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Generala Kunveno
je la 8a de aprilo 2000

en Luzern
Ni petas vin, rezervi tiun ôi daton. Laüstatute la ôenerala Kunveno

traktos la devigajn punktojn pri la societa vivo en la jaro 1999: agad-
raporton, jarkalkulon, bu§eton, kç.
Denove okazos elektoj, ôar la trijara mandato fini§as.

Proponoj al la Estraro aü al la êenerala Kunveno estu senditaj
§is fine de februaro al la prezidanto: Bruno GRar, Jurastrasse
23,3063lttigen.

Rendevuo por aktivuloj antaüos la §eneralan kunvenon en la formo
de publika informhoro pri esperanto en la germana lingvo, por ekster-
uloj kaj esperantistoj.

La detalaj dokumentoj aperos en la numero 2000-2 de nia organo
Sv i s a Es p er anto -So c i eto info rmas .

Nome de la Estraro: Bruno Gna,r', prezidanto.



ô niaj najbaroj
Aüstrio

Aüstria Esperanto-Movado,
Margaretengürtel l}0l ll/2, AT-
1050 WIEN, jus eldonis tre
praktikan kaj facile konsulteblan
po§vortareton, kiu titolas Wôrter-
buch Deutsch-Esperanto &
Esperanto-Deutsch. Tiu praktika
30-pa§a libreto etformata kostas 4
eurojn. Gi indas trovi§i inter la
libroj proponataj al esperanto-
lernantoj.

Francio
Strasbourg

4TaPraktika Sta§o de
parolâta esperanto

Sabate l-an kaj dimanêe 2an de
aprilo okazos kultura semajnfino,
kiun ni konsilas al la studemaj
svisoj. Ôi okazos en la centrà
C.I.A.R.U.S 7, rue Finkmatt, FR-
67000 Strasbourg, atingebla de la
stacidomo per la busoj l0 aü 20,
haltejo "Place de Pierre" Informoj.
Programo de la semajnlino

Sabaton lan de aprilo:
13h30: Akceptado.
15a-18a: Ludoj por infanoj kun C.
Galrpco.
l5a - 18a Kursoj kaj Seminario
A. Komencantoj kun E. Luowlc.
B. Praktikantoj kun E. Gnoss-
MANN.

C. Konversacia kurso kun P.
Denis kaj A. Huernr.
D. Seminario Esperanto radio-
grafiita kun Claude Gecouo.
18h00: Libroservo kaj esperanta
muziko kun JEFO.
19h00: Vesperman§o.
20h30: Koncerto de Môrice
BEI.rrN, kiu kantos unuafoje 2 aû.3
kanzonojn en esperanto!
Dimanôon 2an de aprilo:
8h30: Matenman§o.
th00: Kursoj kaj Seminario.
12h30: Komuna tagman§o.
Interesatoj petu la detalan inform-
ilon rekte al Claude GacoNo.

Italio
L'Esperanto, la revuo de Itala

Esperanto-Federacio dediôis sian
oktobran numeron de 1999 al la
publikigo itallingva de artikoloj
de Claude PIRoN, Brian Moott
kaj Aldo GRASSTM kun resumoj
en esperanto pri la temoj La Rajto
komuniki kaj Komunikado en
Eùropo: idealo kaj realo kaj La
komunikaj bariloj. Ne estas dubo,
ke la diskonigo de tiu revunumero
en la itallingvan Svislandon povus
atentigi intelektulojn kaj aütoritat-
ulojn pri la menciitaj problemoj
kaj pri la seriozeco de esperanto.
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Vivo de SES
Venu al Bern la l2an de februaro

Ni invitas vin al kunveno, dum kiu ni diskutos vizian projekton, pore kaj
kontraüe, kiu tu§as emocie la aktivan movadon en la lasta tempo. Temas
pri la koncepto de la Esperanta Civito, kiu volas doni stnrkturon al la
èsperanta koàunumo. Sed kion §i vere celas? Ôu §i estas bezotata? Al kiu
§i utilas aü malutilas?

La estraro de SES traktis la temon kaj deziras koni la opiniojn de interes-
ataj membroj. Jen okazo por informiât kaj esprimi§i. Bazaj informoj kaj
dolarmentoj aperis en Literatura Foirot'aj Heroldo de Esperanto.

Kie? - Hotelo National, Hirschengraben24, Bern, dua eta§o, eniro tra la
hotela pordo.

Kiam? - Sabate l2arde februaro 2000, 10h30-15h30.

Kiel? - Antaütagmeze d-ro Giorgio §n rrn prezentos la projekton de la
Esperanta Civito. S-ro Bruno Mnsal,a komentos Êin per lcitika lupeo.
Poste okazos §enerala diskuto.

Posttagmeze prelegos s-ro Bruno Masll,.l pri la temo Tutmondi§o kaj
kulturo. Jam la Universala Kongreso de Berlin studis tiun ôi temon. Vidu
la revuon Esperanto

Bruno Mnsare lo§as en Metz (Francio), instruas en mezlemejo
retorikon, literaturon kaj la latinan lingvon. Li studis klasikan beletron,
filozofion kaj kristanan teologion. Li estas 3zjara lernis esperanton antaü
15 jaroj kaj aktivas en la l«rltura societo OSIEK.

Por kowi kostdn ni fiksis etan kotizon de CIIF 10.- pagotan surloke per
dek-franka monbileto.

Pro organizaj kaüzoj ni petas antaüanoncon per la aldonita karto.

Antaüdankas Bruno GRâF, prezidanto de SES.
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La prezidanto komunikas

Instruantoj de esperanto
atentu

Kiom da kunoj okazis, kiom da
interesa§ lemis esperanton dum
la jaro 1999. §visa ILEI-Sekcio
kaj SES §atus scii tion. I-a,
nombro da kursoj kaj da lernantoj
estas grava indico pri la §ancoj de
esperanto en nia lando. Tial ni
enketas pri tiu stato kaj petas
ôiujn instruistojn kaj insfirantojn
respondi laü jena skemo:
o Nomo kaj adreso de la

persono, kiu instnris
esperanton.

o Nivelo de la kurso: en-
konduka, progresiga,
literatura.

o Nombro da lecionoj kaj
daüro.

. Nombro da lernantoj.

. Untametodo aü lemolibro.

. Kiel ü trovis interesulojn?

Bonvolu sendi vian respondon

§is fine de februaro al la prezid-
anto: Bruno GRAF, Jurastrasse
23,3063 lttigen. Ni sendos al ü
la rezulton de la enketo. Koran
antaüdankon.

Kun rabato de 20o/o

Kiam vi staras antaü libro-
stando, vi êiam konstatas, ke la
prezoj de la esperantaj libroj

estas altaj, pro la eta merkato kaj
la limigitaj eldonkvantoj. Profitu
do je la sekva rabato, kiun SES
peras.

UEA vendas iujn librojn kun tri-
ona rabato ekde tri ekzempleroj.
Unuopulo apenaü povas profiti je
tiu êi rabato, sed societo, kiu
organizas la vendadon. SES peras
la jenajn librojn kun rabato de
20%.

Esperanto: IinE o, literaturo,
movado de Pierre JANfoN, funda
analizo pri la lingvo kaj historio,
enkonduko al la esperantologio.
Prezo: CI# 10.

Al lingva demokratio, eldonita
de UEA en la esperanta, angla
kaj franca lingvoj. Aktoj de la
Nmone-Simpozio de Internaciaj
Organizajoj, Praha, 20-23 julio
1996. Tiu verko enhavas gravajn
êapitojn pri lingvopolitiko kaj
lingva praktiko, lingvodiverseco
kaj lingva demokratio, lingvoj en
transnacia edukado. Prezo: CIIF
12.50.

Pajleroj kaj stop§ de William
ALJLD, eseoj, rakontoj, tradukoj,
libro-lolturo; tekstoj, kiuj havas
valoron pli ol nur efemeran. Tre
bela grafika prezento, eldonita
honore aL la 50-jari§o de la
esperanta verkado de William
Arr.D en 1997. Prezo: CIIF 23.
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...kun siaspeca spico de

Raymond ScnweRrz, humura
rakontaro, kiu plaôas kaj mal-
oftas. Prezo: CHF 16.50.

Vivo de d-ro L. L. Zllttrxttotr',
en bildoj, fotolibro. Prezo: CHF
16.50.

La nova realismo de Bruno
VocELMAI.rN, filozofia pensado,
mondkoncepto sen dogmoj kaj
ideologioj, komuna religieco por
kredantoj kaj ateistoj. Prezo:
cHF 16.50.

