
5Vl5Ê ESPEI]ÊNTO - SCCIETO
INFORMAS

N-ro 2/1996 IiIARTO-APRILO

êTnERALA KUNvENo DE sEs lgg'

ôi okazos la 23-an de marto, ekde 09.30h,
en Ia unuaklasa Bufedo de Ia fervoja sta-
cidomo en Neuchâtet.
(Atentu! l,a unua indiko HOTELO TERMINUS,
skribita en SES INFoRMAS 1 /1996, Dê p1u
validas ) .
La kunveno daùros proksimume Çis 13.00h.
Poste ni kune tagmanÇos en Ia restoracio,
(du pladoj, deserto, kafo) kontraù CHF
2s. -
La tagordon kaj Ia raportojn de la prezi-
dantino vi trovas en SES INFoRMAS 1 /1996,

^rsur pago) z-5.
La datlimo por la ali§o estas Ia 1 5-a de
marto 1996.
La kunorganizanto, KULTURA CENTRO ESPERAN-
TISTA afable invitas aI la KULTURA II'IONAT-
FINO: (Rigardu la apartan Programon.

La estraro tre âojusr s€ 1i povus bonveni-
gi multajn gesamideanojn.

Do, âi= revido en NEUCHÂrrr,, Ia 23-an de
marto.

oo0oo
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ÀLrêrr,o
^ÀI, LÀ GENERÀLA KUNVENO DE SES *

AL LA KULTURA MONATFTNO* Aù LINGVOKURSO POR

pRocREsANToJ*, êe LÀ Dorr{pÀRo

Mi ali§as aI Ia suba(j) aranôo(j), kaj mi serdas Ia
jenan aliâilon plej mlfnre §is ta 15a de rnarto.

Nqrp: ....antaùnono:

Adreso:

poêtkodo: ...Urbo: .........

Mi mendas vegetaran* tagrnranÇon* sabate en la unua-
klasa bufedo de la fenroja stacidono en
neuchâtel
kaj mi samtempe §iras anticipe
- a1i§as al Ia KT LTURA I\rcNAfFI)O en KCE,

Iaù aparta programo
- mendas liton 1* 2*lita ôambro
- mi apogas Ia agadon de KCE/SES*
donaco

cxrF 25.-
o{F 15.-

CI{r 60.-
cx{F ....

per
o{r ....

EtÿIt lts: Cf:lF ....
Ia sumon mi samtempe ôiras aI Ia poêta êekkonto de
Ræ 23-2921-8, La Chauxde-Ebrds.

Ivli konsentas, ke KCE konfirrnas mian ali§on, nur se
§i alverns aI Ia adreso de KCE §i-s ta 15a de nrarto
kaj kaze de nuligro ene de dek tagoj mi ne rerice-
vas Ia pagitan anticipon.

Dato: . . . . . . . . . . . . . .subskribo:

*Bonvolu forstreki la nevalidan.
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êenerala Kunveno de SES
en Neü§atelo, 1996 03 23:
prop onitaj statutrn o difoj

Laü la decidoj de la generala Kunveno 1995, kaj posta konsultiSo ene
de la Centra Komitato, la membraro de SES estas vokita esprimi sin pri
kelkaj statutmodifoj.

Vi trovas ôi-sube la koncemajn artikolojn: normale, estas la nun valida
teksto; kursiue, e.çtas la,l»oÿonita.

Kompreneble, la artikoloj ne menciitaj restos sen§an§aj,

Propono l: Laù priruipa aprobo de la §ennala Kunueno 1995, la CK
hunfandi§as kun la Estraro, sub nomo "Estraro". Tial ôie, hie en la Statuto
apera.s unu aü aka nonto, oni aütomate legu "Estraro".

Proporw 2: La unua §enerala propono de la Estraro estas anstataüigi la
difinon " §eneraln Kunaeno" per la pli simpla "Asemblco" . Se tiu ôi propono estos

ahceptita, ôie en la Statuto, kie aperas la d,ifino GK oni bgu "Asembleo" sen
bez.ono aparte aprobi la diaer.sajn akneojn.

Art. I - Nomo
(... )

itale: Società Svizzera di Esperanto
(...)
italc: Società Espnantista Srizzera.

