 36
ôi= haltejo "Holee".
1 8.5.20.00h S-ro Hans-Peter Senn daùrigos
la prelegon prJ- Egiptio, kun lumbildoj.
22.6.20.00h Monata Kunveno ôe Patrik Renê,
Bachmattenstrasse 27.
Ni kune trarigardos la libro-skatolojn do-
nacitajn siatempe de s-ro H. Schmutz. Ni
skribos liston, por ke oni povu pruntepre-
ni Ia librojn.
BELLINZONA:
Ni kunvenas ôiam sabate en Viale Motta 322
1 3 .5.1 7.00h kat 1 0 .6 .1 7 .00h.
ESPERANTO- SOCIETO BERN :
En restoracio AL FORNO, Spitalgasse 37.
2.s.1 9.30 kaj 6.6.19.30h
ESPERANTORONDO BIEL:
En restoracio AMI, Freiestrasse B.
êiun vendredon 1 8.00-1 9.00h.

ESpERANTo-socrETo "LÀ sTELo" cENÈvE:
En Institut National Genevois.
12.5.1 9.15h Monata Kunveno.
9.6.1 9.1 5h Monata Kunveno.

11.6: Ni ekskursos kun Laùzana Espe-
ranto-Societo aI Ia lago Cha-
vonnes, proksi-me de Bretayeren
Ia vaùdaj atpoj. Detaloj ape-
ros en la venonta Brasikfolio.

LUCERNA ESPERANTO-SOCTETO :
1 0 .5.1 4.00-1 6 .00h en Big Ben. Paroliga kun-
(Merkreso) veno. Gvidos Franz Brügger.
25.5.(ôieliro) Per propraj aùtoi ni vetu-

eos al la parkej o "Gantersei )

en Eigental. Tie je Ia 1 0.30
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Ni ekpromenos al "Unterlaue1en" (ô.:O Min.)
por tagman§i kaj babiladi.
1 4 .6 .1 4.0 0-1 6.00h en Big Ben. Paroliga kun-

veno. Gvidos Franz Brügger.
22.6.20.00h en restoracio Simplon. Parolos

Ernst GlâttIi pri: "La konstru-
ado kaj funkciigo de la Jung-
frau-fervojo". (Kun lumbildoj ) .

ESPERÀNTO_ SOCIETO NEUCHÂTEL :
ôiumonate iun vendredon, laù ebleco de la
membroj .

ESPERANTOKLUBO I{IL:
En restoracio Schweizerhof, Bahnhofstr. 18.
1 0 . 5 .20 .0 0h l4onata Kunveno: Provleciono por

interesitaj ne-esperantistoj .

Gvidos Verena Chaves-ÿ'Ialder.
1 4.6.20.00h Monata Kunveno: IFEF-Kongreso en

PECS. Raporto kaj impresoj,kun
Lumbildoj .Parolos Gertr.Eggen-
berger kaj B+S Pochanke.

ESPERÀNTO_SOCIETO ZUERICH :
8.5 . 1 9 .00h Ivlonata kunveno en Karl der Grosse.

'tKuItura vesperott.
29 .5. 1 9 .00h Libera kunveno ôe f am. ÿüeidmann

Eisengasse 22.

rfio.r H, ôrllEVo:
La 10-an de marto, Ia jarkr-rnveno de la esperantogru-
po "La Stelo" Genève estis okazo rerigardi
la aqadon pasintan kai antaùvidi Ia venon-
tan. Dum l-a jaro 1994 l-a grupo okazigis dek
kunvenojn kaj aperigis dek numerojn de sia
informilo Brasikfolio. Samjare enkasi§is
êirt<aù 1400. - da kotizoj kaj 300. - da dona-
coj, dum 1a kapitalo valoras 4600.- fr. La
jarkunveno akceptis por 1a venonta jaro
agad-programon, kiu ampleksas ôiuj n Iabo-
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rojn de la komitato kaj la ceteraj kunlabo-
rantoj : decidado (komitatkunvenoj, protoko-
loj ), administrado (korespondajoj, kaso I a-
dresaro, ejoj ), kunvenoj,biblioteko, infor-
miloj (Brasikfolio, informa materialo) kaj
informado (kursoj, prelegoj ). Reelekti§is
sep-membra komitato, kiu poste mem dispar-
tiqis Ia funkciojn: Andres Bickel - Prezi-
danto, CamilIe Bickel - bibliotekisto, Jean
Rawiler, Christiane Sixtus Pot - presiganto,,
Betty Viret - kasisto, Eva Vischer kaj ci-
sèle I,rIeirl.
La venontaj monataj kunvenoj de la "Stelo"
okazos Ia 1 2-an de majo, 9-an de junio, Ban
de septembro, 1 3-an de oktobro kaj 1 O-an de
novembro en Ia bela kunvenejo Institut Na-
tional Genevois, Promenade du Pin 1 , subte-
reta§e. Ekde Ia horo 18.45 funkcias Ia gru-
pa biblioteko kaj je la 19.15 komenci§as Ia
prelego. Pliajn informojn vi petu ôe Espe-
ranto-INFOS: tel. 022/740 04 45.

