
5Vr5Ê EsPEI]ÊNTO - SCCIETO
INFOBMAS

N-ro 5/1996 SEPTEMBRO-OKTOBRO

DONÀCOJ AL SES KÀJ ÀGADO 2OO3

En la unua duonjaro de 1996 SES ricevis
j enaj n donacoj n:

Donacoj por SES

J. Hasler 15.- , M. Sormani 15.- , A. Veith
15.- , E. c1âtt1i 15.- , D. Bühlmann 40._ ,
D. Bertolini 60.- , tr\I. Laeserach 50.- , H.
Sandmeier 15.- , L. Schaerer 15.- , Nekonato
50.- , P. Rüegg 40.- , D. Bühlmann 100.- ,

ÿÿ. Schaufelberger 5.- , A. Ko1ler 15.- , D.
Lambercy 15.- , G. Gacond 25.- , H. Renard
15.- , E. lValder 15.-

DONÀCOJ POR ÀGÀDO 2OO3

H. llettstein 30. - , V. Mock 15. - , L. Benoît
35.- , C. Gacond 25.- , N. Margot 60.- , J.
Mamln 50. -

SES kore dankas por Ia valora heIpo.

oo0oo
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GRUPÀJ INFORMOJ
ESPERÀNfO-SOCIETO BASH,:
En Àltersheim Neubad.
26.9.20.00h MONATA KUNVENO: Raportoj pri

ferioj kaj Iudoj.
24.10.20.00h MONATA KUNVENO: Raportoj pri

la universala kongreso en Pragot
kaj familia rentkonti§o en Bra-
tislava.

BELLINZONÀ:
Ni kunvenas ôiam la duan sabaton en Viale

Motta 32, BeIIinzona.
14.9.17.00h kaj 12.10.17.00h.
ESPERANTO- SOCIETO BERN :
En restoracio AL FORNO, Spitalgasse 37.

3.9.1 9.30h kaj 1 .1 0.1 9 .30h.
ESPERÀNTO-RONDO BIELO :
En restoracio migros, Neumarkt, Bielo 3.
ôiun jaùdon 1 8.00-1 9.00h.
ESPERÀNTO-SOCIETO,'LA STELO,' CCNÈVC:
En Institut National Genevois, Promenade du
Pin 1, subteretaôo, haltejo Athenée, Busoj
3 kaj 5.
1 3.9.1 9. OOh MONATA KUNVENO.
8.1 0.1 9.OOh MONATA KUNVENO:

LUCERNA ESPERÀNTO_ SOCIETO/T,SS :
En restoracio Emmenbaurn, Gerliswilstrasse B

en Emmenbrücke, kun escepto de BIG BEN.
11.9.14.00-16.00h Paroliga kunveno en BIG

BEN. Gvido Franz Brügger.
26.9.20.00h MONATA KUNVENO: Ludado per kar-

toj, enigmoj ktP. Gvidos Franz
Brü9ger.

24.10.20.00 MONATA KUNVENO: Raporto pri 1a
UK en Prago
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ESPERANTO- SOCIETO NEUCHÂTEL :
Ni kunvenas ôiumonate iun vendredon, Iaù
ebleco de Ia membroj.
ESPERANTOKLUBO TTIIL:
En restoracio schweizerhof, Untere Bahn-
hofstrasse 1 B -
11.9.20.00h MONATA KUNVENO: Raportoj pri

la 4B-a IFBF-Kongreso en Den
Haag. Parolos s-ino Sennhauser
kaj Ernst von May.

9 . 1 0 .20 .0 0h MONATA KUNVENO: Temo el-ektota.
ESPERANTO- SOCTETO ZUERICH :
En la propra kunvenejo en Eisengasse 22.