La indikitaj prezoj estas jam
rabatitaj. SES ne êerpas profiton
serve sia membraro. Limdato por
mendoj estas je la 29a de
februaro 2000 al la peranto
An§elo MELLTNI, sekretario,
Büntacher 2I, 5626 Hermet-
schwil. cp 056 633 33 85.

Via prezidanto: Bruno GRer

Kotizojlabonoj 2000
Alvoko de la kasisto!

En tiu ôi eldono de SES
informas vi trovas kiel kutime
enpagilon (65367740) por pagi
vian kotizon aü abonon por 2000.
Mi afable petas, ke vi faru tion
kiel eble plej rapide kaj ne pli
malfrue ol fine de junio 2000!
Bonvolu nepre ôiam indiki sur

la enpagilo, kion vi pagas, do
ekzemple:

"Kotizo 2000" ait "Abono 2000"
àit "Donaco".
La kotizo inkludas abonon al

Literatura Foiro (LF) kaj al SES

informas (SESi).

CHF 12.- infanoj lis la 18a jaro
25.- gejunuloj §is la 29ajaro
70.- ceteraj membroj
100.- geedzoj
45.- emeritoj, pensiuloj
65.- geedzoj emeritaj
1400.- dumüvaj membroj
900.- dumvivaj membroj emeritaj
25.- abono al §E§i sen SES-
membreco.

Tutkoran dankon pro baldaüa
pago!

La kasisto: Elisabeth LeuPrn.

Donacoj
La SES-kasistino Barbara

PocgeN«r dankas pro la sekvaj
donacoj por SES en C[IF:
Arthur BeuR: 20, David BüHL-

MANN: 30, Tazio Cl,Rtevano:
20; Verena CHAvES-ïVALDER:
80; Marguerite Jaccano-
BrssoN: 50; Lucienne Dovet:
20:' Odette FREGoNARA: 30,
Furio GISSBRIELLI: 30; V/alter
Kosrtt: 35, Jean-Jacques &
Elianne LAvANcHY: 5, Ivo
PBovzzt: 30; Dieter Roorc:
21.50; Heinz SeNputplpR: 40,
Henri WrrrsrprN: 50.
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Movada vivo

Raporto pri 1999

En 1999 katalogi§is 499 novaj
libroj kaj bro§uroj. Tiu riêi§o de
la CDEll-kolektoj rezultas el la
donacemo de eldonejoj, de
redakcioj, de donacintoj kaj de
esperanto-verkistoj. Ni speciale
menciu Claude Pm.oN, kiu, okaze
de transloki§o de Coppet al
Gland, decidis donaci al CDELI
parton de sia libraro kaj de siaj
arkivajoj. Temas pri grava
kolekto interalie de romanoj
originalaj ofte kun dediôo de iliaj
aütoroj kaj de revuoj kaj artikoloj
pri lingvaj problemoj. Tazio
CanreveRo ankaü donacis
parton de sia dokumentaro inter-
lingvistika kaj alportis al CDELI
librarojn hereditajn de la poeto
kaj esperantisto Dante BERToLrNI
(1911-1998) kaj de la itala
Occidentalisto TACCoM. Lucerna
Esperanto-Societo donacis sian
bibliotekon, el kies libroj multaj
venis kompletigi mankojn en la

CDELI
Centro de Dokumentado kaj Esploro

pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de Ia Urbo

Progrès 33,2305 La Chaux-de-Fonds
I 032967 68 ss.

: <sacondôbluewin.ch>

biblioteko mem de CDELI, inter-
alie koncerne lemolibrojn kaj
vortarojn germanlingvajn kaj
verkojn iel en rilato kun la
katolikismo. Multaj dokumentoj
ankaü riêigis la kolekton da libroj
perkoresponde prunteblaj. Anita
ALTHERR en Genève kaj Trieste
donacis leteraron, kiun sendis al
§i la poeto Henri Verns (1908-
1ee8).
SES alportas daüre gravan

kontribuon per inter§an§o de sia
organo Svisa Esperanto-Societo
informas kun revuoj de aliaj
esperanto-organizajoj. Inter la
aliaj societoj kontribuintaj al la
riôigo de la kolektoj de CDELI
estu ankoraü aparte menciitaj
KCE en La Chaux-de-Fonds,
UEA en Rotterdam kaj "Gesell-
schaft fiir Interlinguistik" en

Berlin. Sed abundas aliaj donac-
intoj de po kelkaj libroj, revuoj,
korespondajoj aü arkivajoj, kiujn
ni ne povas listigi, sed al kiuj ni
ankaü vigle esprimas la dank-
emon de CDELI.
Ôiu memoru, ke eô la plej sen-

signifa dokumento en rilato kun
esperanto, interlingvistiko aü
lingvaj problemoj povas havi
gravan signifon por la kolektoj de

CDELI. Interalie ni alvokas, por
ke ôiu vigle kunlaboru al la
kolektado de gazet-artikoloj
menciantaj esperanton aü

lingvajn problemojn. SES ne
estas plu abonanto de Argus. Tial
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ni riskas nenion scii pri multaj
artikoloj. Kiuj sendas artikolon,
tiuj bonvolu ôiam klare mencii

§ian aperdaton kun la preciza
nomo de la koncerna gazeto kaj
seeble la adreson de la redakcio.
La CDELI-laboron efektivigas

helpemuloj. Claude Gecoxo
dediôas al §i po dudekon da horoj
semajne kaj venas lin helpi
matene la merkredon lia edzino
Andrée GACoND, kiu registras la
periodajojn kaj katalogas librojn,
kaj lia bofratino Cosette SRwooz,
kiu registras la alvenajojn. Ni
menciu, ke aliaj kunlaboroj ôiam
atendas plenumontojn. Helpem-
uloj pretaj transpreni funkcion
estas bonvenaj kaj diversaj taskoj
efektivigeblaj surloke aü hejme
atendas ilin. Sindonemuloj ne
timu sin proponi.
Ni memorigu, ke en 1999

mortis du gravaj kunlaborintoj de
CDELI. Gabrielle Gacouo
§euchâtel), la patrino de Claude
GACowo, kiu mortis la 21an de
aprilo en sia 91a jaro, komencis
sian aktivecon por CDELI en
1968 kaj §in daürigis §is en la
printempo de 1998, venante ôiu-
semajne po unu plenan tagon por
ordigi gazetartikolojn. La adepto
de la lingvo Occidental Alphonse
MarErxn (La Chaux-de-Fonds),
kiu mortis la27an de oktobro en
sia 98a jaro, ankaü komencis sian
helplaboron kaj donacemon en
1968. Tiam redaktoro de la revuo

Cosmoglotta, li estis en rilato kun
ôiuj tendencoj interlingvaj. Tio
klarigas la riôecon de lia
arkivaro, kiun li alportis kaj
registris semajnon post semajno

§is la jaro 1984, kiam li devis re-
tiri§i en la hejmon L'Escale. Per
siaj poliglotismo kaj konoj
koncerne al la naturalismaj
tendencoj li certe lar§e kontribuis
al la mondfami§o de CDELI.
En 1999 CDELI-n vizitis

esplorantoj venintaj el Bulgario,
Germanio, Hungario, Italio,
Nederlando, Pollando, Slovakio,
[Jsono, kaj ankaü el Svislando
mem.
Per la vendo de brokantajoj

(libroj kvaroblaj kaj revunumeroj
duoblaj) formi§is fonduso, kies
celo estas la akiro de la per-
komputila kataloga sistemo
Gesbib (Gestion de Biblio-
thèques, Strasbourg), kiu ebligos
eldoni Bibliografion de Espe-
ranto kaj Interlingvistiko per la
kolektoj de CDELI, kiu estos
interrete konsultebla. Donaco de
CHF l'9811.30 de Esperanto-
Societo Neuchâtel per ties
prezidanto Alfred Wenger venis
riôigi tiun fonduson deponitan en
Banque Coop, kiu atingis CIIF
2'395.35 la 31an de decembro
1999. Bruno GRAF promesis, ke
SES subvencios tiun aôeton,
kiam §ia prezo estos precize kon-
ata. Aliaj donacoj estos bonvenaj.
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Internacia Llgo de Esperantistaj Instruistoj

Svisa ILEI Sekcio
François Randin: prezidanto

Vallombreuse 14, 1004 Lausanne
p kaj fakso 021 647 29 17

:<ilei .nu>

Generala asembleo
Neuchâtel

Sabaton 27aln de novembro 1999

La kunvenon de Svisa ILEI-
Sekcio (SIS) afable gastigis la ge-
patroj de Mireille GRoSEaNI en
Neuchâtel. El la 16 SlS-membroj
êestis Claude Gecoxo, Mireille
GRosleAN, François Rtuoru kaj
Jean-Thierry VoN BLTREN kaj la
observantoj Bruno GnaF, Paule
VIILLELTMIER kaj Jordan
VELIKov.