Art. 3 - Celoj
Disvastigi en Süslanclo la lingvon Esperanto, kaj kulturi §in en ôiuj

manieroj.
Kunlabori aü rilati kun aliaj esperanto-organizajoj.
Di.saastigi en Sai-çlando la linguon E.ÿeranto kaj gian hulturon.
Tircelz .subteni initiatojn, ankaù de akaj esperanto-organizajoj .suisaj, por

infarmado kaj publihaj rilntoj faaore al esperanto.

Art. 4 - Sideio
La jura sidejo de Svisa Esperanto-Societo estas ôe la lo§loko de la

preziclanto aü en alia loko laü decido de la CK
La jura siclQo cle Saisa E.speranto-Sæieto estas îe §ia ofuiala arkiaejo, nome la

Urba Biblioteko de La C hauxde-Fonds, faho C DELI.
La organiza adreso estas ôe la Præid,anto aü alia pnsono, inühita de la

Estraro. La Estraro rajta.s fik.si ÿliajn adresojn je kantona nitelo, pro informaj,
puhkkrilataj aù. f.shaj haüzoj.
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Art. 7. Konsisto
La membraro de Süsa Esperanto-Societo konsistas el:
a) Membroj inrlividuaj (...)
b) Membrojj".uJ (...)
c) Membroj kolektivaj: Jura membro havas la eblon igi siajn anojn

kolektivaj membroj de Süsa Esperanto-Sociero, abonigante ilin al la
informilo de SES. Tiuj ôi abonantoj estas listigitaj kiel kolektivaj
membroj de SES kun voôdonrajto en la Generala Kunveno.

d) Dumüvaj membroj.
e) Honoraj membroj (.,.)
Furigi la tutan paragrafon c) haj la meruion ltri kolehtiua mcmlræo en la

paragrafo b).

Art. 8 - Kotizoj
(...)
ô) Por esti dumüva membro oni devas unufoje pagi la 2O-oblon de la

baza kotizo.
Ald,oni: Por eruritoj temas pri la 2O-oblo dt ilia reduhtita baza kotizo.

ArL q - Voôdonrajto
(...) Ciu meml»o haaas unu aoôon. Oni ne ahceptas dclzgoin.

Art. l2^- Organoj
a) La Generala Kunveno.
b) La Federa Konsilio.
c) La Centra Komitato.
ô) La Estraro.
d) Kaskontrol*toj.
e) La Konflikto-Komisiono.
a) La Asemblco.

b) La E.straro
c) La Kaskontrolantoj.
d) La KonfliktaKomi.çi ono.
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Art. 14 - êenerala Kunveno / Asembtco
(...) tio signifas, ke la kunveno diwolü§os laü la êi-sekva minimuma

tagordo:
b) Raporto de la Centra Komitato,
c) Financa raporto. (...)
d) Raporto de la komisionoj.
e) Elektoj de prezidanto, de tri pliaj komitatanoj, de kaskontrolantoj,

de la memb-j d. la Konflikto-Komisiono, ktp. (La mandatoj por ôiuj
funkcioj daüras tri jarojn).

Noto: (...) organo de Svisa E-Societo
(...) tiam aalid,as la wkuaj punhtoj:
b) Morah raporto dc h Estraro.
c) Ad,ministra ra|ofio d,e h Estraro- (...)
d) Raporto de anentualaj komisionoj.

e) Elzktoj (lnü lnôeso dc Ia mandatoj, kiuj normab d.aùras 3 jarojn).
Noto: (...) infomila dz Soisa ESrricto.

Art. 15. Eksterordinara §enerala Kunveno kaj skriba voôdono
(..,) sendita al la §enerala sekretario.
(f*ig k suprajn aortojn)

Art. 16. Federa Konsilio
forigi la tutan artikolnn

Art. l7 - Estraro kaj Centra Komitato / Art. 16 - F,straro
La Estraro kaj la Centra Komitato estas la plenuma instanco de Süsa

Esperanto-Societo. La Estraro konsistas el minimume 3 elektitoj fare de
la Ôenerala Kunveno. La Estraro rajtas alelekti pliajn membrojn, Ôiuj
kune formas la Centran Komitaton.

La Estraro estas Ia plenuma instaruo d.e ÿisa E.ÿerantosæieto. Gi konsistas
el minimume kün (mahsimume .sep) ebktitoj fare dc la Asemhlco. Inter ili estas
præidanto (hies aôo e.çtas d,æid,a en kazo dz egalæo), vitprezidanto, sekretario haj
kasisto. La tri linguoregtonoj de Suislando dans e.sti repræentitaj en la Estraro.