9.9.1 9.1 5h MONATA KUNVENO:
23.9.1 9.1 5h Publika informvespero pri Espe-

ranto.
30.9.19.1 5h Lingvaj ekzercoj kaj Iibera kun-

veno
5. +6.1 0. kaj 19 .+20.1 0. Esperanto-intensiv-

KURSO POR KOMENCANTOJ: (Sab+Dim)
1 4.10.19.1 5 MONATA KUNVENO.
28.10.19.1 5 Lingvaj ekzercoj kaj Iibera kun-

veno.
oo0oo

ADREs-3ar.rêo.r:
Necesas ree foj e memorigi al kiu oni povas
(aù nepre devas) sendi adres-êan§ojn.Estas
tio Sinjoro Ernst von May, Flurstrasse 3,

9242 oberuzwil, (TEL2 o71/951 61 30).
Li traktas tiajn informojn.
Membroj , kiuj transloki§as, bonvolu memori

pri tio. -FL-
oo0oo
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e-l< a--l Ela-vaz-i'o
-la. .7-3-a- vol<.a..s virz !

la populara vintra
aran§o kun lasLjare pli o)
170 ali§intoj e) 18 landoj

f-3-}\
IN TER}TAC IE.
EES:TIVf{I-Oütr

27 d,ec ,96 
- 3 jarr , 9Z

por juna.j fa_rni I i oj ]<aj
pe.rs orzoj 2 S -S S ja.-ra.ÿa.j

tf ti It Z B Ir trl. G (Germanio)

Internacia Festivalo prezentas specifan programom por
mezaSuloj (dua generacio) kaj (jurnj ) familioj kun aù
sen infanoj. fI' okazas sub profesinivela gvido kun in-
ternacia teaifs. Atentu: IS jurrulara aran§o de GEI oka-
zas samtempe, sed ne samloke. La klerigejo (Jugendgâs-
tehaus) kun centra situo (nur 5 min. precipe aI malno-
va urbo kaj centro) kaj malsupre de urba kastelo, dis-
ponas pri 1 Çis S*fitaj êambroj kun (parte) rigardo al
kastelo/malnova urbo. denove je wia dispolo: nia eto-
soplena gastejo .
Vülirzburg, la fama universitata urbo kun multaj baro-
kaj pre§ejoj, ronrana katedralo, bele restaùrita mal-
nova urbo kaj mezepoka (kun sanktulaj figmroj ) rive-
ra 6:onto, kiun vi uzas prcxnenante al centro, kun iama
rezidejo de princepiskopoj (UNESKO-kultura heredajo)
kaj pilgrimejo, estas nordbavara (frankonia) urbo,
ce4tro de vino kaj biero. Bonegaj konekto-ebloj aùto-
strataj kaj ferwojaj. Aventage estas senkosta trans-
porta servo de stacidorno aI IF-ejo.

INTERNACIA FESTIVALO
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svrsA ESPERANTO-SOCTETO (SES)
LUCERNA ESPERANTo-socrETo (lrs)

ü
kore invitos vin ol lo

rul tu ra
Semaj nfi no
en Lucerno
sub lo moto:
NOVAJ VO]O] EN
LA KOMUNIKADO

koi por perfektigi en Esperonto

sobote koi dimonêe
lo 9onllOon de nov. '1996

LUZERNER
ES PERANTO-GESE L LSCHAFT
lôdt Sie herzlich ein zum

rcul tu rel I en
h,ochenende
i n Luzern
um Esperonto und ouch
seine kulturelle Bedeutung
kennen zu lernen.

Somstog und Sonntog,
9,/10, Nov. 

,l996

'9 I

en lo hotelo STEGHOF, Voltostrosse 2, CH 6005 Lucerno

:::::::::'04 
"[h##19

r,ü,[iï#îî*ï. i;,N ]aif.
5 istreketoi) -de lo sioci- uÏI, - E-'E iH
31"ïi9osisrostocio ,;***' J*; ti$

(Bilet-oütomotoi trovi§o, itt \ E[l
ôe lo stocioi,ne en lo busoi) ,., ,ooumî .'1Éll
Piede, loü Zentrolstrosse, Ç ig - * '5':11.
Bundesplotz, Neustod :f "n 

' f ï ., 

'

]1'l1t-"1--^ ,^ -:-.,r^i- ffi - i,r*"-;", ,rJ i
vi bezonos l0 minutoin.