Senkulpi§is Tazio CIRI-EVARo,
Lucien D.luaN, Alain FAVRE,
Nancy FoNta,N4 Claude PrRoN,
Nicole MARGor, Christiane
Sxrus-Por.
La prezidanto François RauorN

malfermis la kunvenon je la
I lh00 per lego de demisia letero
de Tazio CaRtBvARo. Mireille
GnosrenN Eansprenis la tag-
prezidantecon.
La tagordo kaj la protokolo

1 998-1 999 estis akceptitaj.
Artikolo de Mireille GRosre.tN

aperis en Schweizerische Lehrer-
Zeitung kaj baldaü aperos en

L'Educateur. SES aldonis

anoncon.
Bruno Gner informi§os pri la

esperanto-kursoj okazintaj kuj
okazantaj en Svislando. KCE
regule anoncas kursojn paralele al
siaj kunvenoj. Claude Gecoxo
reverkas la perkorespondan
kurson por franclingvanoj.
Bedaürinde la perkoresponda
kurso de KCE por germanlingv-
anoj ôesis funkcii.

KCE organizas la ekzamenojn en

ligo kun SES.
La jarkotizo al Svisa ILEI-

Sekcio, kiu inkluzivas tiun al ILEI
kaj abonon al §ia revuo Internacia
Pedagogia Revuo restas sen§an§a

pro kontentiga financa situacio.
La vidbenda kurso La Familio

Bonvolo akirita de François
RANDTN ne uzeblas, dum la vid-
benda lsrso Mazi de Internacia
Esperanto Instituto en Hago
(Nederlando) estas utiligebla kun
sukceso. El §i ekzistas pruntebla
kolekto êe cDELI.
Mireille GRosrpaN raportas pri

sia partopreno en la Universala
Kongreso en Berlin kaj poste en la
IlEl-Konferenco en Cehio, kiu al-
elektis Claude Gacoup kiel
honoran membron. 3i avertas, ke
pro sia ali§o al la Universala
Kongreso en Tel-Aviv §i ne povos
ôeesti la venontan ILEI-
Konferencon en Bouresse (Fran-
cio) inter la 15a kaj la22a de julio
2000. Si esperas, ke ano de SIS
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povos §in ôeesti kiel delegito kaj
voôdonanto.

François R-lNPrN informas pri la
esperanto-ekpozicio, kiun li pret-
igas por prezento en "Ecole Club-
Migros" de Lausanne en februaro
aü marto 2000.
La kunveno konkludi§is je la

12h30 per komuna pikniko kaj
venonta estas antaüvidita por
oktobro 2000.

Didaktikaj Studsabatoj
En la privata lernejo "La Grande

Ourse" en La Chaux-de-Fonds
lanôi§is por la tria fojo instruado
de esperanto. La instruistino Vera
Zestnwszu petis didaktikan
helpon al Claude Gecouo. El tio
rezultis unua studsabato organiz-
ita sub la aüspicio de Svisa ILEI-
Sekcio, kiu gnrpigis 8 interesatojn
la 1lan de decembro.
Dua studsabato dediôita al la por

franclingvanoj kompleksa temo
IGI-IGI okazis laZ2ande januaro
ankaü kun 8 partoprenantoj ven-
intaj ne nur el la neü§atela
regiono, sed eô el Genève kaj
Fribourg. Nova studsabato okaz-
onta la l9an de februaro dediôos
sian atenton al la tre aparta
participa sistemo de esperanto.
Ciuj instruantoj kuj esperanto-
studantoj estas bonvenaj. Interes-
atoj rekte petu la detalan anonc-
ilon skribe aü telefone al Claude
Gacond.

K.C.E.
Kultura Centro Esperantista
Strato Postiers 27, Po3tfako 311

2301 La Chaux-de-Fonds.
p kaj fakso: (032) 926 74 47.

Retpo§to:
<kce. esoerantotâbluewin.ch>

Venontaj arangoj
Jen la antaüvidita kultura

programo de KCE por la unua
duono de lajaro 2000:
Januaro 29-30: Fabrizio

PExNaccurrn kaj Giorgio
SnrER: Interlingvistiko kaj
esperantologio kiel universitataj
studobjektoj + mezgrada stud-
rondo.
Februaro 12 en Bern kunlabore

kun SES: Bruno Mas.qle kuj
Giorgio SILFER debatos pri la
naski§onta Esperanta Civito.
Februaro 19-20: François

Dgcout-: Kio estas bela poemo? t
mezgrada studrondo.
Marto 2ÿ26: Stano MARêEK

(Slovakio): Kuraci sin per plantoj.
* mezgnda studrondo * vespero
kun ges-roj RoBTNEAU.

Aprilo 15-16: Asembleo de KCE
kaj Oma§o al Yvonne Menrnlor
per aro da prelegoj pri literaturo,
historio, sociologio, didaktiko kaj
muziko.
Majo 27-28: 

^ 
Ôina semajnfino

kun gastoj de Cina Akademio de
Sciencoj.
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Junio 24-252 Zofia BaNrr
FoRNelown: zamenhofologia
semajnfino dediôita al la familio
Zamenhof + teatra vespero.

Ni memorigas, ke ekde la pas-
inta jaro la apogantoj de KCE
ricevadas detalajn sciigojn pri la
aktiveco de KCE per rubriko
publikigita en Heroldo de
Esperanto.

Sonja Bnrx sendis al ni tiun ôi
komunikon kun siaj bondeziroj
pri sano, feliôo kaj prospero por
êiuj en lajaro 2000:

Mi esperas, ke ôiuj membroj de
UEA ricevis mian leteron kun la
invito por la renovigo de sia
membreco. Se iu ne ricevis §in, li
bonvolu kontakti min. Mi memor-
igas, ke la kotizoj devus esti pag-
itaj antaù lafino defebruaro, ali-
maniere la alsendo de la revuo
"Esperanto" ôesos.

Por la Universala Kongreso en
Tel-Aviv la ali§oj ne abundas frs
nun. Mi Satus kura§igi êiujn

Universala
Esperanto-Asocio

Sonja BnuN, ôefdelegito kaj
kongresperanto por Svislando.

Waldeggstrasse 28, 6343 Rotkreuz.
cp o4t 790 46 40.

rf.ch>

profiti pri tiu okazo viziti
Israelon. Estas allogaj
programoj por la kongreso mem,
kaj speciale por la antaù- kaj
post-kongresoj. Niaj israelaj
samideanoj multe klopodas por
montri al la esperantistoj sian
landon multflankan historie kaj
geografie. Gi estas juna kaj
moderna îtato.

Sonja BnuN

Grupa vivo

Monataj kunvenoj
Januaro 272 Generala jarkun-
veno.
Februaro 24: Skrablo-ludado.
Marto mardo 14: Renkonti§o
ôe Claraplatz antaü SBG je la
19h30: "Gugge und Gdssle".
Marto 23: Vizito de la Internet-
Centro DataComm ôe Steinentor-
str. 11 je la 20h00.

Basel
Esperanto-Societo Basel

PF 103,4005 Basel

9 0049762r4s7 t2
Kunvenoj: 20h00 en Restoracio
Weiherhof, Neuweilersh. I 07
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La Chaux-de-Fonds
Studa rondo ôe CDELI
ôenerale je la 2a kaj 4a merkedo de la

monato de la 20h00 §is la 21h45 kun Claude
GACoND aü alia instruanto

Datoj de la venontaj kunvenoj
Januaro 26, februaro 9 kaj 23,
marto 8 kaj 22. Dum aprilo estos
paüzo.

La grupo da studemuloj kontent-
ige progresas kaj ôiuj fari§as
vigle aktivaj parole kaj ankaü
invitante konatojn eklerni
esperanton. Tiel novuloj alvenas
por ankaü provi paroli en
esperanto. En decembro honore
al Zamenhof ni legis la unuajn
principojn de lia DeWaracio pri
Homaranismo kaj tradukante
tiujn tekstojn ni konstatis kiom
originalaj kaj avangardaj ili estis
kaj restas. Dum la unua kunveno
de januaro, kies dato devis esti
San§ita, bild-ludo paroliga
kondukis al amuza babilado inter
la partoprenantoj.

Janina hRrcKe, POZNAN,
Rynek Lazarslu 9/15 (Pollando)
deziras ^korespondi kun
svis(in)o! Si havas 56 jarojn,
estas vidvino. Sia edzo estis
advokato kaj mortis pro kancero.
Si estas emerita konstruteknikist-
ino. Si havas filon 27-jaran, tjru
estas pentristo, kaj patrinon 87-
jaran. Sin interesas diversaj

problemoj de la mondo. En 1966
§i partoprenis la UEA-kongreson
en Budapest, en 1967 §i vizitis
Jugoslavion, en 1968 Parizon kun
parencoj el Germanio, en 1969
geamikojn en Bulgario. Nun §i ne

u! Kiu al §i?