(Noaa) kt.17 - Itushontolantoj
La Ka.skontrolantoj plcnumas la taskon hontroli, hon.sili kaj helpi ttri la

librotcnad.o, ka1 raporti pri gz al h Asembleo. Ik e.stas minimumc du, plus
euentuo laj anstataùantoj.
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Art. l9 - Proponoj
(...)
b) Por esti publikigebla en Svisa Esperanto-Revuo (...)

b) Por esti publihigehla en la ofuiala infomilo (...)

Alrt.22 - MembriÊo
Membri§on, kiu efektiü$as per pago de la kotizo, registras la CI(

Skriba kunlabor-kontrakto konfirmas la membri$on de la membroj

kolektivaj. La CK rajtas rifuzi membri§on. La rifuzito rajtas submeti sian

membri§an kandidati$on al la Konfl ikto-Kom isiono.
Membri§o efektiai§as per koti.zpago. La Estraro rajtas rifuzi membri§on- I'a

rifuzito rajta.s a,pelncii ôe la Asembleo.

Art. 24- LandaAsocio de UEA / Nlanj hun UEA

Süsa Esperanto-Societo estas lancla asocio de Universala Esperanto-

Asocio (UEA).La membroj inrliüduaj,juraj kaj kolektivaj <le SES, kiuj ne

cleziras esti registritaj kiel aligitaj membroj de UEA, povas efektiügi riun
deziron per skriba peto al la §enerala sekretario cle SES.

.... (atdone) La indiuiduaj memlns d.e UEA rajta.s je kainprcxenta rabato sur

sia baza kotizo.

'12-a

PRINTEMPÀ SEIIÀJNO INTERNÀCIÀ

KÀJ

2-a PRINTEIT{PÀ LERNEJO INTERNÀCIÀ

1-8 aprilo 1996 en D U D E R S T À D T

Harc-Montaro, Germanio

(DetaIa programo kaj aIi§iIo estas riceveb-
laj ôe Ia redakcio de SES INFORMAS. Bonvolu
aldoni aI vi afrankitan koverton. Dankon)

oo0oo
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PROGRÀUO'
DE LÀ KULTURÀ MONÀTFINO EN KCE

Georgio Silfer proponas prelegaron kaj dia-
logoj n,
foliumante cent jarojn de Esperanto+teatro,
aù vi pov76 ali§i aI LTNGVoKURSo PoR pRo-
GRESANTO.J:

Sabaton ni havos kune vesperman§on kaj pos-
tan babiladon ôirt<aù la kameno de Ia salono.
Eblas tranokti en Ia DOMPARO, aù en Junul-
gastejo/hoteIo, proksime de KCE.

KUNVENEJO: CE LA DOüPARO, ch. des postiers
27 , 2301 La Chaux-de-Fonds.
Trajno el Neuchâtel al La Chaux-de-Fonds, sa-
bate je 15.08h.
PREZOJ: KULTURA MONATFINO kun programo kaj
vespermanÇo CHF 60. -
Matenman§o dimanôe CHF 1 5. -
Unulita êambro CHF B. -
1 lito en dulita (geedza) ôambro CHF 40.-
1 lito en duli,ta kaj kvarlita
(eta§a) êambro CHF 30. -

ENTUTE: CHF

Ni ankaù kal]<ulas je via ôeestoi Kr:n Ia espero de
agrabla, konmna senajnfino.ni antaùdankas por via
ali§o kaj kontribuo por KCE kaj SES.

oo0oo

MORT_ANONCO:
Ta. 22-an de januaro 1996 mortis Anna-Bertha C,erber,
B1-jara. fnter Ia esperantistoj êi estis bone ko-
nata persono, kiel ankaù internacie pro la multaj
kongresoj, kiujn êi vizitis. A1 la funebra familio
ni esprinns sinceran kondolencon.

SVTSA ESPERAIITO-SOCIEIO

oo0oo
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S:\ÆSA ESPERATiÿIII.ffIEIO (SES) Revizora r:apæto 1995

La subskribintoj,
Margrit Guldin, Murtenstrasse 1, 3008 Bern kaj
Emst GIâttIi, Iaurstrasse 17, 5200 Brugg,

kunsidis la 30-an de januaro 1996 en Ia dcrnicilo de
Ia SBS-kasisto, sinjoro Ernst von May en Oberuzwil,
por revizii Ia librotenadon de Svisa Esperanto-Soci-
eto (SES).