Programo

Ho rq ro Stundenplan
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Programm

Gruppe A: Anfânger-
Komencantoj. Nicole Margot, Lehrerin, wird Sie mit dem

genialen Esperanto vertraut machen.
lnslruas: Nicole Margot

Grupo B: Progresantoj. Claude Gacond igos vin perfekti§i en nia lingvo.

; Pri la êeftemo ,,Novajvojoj en la komunikado" prelegos el pluraj
vidpunktoj kaj al pluraj direktojjenaj personoj:

Dietrich M. Weidmann,
lingvosciencisto : Ôenerala superrigardo, speciale: ,,Kian rolon

ludu Esperanto en la nova komunikado?"

rolfo (Rolf Ernsl),
inform-dezajnisto :,,interreto" La mondvasta komunikado!

Telekomunikad-specialisto :,,Futuraj aspektoj + hardwaro pri la komunikado"
(germanlingve, tradukas Rolfo)

Ernst Glâttli,iama fervojisto:,,Futuraj aspektoj en la fervojoj"

Claude Gacond, pedagogo :,,Prezento de la instru-afi3oj kaj de la verko
Didaktikaj Konsiloj"

SABATO DIMANCO

l5h0Ô inoüouro 09h30 libroservo

15h30 komenco A/B/C
Cl D.M.Weidmonn

10h00 A/B/c
C3 Telekomunikod-

speciolisto

I6h'l 5 poüzo 1 0h45 poüzo
'16h45 A/B/C

C2 Rolfo Ernsl

1 r h00 A/B/c
C4 Ernst Glôttli

'17h30 libro-servo I t h45 poüzo
'lBh30 vespermon§o I2h00 C5 Cloude Gocond

20h00 distro vespero I3h00 fermo

1 3h 1 5 ebleco toqmonôi



Organiza sekretario
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/ S ekretariat
Sonja Brun, Waldeggstrasse 28, CH 6343 Rotkreuz, tel. 041 790 46 40

Die Anmeldung gilt nach Erhalt lhres Beitrages, der Fr. 40.-- betrâgl
(Studenten + Schüler Fr. 15.--)
Bitte bezahlen Sie mittels beiliegendem Einzahlungsschein aut das
P o st c h e c kko nto 60 - 1 4 5 40-0 LES Svisa Espera nto - Ko ngre s o L uze rn
ôls spâtesfens am 20. Oktober 1996. Danke!

Ciui monsumoj estas en svisaj frankoj (CHF).
La kotizo estas CHF 40.-- (por studentoj CHF 15.--).
Via ali§o validos post la pago de la kotizo. La kotizon vi bonvolu siri al la
pêk: 60-14540-0 LES Svisa Esperanto-Konqreso Luzern §is plej
malfrue la 20an de oktobro 96, per la aldonita po3t-enpagilo. Dankon!

-----X ----tranôukajsenduenkuverto- ----X

Ali§o I Mendo

in der Gruppe

E oirrnôe / sonnfags

kune kun
matenman§o

Anmeldung / Bestellung

fom. nomo/N.. .pers.nomo/Vorn.

Adr.+loko/Ort .....te|:

Mi partoprenos en la grupo I lch nehme teil

ABC sabate/sarnstags

(prezoj en svisaj frankoj)
-kotizo I Beitrag (infanoj senpage)
-sabata vesperma n0o (substreku)
menuo nro 3, nro 4, aù veg.
salato 6.--, deserto 6.--
eiuj eambroj kun banujo aü duso,
necesejo, radio kaj televidilo:

-unu-lita ôambro I
-du-lita êambro I
tri-lita ôambro I
-kvar-lita êambro )

Kun mi en la sama êambro logas:

DatolDatum Subskribo/Unfe rschift .
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Menuoi por lo vespermonêo (l telerol Fr. 12.00

nro 3 Ponerumito porko steko ('120g),

frititoi terpomoi, pizoi koi korotoi.

Tronêito bovoio (l 20g),
nudeloi, fozeoloi.

vegetoro Moh Meh oü legomo-plodo.

konvenos ol lo hotelo menu-listo)

nro 4

X---- -----tranôukaj senduenkuverto- ----X
bonvolu ofronki
bitte frankieren

LUCERNA ESPERANTO-SOCIETO
S-ino Sonja Brun
Waldeggstrasse 2B
CH 6343 Rotkreuz

veg.