Raporto
En la informilo Brasilcfolio ni

legis, ke la 7an de decembro
Yvonne kaj Armand CotToN,
kiuj iom hazarde lernis
esperanton en 1964 kaj 1969,
rakontis pri la riôigo, kiun al-
portis al ili esperanto-kongresoj.
Kaj ke la 4an de januaro Mireille
GRosreaN prelegis pri la temo
Vojoj al bona interkompreni§o.
Pertelefone ni aüdis, ke 1,2

simpatiaj samideanoj ôeestis tiun
aran§on.

Monataj kunvenoj
Februaro 7: Monata kunveno.
Marto 7: ôenerala Asembleo.

Madeleine SraxraN akcidenti§is
kaj devis kuracigi sian §ulkon en
la hejmo Jolimont. Bonan resan-
i§on nome de SES!

Genève
Esperanto-Grupo rrl-a Stelof t

Casepostale 188, l2ll GENÈVE20
ç 022 740 04 4s

Monatkunveno §enerale êiun unuan
mardon en la restoracio n Zes

Cheminots », 7, rue des Genève
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Lausanne
Laüzana Esperanto-Societo

Case postale : 389, 1009 PULLY
9:@2r)729 s802

E:mail: <lausanne.ch @ esperanto.nu>
Homepage: <http://www.esperanto.ch>
Kunvenoj: Stacidomo, l-a eta§o, 20h30

Diskuta rondo: ôiumonate je la tria
lundo en hotelo Continental : 18h00-

20h00.

La Informilo de Laüzana Espe-
ranto-Societo fari§is grafike pli
kaj pli okulfrapa. Kiel multaj
modernaj reklamiloj §i simpligas
la anoncojn al minimumo. Tio
taügus, se apude aperus raportoj
pri la okazintajoj en alia organo.
Tiu raportilo povus estis ,Svrsa

Esperanto-Societo informas, se

LES-ano havigus al ni la
koncernajn tekstojn. Sed ho ve!
Preskaü nenio atingas nin, krom
la anoncoj^de la okazontajoj kaj
kelkfoje ehoj el la plej sukcesaj
aran§oj.
Tamen pri la zamenhofa festo

per la decembra §eneva Brasik-
folio kaj per telefona alvoko ni
scias, ke §i kunvenigis tridekon
da personoj venintaj ne nur el la
laüzana regiono, sed ankaü el
Genève, Alemanio kaj eô

Rumanio kaj Bulgario. Sub la
gvidado de François ReNorN la
historio de la 8Ojara Laizana
Esperanto-Societo estis skeô-
forme prezentita de Jacqueline
Ve,ssBRot, Ivette Gov, David
BûsrueNN kuj Jacques kaj

Lucienne Dover kun akordiona
akompano de Claude BLANc.
Filmis la aran§on Pierre-Henri
VASSERoT.

Monataj kunvenoj
Februaro 7: Generala asembleo.

Sekvos kunvenoj je la 6a de
marto,3a de aprilo, 8a de majo
kaj 5a de junio.
Ekskurso okazos je la 18a de

junio.
Kaj aütune la renkonti§oj

okazos je la 4a de septembro, 2a
de oktobro, 6a de novembro
kaj 10a de decembro kun
Zamenhofa festo.

Raporto
1999 estis por la anoj de

Lucerna Esperanto- Societo sufiôe
vigla jaro. Krom por la §enerala
kunveno la LES-anoj renkonti§is
8 fojojn. Sub la gvido de Franz
BRûGGER la kunvenoj komenc-

Luzern
Lucerna Esperanto-Societo
Adligenstr. I I 49, 6020 Emmenbrücke

Q 041 280 46 12.
Kunvenoj: lenerale ôiun duan jaüdon

de la monato: 19h30: paroliga leciono;
20h00: babilado; 20h20: interSan§o de
informoj; ôirkaü 20h45: komenci§as la
anoncita parolado. Kunvenejo: Hotelo-
restoracio Emmenbaum, Gerliswilstr. 8,
6020 Emmenbrücke, atingebla per trole-
buso 2 de Lucemo kaj de la regiona
trajno §is haltejo-stacidomo Emmen-
brücke (ô. 100

Svisa Esperanto-Societo informas 2000 Numero I paÊo 12



i§as §enerale per duona horo
dediôita al perfekti§o lingva.
Dum unu el la vesperaj kun-

venoj, kies stud-temo estis

literatura, venis redaktorino de

Neue Luzerner Zeitung, kaj sekve
al §ia vizito tttta gazeta pa§o estis
dediôita al esperanto sub la titolo
Utopie der ÿ[ôrter.
Speciale plezurigaj estis la inter-

societaj kontaktoj, kiel veno de
gasto el alia societo aü partopreno
de LES-anoj al zamenhofa festo
ôe aliaj grupoj. Devus okazi pli da
tiaj intergrupaj kontaktoj.
La afi§o-distribuado okaze de la

agotagoj l999aj streôis la
societajn fortojn. Teama aktiveco
sukcesis informi pri esperanto en
librobutikoj kaj lernejoj.

Franz BRûcGER, pro transloki§o
en pli malgrandan lo§ejon ne
povis plu konservi êe si la grupan
bibliotekon, kaj ôar neniu alia
LES-ano povis §in transpreni, kun
bedaüro tiu libraro estis donacita
al CDELI. Sed ôiu medalo havas
du flankojn: la koncernaj libroj,
kiuj riôigis la kolekton de CDELI,
estas nun prunteblaj per-
koresponde per la servoj de la
Biblioteko de la Urbo La Chaux-
de-Fonds.

Programo 2000
Antaü la pritakto de la kunvenaj
temoj ôiu aran§o komenci§as per
paroliga duonhoro gvidata de
Franz BRücceR.

Januaro 20 je la 14h00: Konat-
iÊo kun esperanto-gazetoj kun
Sonja BnuN.
Februaro l?t LES-anoj parto-
prenos en Bern la kunvenon, kiun
SES dediôos al la temoj Esperanta
Civito kaj Tutmondi§o kuj
kulturo. Kaj^la 18an je la 20h00:
okazos la Generala Kunveno de
LES.
Marto 16 je la 14h00: Ludoj kaj
enigmoj kun Franz BRüccER.
Aprilo 8: LES ricevos SES-n por
ties Generala Kunveno. Kaj la
27an je la 20h00: Sciindajoj pri
kantado, muziko kaj instrumentoj
kun Paul ScurRrR.
Majo L8 je la 20h00: Travivajoj
kun êevaloj kaj azenoj kun
Monika Rucrut.
Junio 15 je la 20h00: Kio kaj kiaj
estas vespertoj kun Annelies
Drrrln{c.
Julio 8: okazos ekskurso sub la
gvido de Louise Bacruarw.
Aügusto 242 okazos promenado
kun Sonja Brun.
Septembro 2l je Ia 20h00:
Konsiloj de samaritanino kun
Margrit Scupn_eR.

Oktobro 19 je la 14h00: Edukado
de infanoj en esperanto kun Dieter
RooKE.
Novembro 16 je Ia 14h00:
Kompilo de la programo 2001 kun
Paul ScnrnsR.
Krome je êiu unua merkredo de la
monato §enerale okazas paroliga
kunveno kun Franz BRûccER
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inter la 14h00 kaj 16h00 en la
restoracio Big Ben, Winkelried-
skasse 39. Tiuj aran§oj okazosje
la2a de februaro, la de marto, 5a
de aprilo, 3a de majo, 6a de
junio, 5a de julio, 6a de
septembro, 8a de novembro, 6a
de decembro kaj 3a de januaro
2001.

Laü la espero de la LES-anoj la
publikigo de tiu programo 2000
instigu kelkaj kontakt- kaj voja§-
emulojn al renkonti§o kun LES-
anoj.

Pri Ia kluba vivo
Pro renovigo de la restoracio

Schweizerhof, nia multjara
renkontejo, kaj pro §an§o de §ia
posedanto, ni devis trovi novan
kunvenejon. Malgraù tiu mal-
facilajo ne interrompi§is niaj
monataj renkonti§oj kun
esperantlingva programo. Ilin
partoprenis po 7 §is l0 personoj.
Gis marto 1999 ili ankoraü
okazis en la restoracio
Schweizerhof, aprile ni kunvenis
en Flawil en la tibeta restoracio
Gemsli kaj ekde majo ni retrovis
kunvenejon en V/il mem. Ôi estas

la restoracio Blumeneck situanta
tuj apud la stacidomo, ôe Sântis-
strasse 1.