Dum la revizio ni certigis nin, ke
- l-a transskribo de 1a saldoj el Ia pasintjara kon-

tofolioj korekte okazis,
- la enskribo de en- kaj elspezoj efektivi§is sur-

baze de ekzistantaj pruviloj (Ia revizoroj limi-
ôis je multncnrbraj divenprovaj kontroloj ),

- Ia sunro en Ia bilanco akordas kun la kontosaldoj,
- Ia barkkonto-eltiroj estas je dispono kaj doku-

mentas Ia efektivan ekziston de 1a asocia tnvajo.
La skriba konfirmo de Ia jarfirn saldo de la konto
"079 GEP" (Gastejo Edm. Privat) ne ankoraù atingis
la kasiston. Anl<aù nankis je la tago de Ia libro-
tenado-revizio Ia §iro de Ia interezo por 1995.
La kasisto, knst von Maÿ, §ustatempe postulis Ia
transpa.gon. Li ne perdos Ia aferon el Ia okuloj.
La jarkalkulo 1995 de SES montras enspezojn de Fr
11'506.05 kaj elspezojn de Fr.13'591.05. EI tio re-
zultas perdon de FT.2'085.-. Iâ budÇeto antaùvidis
perdon de Ff.3'000.-. Se Ia interezo de GEP estus
§ustatempe atingita Ia kasiston, tiam la jarkalkulo
1995 de SES estus montrinta eô pli bonan bilanæn.
Ia havajo de SES (kapitalo kaj rezer:va kapitalo)
nralplii§is je FY.214.75 kaj .atingis la 31an de de-
cernbro 1 995 ankoraù rY.Z:'548.90.
La revi-zoroj povis konstati,ke Ia libroterado estas
tre zorgerne farita kaj Ia kontoj/pruviloj bonege or-
digitaj. TiaI i1i proponas aI la §enerala kunveno
aprobi la jarkalkulon 1995,rnalêar§i Ia CK kaj espri-
mi per forta aplaùdo la dankon aI nia fidela kasis-
torpro la altruisne plenumita tasko dum Ia jaro.
Bern kaj Brugg, la 31 .1.1996. La kaskontrolantoj:

F 1"ru.^ tâJtata
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GRUPÀJ TNFORMOJ
ESPERÀNTO- SOCIETO BASEL :
En Altersheim Neubad
28.3.20.00h Monata Kunveno: Nicole Béroud-

Focke prelegos kun lumbildoj
pri montaraj ferioj en Svislando.

25. 4.20 .00h Monata kunveno: Gasto?
BELLINZONÀ:
Ni kunvenas ôiam la 2-an sabaton en Viale
Motta 32, 6500 Bellinzona.

9.3.1 7.00h kaj 1 4.4.1 7.00h
ESPERÀNTO_SOCIETO BERN :
En restoracio AL FoRNo Spitalgasse 37.
5.3.19.30h kaj 2.4.1 9.30h

ESPERÀNTORONDO BIELO:
En restoracio MIGROS, Neumarkt, Bielo 3À \-ôiun jaùdon 1 8.00-1 9.00h
ESPERANTO-SOCIETO,'LÀ STELO,' CNNÈVU:

En INSTUTUT NATIONAL GENEVOTSl Promenade du
Pin 1, subteretaÇo, Haltejo Athénée Busoj 3+5.

8.3.1 9.00h Monata Kunveno (Jarkunveno)
1 9 .4.1 9.00h Monata Kunveno

ESPERÀNTO- SOCIETO TAUSANNE 3

4.3.1 9.00h Monata Kunveno: okazos prelego.
ê1un duan lundon en Ia monato la Esperanto-
konversaci-emuloj povas sin renkonti ôe
Yvette Goy, quai de I'indépendance 6, en
Cully. Tel:. 021/799 19 36.

LUCERNA ESPERANTO- SOCIETO/T,ES :
En restoracio EMMENBAUM, Gerliswilstr.B en
Emmenbrücke

1 .3.20.00h êgmnnala KUNVENO de LES,
13.3.14.00h kaj 12.4.1 4.00-16.00h paroliga

kunveno. Gvido Franz Brügger
25 .4. 1 9. 30h paroliga kunveno. Gvido F. Brügger

20.00h Babilado
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25.4.20.20h Interêan§o de informoj
20.45h LITERATURA VESPERO (êerpajoj

eI Ia ''NoVA ESPERANTA KRESTo-
MATIO: Parolos Sonja Brun.