(lo numeroi 3 koi 4

Varbado - Novaj iloj

Tio jam estas konata en esperantio: varbado estas la sola maniero
l«eskigi la nombron de esperanto-parolantoi (krom naski ilin...).
Tiucele la komitatanoj de JEs iom post iom prizorgis novajn
varbilojn, ôu originalajn, ôu adaptitajn, kaj nun ni disponas pri sufiée
kompleta elekto, kiu estas je via dispono!

JES nun prizorgas en la franca kaj germana lingvo:
- §eneralan prezenton de la fenomeno esperanto (l-pasa) (ankaü en
la itala kaj aliaj lingvoj)
- "gramatikan" prezenton de la lingvo (l faldfolio) (ankaü en la itara)
- prezenton de JES kaj §iaj aktivecoj (l faldfolio)
- afi§on okulfrapan sen rnencio de speciala evento (en la gernana:
"Jedes Land ist interessant... Esperanto - die Sprache"; en la franca:
"Le meilleur moyen de goûter aux langues étrangères")
- afiSon sen teksto, kie estas spaco por anonci kurson, ktp
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AGADO 2003: ALVOKO DE LA PREZIDAI§TO

De jaro al jaro proksimi§as la dato de nia jubileo. Svisa

Esperanto-Societo festos sian centan datrevenon en la jaro 2003,

fuj gi bezonos investi gravan sumon, ekster la propra kapitalo,
se-§i volos samtempe gardi la nunan financan ekvilibron kaj digne

reÀemori pri sia unua jarcento. Tial naski§is AGADo 2003: tial
ni petas vin kontribui al êi tiu speciala jubilea fgn9uso'

§vislando ludas esencan rolon en la historio de Esperanto kaj

interlingvistiko. En Svislando naski§is famaj pioniroj, kiel Hector

Hodler kaj ïdmond Privat, kiuj fondis universalan Esperanto-

Asocion en ôenevo. Al Svislando referencis, pro sia origino aü

pro sia §tatani§o, gravaj verkistoj kiel fratoj Cezato kaj Reto

ilossetti, kiel Arthur Baur, kiel Claude Piron, kiel Giorgio Silfer.

Svislando estis ôiam en la unua vico rilate la metodikon de la
esperanto-instruado: de Pierre Bovet §is hodiaü. En Svislando

situas ketkaj el la plej gravaj institucioj de la nuna Esperantio:

KCE, CDELI, LF-koop, Esperanta PEN, Akademio de Esperan-

to. Svislando havas unu el la plej longaj tradicioj de esperanto

en radioelsendoj. ses universalaj Kongresoj okazis en svislando:

nur Britio gastigis pli multe. Kaj tiel plu, kaj tiel plu..' 
.

Sen Svislandà, Esperantio haws multe malpli riôan historion

- aü tute alian historion. Kaj sES, per sia historia kontinueco,

estas la plej digna atestanto de tiu evoluo.

Ôu ,i ne dèziras rememorigi ôion ôi, okaze de la centa

datreveno de via Societo? Vian donac(et)on sendu al: Fonduso

AGADO 2003, SKA-konto 653677-40-1.

Daùrigo de Pa§o B.
Tiujn vJrbilojn ni klopodas uzi en diversaj okazoj (ôe ekspoziciaj

budoj, ôe lernejoj, afiSoj en' bibliotekoj...) sed ankaü VI povas

sukcése uzi ilin. Kaj eô se vi ne volas eki grandan kampanjon, ôiam

estas utile havi ion por montri se iu faras demandojn al ü... Do

simple mendu laü viâ elekto; eblas ricevi stoketon de ôiuj menciitaj

,ru.üilo.;, aü blankan originalon por mem kopii (aü ambaü!). Ek al la

fina venko!