BeIa ekskurso
La 4an de julio sinjorinoj

Verena Crnves-WALDER kuj
Sieglinde Srarvu organizis migr-
adon al Rappenlochschucht en
Dornbirn, Aüstrio. Tiun belegan
kaj neforgeseblan ekskurson
partoprenis 14 personoj. Koran
dankon al la organizintoj.

Ekster la klubo
Klubanoj vizitis la ôisekvajn ne-

klubajn aran§ojn. I klubanino
partoprenis la laborkunvenon de
SES en Bern je la 6a de marto.
La SES-Tagojn en Zürich je
lal5ll6aj de majo ôeestis du ge-
klubanoj. La interregionan kun-
venon de SES en Genève je la
23a d,e oktobro vizitis du geklub-
anoj. Kaj en Berlin 1 klubano
guis pri la 84a Universala
Kongreso.

Monataj kunvenoj
Je la 5a de januaro nia unua

kunveno de la jaro 2000 okazis
en la flegodomo Sonnmatt en
Niederuzwil, kie nia longdaüre
aktiva klubano Ernst Vot{ Mev
trankvile revenas al plena sano
post apopleksia krizo okazinta en
aprilo 1999.
La sekvaj kunvenoj okazos kiel

kutime la unuan merkredon de la
monato en la restoracio

wil
Esperanto-Klubo WiI

S. POCHANKE, Letenstr. 70,9500 Wil
ç07r9116830

Kunvenoj: 19.00 en la Restoracio
Blumeneck, Sântisstr. I
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Blumeneck, alveno ekde la
19h00, komenco de la prelega
programo ekde la 19h30.
Februaro 2: Generala Kun-

veno.
Marto 1: Temo elektota.

Zürich
Esperanto-Societo Zürich

PF 858, 8034 ZÛRICH ç,01 251 5025
Kunvenoj: l9hl5, AkaziensEasse 6,

8008 Zürich

Raporto
Io okazas en Zürich

1999 estis bona jaro por nia
klubo. Pluraj novaj membroj al-
i§is al nia societo. Dankal la
sukceso de la kanto Esperanto de
Amikaro la homoj subite eksciis,
kio estas esperanto, kaj nia
stando en septembro vekis bon-
egan ehon. Evidente la libro de
Cenrgvano ôe ni ne trovis tre
favoran kritikon rilate sian
konkludon: En Zürich ni
konstatis, ke la sinteno al
esperanto nun subite komplete
§an§i§as. Pli ol 200 informpetojn
ni devis respondi en la lastaj tri
monatoj! La gazetartikolojn aper-
intajn en Znrich dum la pasinta
jaro ni eô ne sukcesis kolekti
êiujn. Ekzemple la NZZ dediôis
al esperanto preskaü tutan pa§on.

Monataj kunvenoj
Ni renkonti§as §enerale je la

20h00 la duan lundon monate en
la Esperanto-Librejo, Akazien-
strasse 6, 8008 Zürich.
Februaro 14: Ôenerala Kun-

veûo.

Komenci§os novaj esperanto-
kursoj la 4an de marto kaj la 7an
de oktobro.

Voja§u kun ni al la 85a
Universala Kongreso en Tel-
Aviv (25an julio - l-an aügusto
2000)
Ni planas komunan voja§on de

la 16a de julio §is la l-a de
aügusto 2000. La programo en-
havas rondvoja§on tra Israelo al
la Morta Maro, Jerusalemo, la
Lago de Galileo kaj la bahaaj
sanktejoj en Hajfa.
Nia programo enhavos flugon,

rondvoja§on kaj hotelojn. Al la
kongreso mem, ôiu devos mem
ali§i. La prezoj por somero 2000
ankoraü ne estas konataj, tial ni
povos finpretigi la ali§ilon por la
voja§o nur en februaro. La prezoj
estos inter CFIF 2000 kaj 3000
por persono, inkluzive ôion krom
la kongreskotizo. Se vi volas
profiti je la plej malalta kongres-
kotizo, tiam jam ali§u al la
Universala Kongreso sen atendi
nian definitivan voja§proponon.
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Indekso enhava de

^Sl?^S 
informus

Jaro 1999
Enkondukaj vortoj:
Por favori retrovon de artikoloj

kaj de informoj aperintaj en nia
organojen ni publikigas indekson
de la pasinta jaro.

Claude Gacond

Mallongigoj:
e-a = esperanta
e-ista = esperantista
e-isto = esperantisto
e-o = esperanto
i-a: internacia
n = numero

P 
: 

PaÊo
ps: pseüdonomo de
vd = vidu

Signifo de la krampoj:
"Titolo de libro aü periodajo"
Nomo de agado aü renkonti§o'

A
"Adoru - Ekumena Diserva Libro": n4

P19.
'Agado 2003': nl p3, n3 p7-9.
Agence Télégraphique Suisse / Schwei-
zerische Depeschenagentur: n4 pl2, n5
p2.
Albani Paolo: nl pl2.
Altherr Anita: nl p8, I l, n2 p2,9, 14, n3
p3, 6, I l.
Amplifiki: n4 pl4.Anna Kofi: n4 pl3.
Argus: nl pl.
Auld William.: nl p8, n5 pl.
"Le Axiome de paralleles de Euclides a

Hilbert": n5 p7.
B

"Babylonia": nl p3.
Badoux Françoise: n4 p4.

Baghy Julio: n3 pl0.
Barandovskâ Frank Vera: nl pl2.
Baudin Juliette: nl p32.
Beaupierre Henri ps vd Vahé Henri.
Bélisle Mario: n4 p14-15.
Bélisle Marion: n2 pl, n3 p2, n4 p14-15.
Bélisle Romain: n4 pl5.
Beretta Nicoletta: n2 p9.
Béroud-Focke Nicole: n2 p2, a3 p3, n4
p3.
Bertolini Dante (nekrologo): nl p28-31,
n2pl7, n3 p5, n5 p8.

"Bibliografio de E-o kaj Interlingvistiko
laù la kolek§ de CDELI": nl p5-6, I l.
"Bibliografio di ldo": n2 pl0, 18-20, n3
pl6.
Bickel Andres: n3 pl.
Bignens-Volpe Danièle: n4 p4.
Blanke Detlev: nl pl l.
"Le Bonheur clé en mains": n4 p2.
Bonnet Sylvie: n3 pl4.
Boroveêki lvo: nl p27.
Borsboom Ed: n3 pl4, n4 p19, n5 pl,
12.
Bossong Ru: n5 pl2.
Boulton: n5 pl.
Bourot Suzanne: n3 pl2.
Bovet Pierre: nl p29.
"Brasikfolio": nl p9, n2 pl3, n5 p9.
Brügger Franz: n1 p9, n2 pl5, n5 p8.
Brun Sonja: nl p4,8-10, n2pl-2,9,13,
n3 p2,4,6, 10, n4 p4,10,12,16, n5 p8.
Buonarroti Berlinghiero: nl pl2.
Budape§ta Teknika Universitato Eôtvôs
Lorand: nl p7.
Biihlmann David: nl p7, n5 p4.

C
Carlevaro Tazio: nl p3-5, I l-12,28,30,
n2 p7 ,9-ll, 18-22, n3 p5, I 6, n4 p4, I I ,
n5 p4,8.
Cart Antoine Théophile: n2 p22-23.
Cart Jacques-Louis: n2 p22.
Castellon Alexis Otero: n3 p6.
Centassi: nZpl7.
Cenko de Dokumentado kaj Esploro pri
la Lingvo I-a = CDELI: nl p.5-6, n2
p12,20, n3 p9, 15, n4 p3,5,7-8, n5 p6-
8.
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Chaves-Walder Verena: nl pl0, n2 p9,
n4 plO.
Chmielik Tomasz: nl pl2, n3 p8.

Contemo: n5 pl.
"Coopération": n3 p8.
Corsetti Renato: n3 p4.

"Cosmoglotta": n5 p6-7.
Cotton Armand: n4 p8, n5 p9.
Cotton Yvonne: nl p9, n4 p8, n5 p9.
Couturat Louis: n2 pl8, n3 pl6.

c
"Ôu E-o postvivos la jaron 2045?"'. î12

p9-12,20-22, n3 p5, n4 pl l.
D

Dabkova-Stackler Natalia: nl pl2.
Dahan Lucien: n3 p4.
De Beaufront Louis: n3 pl6.
Degoul François: nl p7, 10, n2 pl5.
Deij Leen: n3 p13.
"Dekalogo de la E-o-Informisto": nl
pl3-17.
Dettling Annelies: nl pl0.
"Dia Regno": n4 pl8.
Diego: n5 pl.
Di Vetta Arlette: n2 pl4,n3 p4.
"Domaine de la recherche en linguistique
appliquée: Contributions": nl pl l.
Dorthe Pierre: n4 p4.
Dovat Lucienne: n3 p7, n4 p8.
Dubois Hans ps vd Carlevaro Tazio.
Duc Goninaz Michel: n4 p6.
Dumoulin J.: n3 pl4.