Andres Bickel
oo0oo

IFEF-KONGRESO 1995:
La 47 -a Kongreso de Ia INTERNACIA FERVOJfSTA
ESPERANTO-FEDERACIO (IFEF) okazos en pÉCS/
Hungario,de la 20-a ôi= la 26-a de majo 1995.
Adreso: Kongreso de IFEF, PF 7,

H-1 378 Budapest.

oo0oo
KORESPOND-PETO de jurn rusa lerneja grupo:
Ni ege §ojus trovi gekorespondantojn en Svislando.
Niaj grupa.noj interesiÇas pri muziko, sporto kaj
turismo. Koran dankon antaùe, Maria, OksanarJulia,
Olga ktp. Ni revas pri leteroj el via lando.Adreso:
626440 Rusio-Poccia, Ni3nevartovsk 6, Interklubo-
Esperanto.

oo0oo
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REVIZORA RAPORTO DE LA SES-KÀSO 1994
La subskribintoj,
Margrit Guldin, Murtenstrasse 1 | 3008 Bern
kaj Ernst Glâtt1i, Laurstrasse 17, 5200 Brugg
kunsidis Ia 3-an de februaro 1 995 en Ia do-
micilo de Ia SES-kasisto, sinjoro Ernst von
May en Oberuzwi-I, por revizii Ia librotena-
don de Svisa Esperanto-Societo (SES).

Dum Ia revizio ni certigis nin pri:
- Ia §usta transskribo de la saldoj el la

antaùjaraj kontofolioj,
- laùorda enskribo de la en- kaj elspezoj,

surbaze de ekzistantaj pruviloj,
- la korekta transskribo de la konto-saldoj

en Ia bilanco-kontojn,
- la efektiva ekzisto de Ia kapitaloj, lis-

tigitaj en Ia bilanco sub "Aktivoi ", pru-
vita per konfirmoj de }a koncernaj bank-
institutoj .

La jarkalkulo 1994 de SES aspektas multe
pli bone ol antaùvidis Ia bud§eto. êi fini-
ôr= per malgajno de Fr. 618.- dum ta bud§e-
to prognozis perdon de Fr. 4750.- . Konsi-
derinde malpli da elspezoj sub "Informado/
varbado" kondukis aI tiu ôi preskaù egali-
gita jarkalkulo.
La tuta havajo de SES (kapitalo kaj rezerva kapitalo)
sumi§is Ia 31-an de decenrbro 1994 )e Fr.73''763.65.
Tio sigrnifas, ke Ia kapitalo nalplii§is je Fr.226.70
kornpare kun la antaùjara posedajo.
La revizoroj povis konstati, ke la librotenado estis
tre zorgerne farita kaj la konto/pruviloj bonege or-
disitaj.
Surbaze de tiuj êi kontrol-rezultoj ni proponas aI la
§enerala kunveno de SBS aprobi la jarkalkulon 1994,
nralêarôi Ia CX kaj danki aI nia fidela kasisto, pro
la nrodele plenumita tasko dum la )aro 1994.