ESPERANTO_SOCIETO NEUCHÂTEL :
Ni kunvenas êiumonate iun vendredon, Iaù
ebleco de la membroj.
ESPERANTOKLUBO I{IL:
En restoracio Schweizerhof, untere Bahn-
hofstrasse 1 8.
1 3 .3 .20 .00h tvlonata Kunveno ( prelego )
1 0.4.20.00h Monata Kunveno (Literaturo)
ESPERÀNTO-SOCTETO ZUERICH :
En Ia propra kunvenejo, en Eisengasse 22,
subteretaâo, kie okazas êiuj renkontiôoj.
1 1 .3 .19.1 5h Monata Kunveno
25 .3 .1 9 .15h tibera Kunveno
15.4.19.1 5h Monata Kunveno (la kutime 2-a
lundo estos paska lundo. TiaI la aprila MK
okazos je Ia i5.4.)
29.4.19.1 5h Libera Kunveno

oo0oo

GRAVA KOLOKVO
En Ia T,NIVERSITÀTO DE NEUCHÂTET, oKazos,la
7-an kaj B-an de marto 1996, grava kolokvo.
S-ro Claude Piron kaj s-ino Lity Papaloi-
zos prelegos pri Esperanto kaj s-ino Mi-
reilles Grosjean prelegos pri klaso-inter-
§an§oj .
La kongreso estas tre altnivela kaj meritas
la atenton de Ia publiko.

oo0oo



La 15-a rnternaci- l,it"-Jatt Forumo

pri TEATRO EN ESPERÀNTO

1996 julio 05-10. Sabatejo/Szonbathely-Hungario

PROGRAMO (provizora)

05.07. vendrede - ekde tagnnezo: akceptejo, Iibrosenzo
posttagmeze : Iibertempo
vespere : interkona vespero

distra vespero
06.07. sabate - antaùtagmeze: iraùgruro de Ia forumo;

fakaj prelegoj
posttagmeze : inaùguro de Ia ekspo-

zicio pri teatra spek-
taklo

07.07. dimanôe - §ffi:*,"i :iS"r:§§S'
posttagmeze : teatrajo aù fiho

08.07. runde ffi:ffi;" *J":=ïl-=Ë§**,3 o,,
tagrmanÇo aù vespernran§o (pagota a-
parte). Kqmrna prograflp aù distrajo

09.07. rnarde - antaùtagneze: faka prelegro, ronda
tablo

10.07. merkrede - unutaga el<skurso (paqota aparte)
TRANCIICIEEÛO

A. E'r dulitaj/kvarlitaj ôambroj(duêejo + necesejo en-
ôambre) kun abunda matennan§o. Por 4 noktoj (05/07,7-
08/09.07) kostas 45.- CHF. (Por pliaj noktoj sen ma-
tennran§o: 12.- g#/nokto/persono)

B. B3 tristela hotelo kostas ô, 90.- CHF/nokto/persono +
5.- CI-IF neredonebla sumo por 1a mendo. fuIas nuligi
la rezervon §is ta 20-a de junio 1996.

rqanfmurrr
A- tr Ia studenthejmo nur inter Ia 5a kaj la 9a de julio

(kaze de pli ol 70 mendoj ) taqnan§o + vesperîranôo/per-
sono/tago ê, B.- cttr'.

B. Ea restoracioj Çenerale por B-15.-CHF/nanÇo.
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ÀLIêKOTIZ}J en svi.saj frankoj §is :t.3. 30.6. poste
por *landoj kaj menrbroj de LF-kop 10.- 40.- 60.-
por alilandanoj 30.- 50.- 60.-
La duontaga ekskurso kun nan§o Ia 7an de julio kostas
ô. 10-CHF (pagota surloke), neredonebla antaùpago 1-CI-IF.
La tuttaga ekskurso Ia 10an de julio kostas ô. 20-CI{F.
*eI ekssociatisrnaj landoj de Efiropo kaj AziorKubo, sud-
Ameriko.

SPESIAIÀJRABAI(II Bm. GRtFOf (ôis 31a de narto 1996.

2 - 6 grupanoji 27.- CHF/persono
7 - 20 gnpanoj:. 24.- Cftr/persono
pli oI 20 grupanoj:. 20.- CHF/persono

La neredoneblaj anticipoj por g:r-rpanoj:
por la tranoktoj 10.- C[IF/persono
por Ia nan§oj (5 tagoj ) 8.- Ctf/persono
por Ia duontaga ekskurso 2.5- Cff/persono
(por grupoj ni rezervas tranokton nur en Ia student-
hejmo kun tag- kaj vespernranÇo

Datunoj de Ia subskribinto
Niorro: S-ro/s-ino ..Antaùnono
Lando: ; urbo(kun poêta kodo.