E
"L'Educateur": n5 p2.

EggenbergerGertrud: n2 pl3, 16, n3 p3,
n4 p6.
Eichkom Bernhard: n4 pl7, 19.
Ekspozicio (pri e-o): n4 p2.

Ekzamenoj: nl p7,9, 27,n3 p6.
Elgo: n5 pl.
"Enciklopedio de Esperanto" : nZ p22.
Enderby Kap: n5 p2.
Endglund Mike: n4 pl5.
Engholm Stelan: n3 pl3.
Emst Rolf: nl p1, n2 p3,7,n3 p4.
E-a Familia Rondo: nl pl l.
"E-o" '(JEA): n2pl3,n3 p8-9.

"E-o, Brücke über den Abgrund von
Babel": n5 p5.

"E-o fiir Globetrotterrr: n3 p7.

E-o organizajoj lokaj:
Basel: E-o-Societo Basel: ESB: nl pl,
8, 13, 18, n2 pl4, n3 p4.
Bern: nl pl, 13, 18, n3 p4,n4p7,9.
La Chaux-de'Fonds: nl pl0, 13, n2
pl5, n4 p7, n5 p9.
Genève: E-o-Grupo "La Stelo" = EGS,
nl pl,8, 13, 18, n2 p14, n3 p4, n4 p8,
n5 p9.
Lausanne: Laüzana E-o-Societo = LES:
nl pI,9, 13, 18, n2 pl5, n3 p4, n4 p8-9,
n5 plO.
Locarno: -Grupo E-ista de Lokamo =
GRESLO: n2 plO.
Le Locle: n2 pl5-16.
Luzern: Lucerna E-o-Societo: LES: nl
pI,9, 13, 18, n2 pl5, n3 p4, n4 p9-10,
n5 pl0.
Tiôino: Tiêina Esperanto-Ligo = TEL:
nl p5, n2 pl0.
Wil / SlGallen: E-o-Klubo Wil = EKW:
nl p1, 10, 13, 18, n2 p16, n3 p4, n4 pl0-
I l, n5 pl0.
Zürich: E-o Societo Ziirich = ESZ: nl
pl l, n2 pl, 16, n3 p3, n4 plO, n5 p5, l0-
11.

"E-o sen mitoj": n4 p6.
"E-o venkos malgraù la e-istoj": n3 p5.
"E-o Wort fiir Wort": n3 p4,7,n4 p2.

"L'Essor": n3 p8, 15.

Eüropa Unio: n3 p8.
Eùropa Vegeterana Unui§o: n3 p6.
"Even§": n4pl2.

F
Fawe Alain: nl pl2.
Felszeghy Judit: nl p7.
Femandez Martin Miguel: n3 p13.
Fiechter Annelies: n3 p3.
Filali Renata: nl pl0.
Fondazione: Lingue e Culture = Stiftung:
Sprachen und Kulturen: Fondation:
Langues et Cultures = Fundaziun: Lin-
guatgs e Culturas = Fondumo: Lingvoj
kaj Kulruroj: nl p2-3, n2 p3,9.
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'Forumo por Esperanta Civito': nl p2,7 ,
10, n2 pl6, n3 p6, n4 p3, n5 p3.

"Franca E-isto": n5 p3.
Francis: n5 pl.
Fregonara Odette: n4 p4.
nFundamento de Esperanto": n3 pl0.

G
GacondAndrée: nl p5-6, n2plZ.
Gacond Claude: nl p5-7, 10, 13,28,30,
31, 32, n2 p2-3, 9-l 0, 12, 17, 20, 22, 24,
n3 p3, 5, 9, l5-16, n4 pl, 3-5, 7, 12, 14,
l9-20, n5 pl,34,8-9, l1-12.
Gacond Gabrielle: nl p6, n3 pl2, l5
(nekrologo).
Gacond Jean-Marie: nl p5.
'Gaja E-o-Rondo Instruiteca'= GERI: n4
p6.
Gastejo Edmond Privat = GEP: nl p2, n4
p3.
Gaussen Georgette: n2 p9.
Germana E-o-Asocio: nl p2,n2 p3.
Giannini Walter: n4 p4.
Girard Maité: n2 pl6.
Glâttli Emst: n2 p9, n3 p3, I l, n4 p6-7,
I I, n5 p9.
Goodheir: n5 p1.
Goy Yvette: n3 p12.
Graf Bruno: n1. p2-3,5, 18, n2 p2-3,9-
10, n3 p1,3-5,7,n4p1-24,n5 p2-5.
Graneroli Moreno: n2 p9.
Grosjean Mireille: nl p2, I l-12, n2 p2,
15, n3 p3, n4 p3,7-8, 12-14,n5 p2,9.
Grzybowski Przemek: n3 pl4.
Gubbins Paul: n3 p13, n5 p12.

H
Haas Fritz: n5 p7.
Hauger Rudi: n4 pl6.
Haupenthal Reinhard: nl p32, n2 pl0,
l8-20, n3 pl6, n5 pl.
Heer Renate: n2 p9.
Henriksen Kim: n4 pl5.
nHeroldo 

de E-o": nl p2-3, n2 pl3, n4
pl2, n5 p5.
Hodler Ferdinand: n3 p8.
Hodler Hector: n3 p7-9.
Hoes Rudolf: n4 pl8-19.
Homo ps vd Hodler Hector.
Hungara E-o-Asocio: n3 p6.

I
"L'Impartial": n5 p8.
Indekso enhava de "SES informas"jaro
1998: nl pl9-26.
'Interlingvistika Kolokvo de CDELI': nl
P11.
I-a E-o-Muzeo, Wien: rûp20.
I-a Federacio de E-o-Fervojistoj : IFEF:
n4 p6.

'I-a Festivalo': n4 p20.
'I-a Himalaja Renkonti§o': n4 p20.
'I-a Junulara Kongreso': n4 p14-15.
I-a Katolika Unui§o E-ista = IKUE: n4
p17-19.
'I-a Literatura Forumo': n3 pl3.
I-ia Ligo de E-istaj Instruistoj : ILEI: n2
p7,n4p3, 13-14, n5 pl2.
I-ia PEN: n3 p5.
I-a Scienca Asocio E-lingva = ISAE: n4
pl6.
Isaak Hanspeter: nl p9.

J
Jaccard Marguerite: n3 pl2.
Jakob Hans: nl p9.
Jarecki Kristofer: n4 p9.
Jervis: n5 p1.
Junularo E-a Svislanda = JES: nl p2, 5,
n2p3,7,15, n5 pl1.

K
Kâstli Hans: nl pl3, n3 p10, n4 pl0.
Kamaôo: n5 pl.
Kastelo Grésillon: n3 pl3-14, n4 p19.
'Katalunaj Floraj Ludoj': n1 p9.

"Katolika Espero": n4 pl8.
Kessler Alice: n4 p4.
Kimel Monika: n3 p14.
Kobelt Walter: n5 pl l.
Koller Alois: n4 p4.
Kooperativo de Literatura Foiro = LF-
koop: nl p3,7, n3 pl0, n5 p2-3,5.
Kristana E-o-Ligo I-a = KELI: t4 p17-
19.

"Kritiko kaj recenzistiko en e-or': n3 pl6.
Künzli Andreas aü Andy: nl p1,5, 12,
nl p3, n2 p9,12,20,23, n3 p5,8.
Kultura Centro E-ista = KCE: nl p2-3, 5,
7,9,29,n2 pl3, n3 p6, 13, 15, n4 p3,5-
6, n5 p9.
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"Kuriero de Esperanto": nl p8, n3 pl0.
Kvinpetalo, Bouresse: nl pl3, n3 p12-
14, n4 pl9, n5 pl2.

L
Laederach Jean-Rodolf: n4 p4.
La Fontaine Jean: nl p9.
Lafosse Josée: n5 pl2.
Lagnel Fred: n5 p7.
Lagrange Georges: n3 pl2-14, n4 pl9,
n5 pl2.
Lagrange Patrick: n5 pl2.
Lamberti Vitaliano: n2 pl7-18.
Lâszay Anna: nl p7, n3 p6.
Lauper Elisabeth: n4 p5.
Lavanchy Eliane: n45 p4.
Lavanchy Jean-Jacques: n2 p9, n4 p4.
Laveau Marie: n3 pl4.
Leonov Bodjar: n4 pl7.
Levy D.: n3 pl4.
Ligo de Nacioj: n3 p8.
Linde Samuel Bogumil: nl pl2.
'Lingvo Manifesto': nl p3.
Lister: n5 pl.
"Literatura Foiro": nl p2-3, n3 p5, n5

Pz-s.
"Literatura Mondo": nl p3l-32, n2 p3.
Ludovikito: n2 pl8.
Lüdi G: n4 p7.
Lüthi Mathilde: nl p5, n3 p5.