Bern kaj Brugg, la 4-an de februaro 1995.
La kaskontrolantoj:
I{argrit Guldin + E. Glâttli
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BÀLTAJ ESPERANTO-TAGOJ

La Litova Esperanto-Asocio invitas vin par-
topreni la 31-unuajn tradiciajn, somerajn
Esperanto-Tagojn (BET 31. )

rli okazos de la B-a ôi= la 16-a de julio
1995.
CELOJ kaj TASKOJ.
Studi problemojn de la Esperanto-Movado,
starigi taskojn de Esperanto-Agado, inter-
êan§i sperton pri esperantista agado, Per-
fekti§i en Esperanto, enhavoriôe pasigi la
tempon.
LOKO:
BET 31 okazos en arbarista lernejo
ONYS, 17 km oriente de Kaunas.
Detalaj informoj kaj aIiÇi1o estas riceve*
blaj ôe la redakcio de SES INFORMAS.
Bonvolu aldoni (a1 vi) afrankitan koverton.
Dankon. -FL-

oo0oo

MORTANONCO
La 1O-an de marto 1995 mortis,en Ia Kantona
Hospitalo de Baden, nia amiko

PauI Bâchli
en sia 94-a vivjaro. Li estis longjara mem-
bro de ESZ, SES kaj UEA. Kara Paul, vi res-
tos êe ni en bona rememoro. (Nekrologo sek-
vos en estonta SES INFORMAS. )

AI la funebranta familio ni
plej sinceran kondolencon.

Esperanto-societo Zürich
Svisa Esperanto-Societo
kaj la red. SES INFORMAS

en GIRI-

esprrmas nlan



-7-

HEROIDO DE ESPERANTO
Red. Ado Fighiero - Sikorsko

Vio l'.1. Sondre, l5
| - l00ZB Venorio R. {Torino), lrolio
Fokso: (01 ll 2?ô3078

HEROLDO DE ESPERANTO
la suban informon en

PETTS NIN PUBLIKIGI
SES INFOR}IAS:

SENPAGA EKZEI'iIPLERO DE,'HEROLDO''

ELEKTO EL PLI OL 2OO ESPERANTO-KUNVENOJ EN 1995

La printempa duobla numero di "Heroldo de Esperanto" enhavas detalan
liston de êiul plej gravaj feriaj renkontisoi, seminarioi, internaciaj kursoi,
kunvenoj kaj kongresoj, kiuj okazas en Esperanto êie en ta mondo.

La listo por 1995 detaligas datojn, adresojn kaj programojn kaj priskribas
pli ol 2()0 aran§ojn.

Oni povas senpage ricevi la supre menciitan duoblan numeron, marooste.
mendante §in êe la redakcio (Via sandre ls, 1oo78 venaria Reale (rorino),
Italio). Kiel konate, "Heroldo de Esperanto", fondita en lg20, estas ta ptej
populara gazelo en la intemacia lingvo kaj estas eldonata de laülese regi-
strita kultura societo sen profita celo.

A. Fighiera-Sikorska,

redaktorino

NE KREDEBLE, SES VERE:

La nova prezidanto de la Gastejo Edmond Privat/GEP,
s-ro Mari-o BéIisIe, rnlgrradis piede 2'100 kilonretrojn
de Ia Chauxde-Fonds §is Santiago de Conpostela, en
nordokcidenta Hispanio. Gratulon Mario, pro tla r1-
markinda sukceso.
(Leqita en Brasikfolio)

oo000

-F"L-
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Nr KOLEKTÀS KOMTKSOJN, KARrKÀTUROJN ktp:
Nia Esperanto-Klubo en Ia supera mezler-
nejo Sumiyosi Kôkô planas okazigi"ekspo-
zicion de komiksoj eI Ia mondo"rokaze de
la lerneja festivalo en septembro 1995.
Bonvolu sendi aI ni komiksojn, karikkatu-
rojn, bildstriajn rakontojn kaj tiel pIu
en kia ajn formo (libroj , qazeLoj aù eI-
tondajoj ). Ni rekompence sendos japanan
komikson. La limdato estas Ia fino de ju-
nio 1 995
Ni lolektos ankaù uzitajn poêtmarkojn de
eksterlando. Ni vendos ilin kaj oferos la
profiton a1 UEA-fondajo por Ia movado en
Azio kaj Afriko. Nia Adreso:

Esperantoklubo de Sumiyosi Kôkô
1 957 -4 Kizuki-sumiyosi
Nakahara-ku, Kawasaki-si
211 Japanio Àntaùdankon.

Kitagawa Ikuko
fnstrui stino

oo0oo
Limdato por kontribuaîoj aI SES INFORMÀS
4/1995 estas la 7-a de junio 1995.