Adreso:

Kolektis grupo eI lardo:
La grupo konsistas eI: personoj personoj por 1a
15a ILF.
Ia grupo Io§os en Ia studenthejmo inter la 05/06.07
kaj petas ankaù vespernan§on dum tiuj tagoj en Ia stu-
denthejmo.

Samtempe mi pa.gas Ia ali§kotizon ....x.. ..entute

la anticipojn por la man§oj ....x... .entute .. .CFIF
por tranoktoj . ...x....entute ...CIIF
por Ia duontaga ekskurso: ....x....entute......CHF

pagita entute... .. .CT{F
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1a nolojn kaj adresojn de 1a pa.rtoprenantoj rnl sen_dos.al.vi gis la_25a de aprilo. Ni petas üi., 
""nOiciujn informojn aI mia supra adreso.

Dato: Subskribo.

ALIGTLO
Ir{i a1i§as a1 l-a 15a Internacia Literatura {on:no

Ncrno:S-ro/S-ino. ...Antaùnono.

Lando: .urbo(poêta kodo.

Adreso:

Dato. Subskribo

kaj samtempe pagas ali§kotizon .. ..... CHF

mendas ôalribron inter la....a kaj la....a por...noktoj
en (*studerilthejmo/hotelo kaj pagas anticipon. . . . .CHF
mendas manôon(*vegetaran/en ta Àtudenthejnnr:por ra ta-goj inter Ia 05.07 (ekde tagrran§o) §is :-a 09-.07. (ôis
tagrnanôo) kaj pagas anticipon ......CHF
Mi partoprenas Ia duontagan ekskurson kaj pagas anti_
cipon .....1 .- CHF entute ...O{F.
La sunpn mi samtempe pagas al LF-Koop,pôL.12_11114_5
Prilly, Sr,rislando, aI la loka agento de LF-Koop(mrr
eI Bulgario, ôelîio, Hr-rngario, Rüslando, Slovakià,
Slovenio.
Via aliôo vatidas nur ekde ta alveno de-pagoj I
Mi deziras pa.rtopreni(*jes/ne) ta unuatagan el<skurson
10.07. kaj petas detalan proqramon.
Mi petas informojn (*jes/ne) pri Ia veturebloj aI
Szcrnbathely (*bonvolu substreki Ia konvenan).

La aliôi1on bonvolu sendi al:Literaturo Foiro,
æ.779, CII-2301 La Chaux-de-Fonds, aù Esperanta pEN-
Centro, H-1580 Budapest, pf.117 ttungario.
Detalan programon pri }a teatrajoj kaj ekskursoj ni
sendos aI la ali§intoj (kaj aI interesisantoj kôntraù
respordkuponof post la 20a de aprilo 1996.
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PP
8053 Zürich

DONÀCOJ ÀI SES KÀiT AGÀDO 1OO3

Inter aùgusto kaj dezembro 1995 SES ricevis
Ia jenajn donacojn:
POR SES: (konto 33)
D. Bühlmann 40r- J.T. von Büren 30.-

POR ÀGÀDO 2002: (konto 341
F. Badoux 50.- T. Carlevaro 50.- D.Bühlmann
1 00. - Hans Bi-ckel 20. - R. Heer 200. - ÿÿ.Lae-
derach 10.- Ivl. Sormani 15.- A. Veith 20.-
D. Bertolini 50.- P. Rüegg 100.- A.Baur 20.-
L. Schaerer 50 . - [,1. Morei ]Ion 25'. - A. Koller
50.- J.J. Lavanchy 100.- C. Gacond 150.- A.
lrlenger 50. - Ivt. Lüthi 15. - D. Rooke 50. - V.
Chaves 25.-
SES tutkore dankas al êiuj donacint(in)oj
por 1a valoraj kontribuoj. -La kasisto-

oo0oo

Limdato por
3196 estas

kontribuaîoj al
Ia 6-a'de aprùlo

SES INFORII!ÀS
1996.

Red-Àdreso!. Fritz Liechti ÿIiesliacher 17
BO53 Züiictr. Te].: 01 1381 .77 13