M
Malezieux-Hunninck Marie: n3 pl 3-14.
Mamuziô Mirko aü Manner Emmerich
(nekologo): nl p26-28, n3 p5.
Margot Nicole: nl p2, 4, n2 p2,9, n3 pl-
3, 5, n4 pl.
Martinelli Perla: nl p3, 5, 7, rA p2, 9-10,
n3 p3,5, 13.

Masset Adrienne L. S. W.: n2 p22.
Masson Henri: n2 pl7.
Matejka Alphonse (nekrologo): n5 p6-8.
Mayor Federico: n4 pl3, n5 p2.
Mellini An§elo: nl pl0, n2p2,n3 p34,
n4p3-4, l5-16.
'Merkatika Tago': nl p2, 13,a2 p3.
Merz Gertrud: n3 p7.
Mevo Mad: ps vd Stakian Madeleine.
Mizelaitis: nl p8.
Moirand D.: n3 pl4.

Molinari Irene: nl p28.
"Monata Cirkulero" de KCE: nl p7.
Moser Ulrich: nl p28.
Movado JEAN: n3 pl5.
Münger Marie-Louise: n3 pl5, n4 p17-
18.

N
Nanovfszky: nl p7.
Naulet Paulette: n3 pl4.
Naville Ernest nl p29.
Nawrocki Andrzej: nl p7.
Nemere Iswân: n3 pl3.
Nervi: n5 pl.
Neves: n5 pl.
Nicolodi Carolo: n3 p6.
Nitobe-Simpozio': n4 pl3.

o
Orzesko: nl p7.

P
Papo: n3 p5.
Pavloviô Boro: nl p27.
Penet François: n4 p8.
Picasso Marco: nl pl3, n2 p3, n4 p6, 9.
Piô Karolo: n3 p16, n5 pl.
Pinet Thérese: n5 pl2.
Piron Claude: nl p7,9, n2pl2-13,n3
p5, n4 pl, 8, 13, n5 p34.
Piron Nicole: rA pl2.
Pisciani Fernanda: nl p29.
Pitloun Vojslav: n3 p5.

"Plena Ilustrita Vortaro de E-o" = PIV:
n3 pl0.
Plutniak Arlette: n3 pl3, n5 pl2.
Pochanke Barbara: nl p4, n2 p2, 6, 5, 9,
n3 p3, 5, 7,n4 p34, 10, n5 p4-5, 10.

Pochanke Stanislaw: nl pl0, n2 pl6, n4
pl0, n5 pl0.
Prinz Oscar: n3 p6.
Privat Edmond: n I p8-9, 28, 31, 32, n2
p23, n3 p3,7-8, 15.

a
Quaglia Alice: n4 p4.

R
Radio Lora (Zürich): n2 pl6, n4 pl l.
Institut romaad de Recherche et de
Documentation pédagogique: n4 p7.
Randin François: n2 pI,8, n3 pl l, n4
p2,7-8.

Svisa Esperanto-Societo informas 2000 Numero I paÊo 19



Rapley Johano: n3 pl4.
Raümismo: n2p2l.
Rawyler: n2pl4.
Régulo-Pérez Juan: nl p32.
Rentsch Patrick: n2 pl, n3 p2, 10.
Rey Konrad aü Koni: nl p7, 9, n3 p6.
Reymond Cédric: nl p5.
Rieser \i/illy: n3 p7.
Rivière Ch.: n3 p14.
Rôssler Franz-Georg: n4 pl6.
Rohrbach Marc: n3 pl5.
Rooke Dieter: n2 p6, n3 pl6, n4 pl0, 20,
n5 pl2.
Rossetti Reto: nl p3l.
Ruckli Monika: nl pl0.
Rüegg Paul: n3 p7.

s
SainrExupéry: nl p3l.
Sandoz Cosette: nl p5, n2 pl2.
Schaerer Lilly: n3 p7.
Scherer Margrie nl pl0, n5 pl0.
SchererPaul: nl pl0, n2 p6, p9, n4 pl0,
n5 p8.
Schmid Doris: n3 p7.
"Schweizerische Lehrer-Zeitung: n5 p2.

"Scienca Revuo": n4 pl6.
Sekelj Tibor: n3 p14, n4 pl9.
Selten Reinhard: n4 pl3.
'Seminario UEA-LIN pri la lingva
dimensio de Ia Homaj Rajtoj': n2 p2-3-
Sennacieca Asocio Tutrnonda = SAT: n3
p6.
SennhauserL.: nl pl0.
"La Sentinelle": n3 p8.
Servo Civila Internacia: SCI: n3 pl5.
Siegrist L.: nl p10.
Sikosek Ziko: n4 p6.
Silfer Giorgio: nl p7, 12, n2 p9-10, n3
p5-6, 10, 13, n4 p6.
Sixtus Pot Christiane: nl p9, n2 p9, n4
p2.
Sjôstedt C. E.: n 5 p6-7.
Skorupski Jan Stanislaw: 12 p2,16,23-
24.
Smith Petro: n3 pl4.
'Stafeto': nl p32.
Stakian Ardachès: nl p9, n3 p5.
Stakian Madeleine: nl p8-9, n4 p4.

Steele: n5 pl.
Stimeô: n5 pl.
Stojan Petro E.: n2 p20.
Svisa Asocio de E-o-Fervojistoj = SAEF:
nl p5,9, n2 pl3, n4 p6.

"Svisa Esperanto-Revuo": n3 pl.

Süsa E-o-Societo = SES:
agadplano: rApT-9
'Agotago': nl pl-2, n3 p-7.
donacoj: nl p4, n2 p9, n3 p7, n4 p4, n5
p4.

'gazetara servo': nl pl, n2 p3, 7.
'Generala Jarkunveno': nl p3, n2 pl-9,
n3 pl-6, n5 p3.
kotizoj: nl p34.
kunvenoj: nl pl-2-5, 13, n2 p1-12, n3
pl-6, n4 pl-3, n5 p3.

'Laborgrupo pri varbado': nl pl8, n3 p6,
n5 p2.

"Svisa Fervojisto": n2 pl3.
Svisa ILEI-Sekcio = SIS: n4p7,14.
'Svisa Konferenco de la Kantonaj Instru-
Dir€ktoroj'= EDIÿCDIP: n4 P7.
'Svisa Planlingva Enciklopedio': nl pl2.
Svisa UNESCO-Komisiono: n2 p3, 8-9,
n5 p2.
Szab6 Tamrâs: nl p7.
Szathmari Sândor: n3 pl0.

T
Tacconi: n5 p8.
Takâcs Jozefo: n2 p20.
Ti§lar Zlatko: n2 pl -2, n3 p2, 5-6.
Trifonôovski Ljubomir: n3 pl3.
Tutmonda E-ista Junulara Organizo :
TEJO: n3 p2,n4 p14-15.
Tutrnonda Ortodoksa Ligo E-a: n4 pl7.
Turbillon Juanita: n3 p14, n4 pl9.
Tzaut: nl p8.

U
Ungar: n5 pl.
Universala E-o-Asocio = UEA: nl p8,
3l,r0 p2,10, 13, n4 pl6, n5 p2, 8.

'Universala Kongreso de E-o'= UK: n2
p14, n3 p4, n4 p3, l0-13, n5 p2, 8.

LNESCO (Unesko): n4 pl3, n5 p2.
Université Populaire du Canton de
Genève: n4 p8.
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Unui§inta Naciaro = UN: n3 P8, n4 Pl3.
Urbanova: n5 pl-

v
Varesi Nora: nl p30.
Vasserot Jaqueline: nl p7, n3 pl 1, n4 p8.
Vaté Henri (nekrologo): nl p3l-32.
Veith Amalie: n2 p9, n4 p4.
Vereiniguag Kulturpfl egender
Eisenbahner der Schweiz: n4 p6.
Vincent Janine: n3 pl4, n4 pl9.
Vinck José: n5 pl2.
"Vinilkosmo": n3 p2.
Viredaz Marcel: n3 pl l.
Vischer Eva: n3 p4.
Vitali Daniele:r,4p6-
"Vocabularie mathematic in inærlingue
con traduction in angles, frances e

german": n5 p7.
Von May Emst n2 p2,6,16,n3 p4.
Vou WahlEdgar: n5 p6.
Vurpillot Femando: n3 pl3.