mendadreso: Marion crosjean, serre 28, 2300 La chaux-de-Fonds
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NEPALIO la ekzotika l-ando apud la Himalajo
estas fama en 1a mondo pro §ia diverseco 1aù
multaj aspektoj, diversaj religioj harmonias
!i. kaj fluas diversaj koloroj de kulturaj
fenomenoj, kiuj apartenas aI multaj etnajgrupoj, kun sama rapido, kune, similas albela êielarko. Riôa arto kaj arkitekturo enla valo de Katmando allogas lertajn okulojnkaj popola muziko tiras àtenton à" spertâjoreloj. Krome la riôa panoramo de la Himalajohipnotigas naturamantojn kaj iIi eksonÇaÉkun matfermaj okuloj, ki.* 1a suno brilas.(Detaloj riceveblaj êe 1a supra adreso).

oo0oo

Iingvogvidilo
o - nepalioesperfln

LA ANGLA L]NGVO ENVÀDAS SVISAN ORGANON DEJUNULÀR-GÀSTEJOJ :

!i"l titoloj kaj mulraj subriroloj de tiurevuo estas en l_a ang1a. êia eldonkvantoestas B0 '000 ekz , Sf àj e j,are.
Mireill-e Grosjean (Les Bienets) reagis enaprilo 1996 sed ricevis neniun respondon.

-MG-

Verkis : Razeno lvlanandhar, P.O. 3447, Kathmandu, Nepalo

oo0oo
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IT{ORT-ANONCO
La 30-an de julio mortis, g2-jara, nia ka-
ra samideano kaj amiko René l,viIliam Perre-
noud. Dum Ia ceremonio la 2-an de aùgusto
1996 , kiun partoprenis Claude Gacond kaj
la membroj de nia neùêatela societo, la re-
ligia dejoranto sufiêe longe parolis pri Ia
ôefaktiveco de nia kara mortinto pri Espe-
ranto. Mi mem parolis esperante kaj tradu-
kante franclingven, diris kiel nia amiko es-
tis konvinkita, fervora kaj oferema espe-
rantisto. Li instruis Ia lingvon kaj }udis
eminentan rolon en 1a svisa movado, specia-
le en Ia Kultura Centro Esperantista en La
Chaux-de*Fonds, kaj Ii opiniis, ke ni kre-
das al Ia solvo de nia lingvo, êfl la prob-
Iemo de Ia baro de la lingvoj.

Salutas vj-n kore kaj amike
via Alfred Wenger-

oo0oo

INE'ORMO

La protokolo de la §enerala kunveno de 1a

Svisa Esperanto-societo 1996 kaj la nova
statuto aperos en SES INFORMAS 6/1996.

oo0oo



-12-

PP
8053 Zürich

.. se vi deziras ricevi senpage^la _duoblan kongresan numeron de
'Heroldo de Esperanto" liun"riôe ilustrita rapoào pri la'universala
K0ngreso err Prago,. ski'iilu siml:ian poôikarïoi-r al'la redakcio: ÿià
pa.ndlg_1!, 10076 Venaria.Reat'e, ttafio; aù ,énOu à 

'Oi]ËfàH,ron

(+1 1 226 30 78) a ü retmesa§o n (s iâ nôârrô. fiô n i à«iltoïi rio, àiiào m. it1.

. Kiel vi scias, "Heroldo" estas la plej populara sendependa interna_
cia periodafo en Esperanto; §iapeias àe'igà0 kar étdirrdi6 nume-

iiJli fl iii,', É,:iffi 8Ëiii8l3Jf 
ifl "*' lâ'''i 

Ïamaj n re rno I i b roj n,

oo0oo

ÀNrÀùr.rcnm:
Ia 13-a PRfNTEMPA SEMA.INO fI\IERNACIA okazos de la 2B_a
de nrarto §is ta 4-a de aprilo 1997 en TXJDERSTÀDI, C.er-
nanio. Detala programo ricevebla ôe 1a redakcio de
SES INFCIRMAS. -FL-

Limdato por
6/96 estas

kontribuajoj al
Ia 7-a de oktobro

SES TNFORMAS
1996.

Red-Adreso: Fritz
8053 züfich. Tel:

Liechti l{i-esliacher 17
0"t /381 77 13