\il
Walder Elsbeth: n3 p7.
WalterH.: n4 pl9.
"Was Sie schon immer über E-o wissen
wollten...": n3 p7.
WechterBemard: nl p.9.
Weidmann Arminl n2 p9.
Weidmann Dietrich: n1 pi,r0 p2,,t3 pl,
3-4, n5 p5.
Weidmann Jakob: n4 pl l.
Weidmann Nelida: n2 p2,n3 p1,34.
Weil Gisèle: n3 p7.
Wennegrea Bertil: n4 pl5.
Werfeling Erich: nl pl2.
rWettstein Hori: n4 p4.
Vy'ettstein Michael: nl p5.

Z
Zoppi Giuseppe: nl p30
Zamenhof.: nl p8, 12, n2 pl7-18, n3
p15.
Zimovâ Ludmila: nl pl0.
Ziolwska: nI p7.

Morto
Hanny LrscHTr-KrLCHrroFER

1914 - 1999

Mallonge antaü sia 85a naski§-
juro forpasis en la fleghejmo
Seuzach sinjorino Hanny
LrBcHu-KrcHoFE& honora
membro de Esperanto-Societo
Zürich. La funebra ceremonio
okazis la 13an de decembro en la
pregejo de Hettlingeu apud
Winterthur.
Hanny LrscHTI estis la edzino

de Fritz LrecHrt, kiu siatempe
prezidis SESn kaj Esperanto-
Societon Ziirich (ESZ).
Si lemis la lingvon internacian

eu la jaro 1944kaj restis fidela al
esperumto la tutan vivon. Si ne
nur subtenis sian edzon en liaj

Porespeftmtaj taskoj, sed mem tre
aktive kunlaboris en la estraro de
ESZ. Indas ankaü mencii §ian
helpon dum la aranÊo Eüropa
Feriosemajno en Svislando
organizita de sAEF en 1a jaroj
1969-1977. Kaj por la 64a
Universala Kongreso de Espe-
ranto en Luzern (1979) §i pri-
zorgis kun sia edzo la filatelan
servon. Si ankaü aktiüs kadre de

Kristana Esperanto-Ligo Inter-
uacia. Kaj en 1996-1997 §i tre
regule helpis al sia edzo por la
dissendo de nia periodajo .§vrsa

E s p er ant o- S o ci et o info rmas, kiun
li redaktis, §is §ia malsani§o.

Svisa Esperanto-Societo informas 2000 Numero I paÊo 21



Kiuj havis la plezuron êeesti
Zamenhof-festojn de ESZ dum la
prezido de Fritz LrEcHn, tiuj
danke rememoras pri la mal-
avaraj kontribuoj de la aminda
kuj bonkora sinjorino Hanny
LIEcm. Kaj al Fritz ni esprimas
la akompanon de nia profunda
amikeco en la tristaj tagoj, kiujn
li travivas.

Ernst GrÀrrrt Kaj
Claude Gacoxo

Skribis legantoj
Mia citado de letero de Walter

Kobelt (SES informas 1999-5 p
11) pri la temo skribreformo
instigis Rolf Emst al interreta re-
ago, kiun mi citos en ties tuteco,
antaü ol esprimi kelkajn
personajn vidpunktoj. Kaj mi
aperigas lian mesa§on en ties
skribo sensupersigna, kiun neces-
igas la nuna interreta korespond-
ado. Sed la manko de majuskloj
neniel rezultas el interreta trudo,
sed el propra emo de Rolf Emst.

Estas interese, ke en la teksto de
Rolf Ernst dufoje aperas la litero
x. Tio pruvas, ke kiel êiuj retum-
antoj li proüs la x-slribon antaü
ol reveni al la pli esperanta
supersigna skribo, eê se la
cirl«rmfleson li devas loki antaü
la koncernajn literojn. Jen lia
mesa§o:

"s-ro kobelt trovas, ke la x-a
skribo estas "pa^so en la ^gustan

direkton". ja mi koncedas, ke oni
jam alkutimi§s al la x-a skrib-
sistemo, kvankam optike ^gi tute
ne belas. homoj ne konantaj la
lingvon ^ciam miregas, se ili
legas vortojn kiajn 'Jxauxde" ktp.
en ilia kapo ili aùdas 'Jksauksde"
aù similajn teruraJojn. "kia
lingvo!!"
reformi lingvon estas io te mal-

facila - cetere la plej tikla lingva
temo. kvankam la ^ciutaga parola
lingvo reformi^gas ^ciun tagon,
la skriba lingvo estas nekredeble
rigida. la diferenco inter la skriba
kaj parola lingvo fakte ^ciu-
momente pligrandi^gas.
konata estas la kondutado de la

franca akademio pri "sia propr-
âto", la franca lingvo. oni
pseùde volas vivteni lingvouzon
plurcentjaragxan - sed se oni
ekzemple legas nuntempajn ret-
mesa^gojn, oni vidas, ke la
lingvouzo (precipe inter la junaj
generacioj estas tute alia
ekzemple: "c la vie." anstataù
ttctest la vie.tt
ankaù odografia reformo (fakte

mall«ra^ga reformeto) en la
germana lingvo kaùzis uekred-
eblajn kontraùstarojn. oni ilr
logikigis la skriban lingvon (e^c
ne forigis la majusklajn
substantivojn), kaj jam milionoj
da homoj frenezi^gas. spite al la
fakto, ke reformo ja faciligas la
lingvouzadon. tute ridinde: en

^slesvigo-holstinio (norda ger-
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manio) oni e^c okazigis vo^cdon-
adon, kiu rezultis kontraù la
reformo. tie nun trovi^gas
ortografia insulo en la tuta
germanlingvujo!
do mi demandas min, ^cu mi

estas reformema... esperanto jam
havas logikan ortogra{ion, sed la
ade daùre eterne neniam^cese
senfina temo estas la supersign-
itaj literoj. unuflanke ili estas
propraJo de nia internacia lingvo
- ili aparte ekzistas por esperanto
kaj donas al ^gi rekoneblecon kaj
ion unikan (kvankam esperanto
estas jam sufi^ce unika). certe iel
pozitiva flanko. aliflanke la ne-
tu^sebleco de la "fundamento"
donas ja stabilecon, sed ankaù
firmecon, do ^gi tenas la lingvon
gramatike kaptita je la stato de la
l9ajarcento.
laù mi, plej bone estintus, se

ludoviko lazaro ^sparintus tri
tiajn ^capelitajn literojn. mi celas
diri: x anstataù ^h, y por j kaj q
loke de ^c. do nur reshrs ^g, ^s
kaj ù. sed por tiaj ^san^goj nun
maltro fruas. almenaü kontraùas
tro forte Ia ^generala konserv-
emo, kiu ja ege grandas en
esperantio, kvankam e-istoj estas

^generale progresemaj homoj.
feli^ce la interreto disvolvi^gas.

Unue flrte ne eblis montri literojn
"neanglajn" kiajn é, è, à, ô, â, ü,
kaj oni devis skribi e, e, a, oe, ae,
ue k.s. sed nun jam tio bone
eblas. la sekvanta granda pa^so

estas unikodo. ^ciu litero el ^ciuj
mondaj lingvoj havas propran,
unikan numeron. ankaù la
esperanta aboco estas inkludita.
do ni povos skribi senprobleme
kaj ne plu bezonos uzi helpojn
kiajn la x-umigo. certe tiu ^ci
temo restos unu el la plej oftaj
ankaù en la nova jarmilo. sed
homoj; pli gravas unuavice uzi
kaj diskonigi la lingvon ol daùre
voli perfortreformi gxin.

amike, rolfo".

Post tiu interesa kaj sa§a reago
de Rolf Ernst mi ripetas, ke en
venonta numero de 

^SES 
informas

mi revenos al tiu ôi temo.
Claude Gacond

Rondo familia
Mi proponas semajnfinan aü

tuttagan vintrosporton kun mia
filo l0-jara. Eblas skii, sledi aü
sketi. Dato laü interkonsento.
Telefonu al:062 396 01 86.

Dieter ROOKE, Àussere Klus 2,
4702 Oensingen, proponas inter-
§an§on de son- kaj vid-bendoj.
Volonte li aüskultus radio-
programon el Beijing, Havano
kuj aliaj stacioj. Kompense li
sendos programon el Varsovio.
Por sia filo, kiu dekjaras, li serôas
senoolvan edukmaterialon.
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KVII\PETALO
Esperanto-Centro
Rue du Lavoir, FR-86410 BOURESSE
Tel. Kaifaksilo:0033 549 428074

Kurs-programo
Programo 2000

Februaro 15-19: Initiation à I'espê
ranto et pratique de la langue pour
débutants et enfants kun Josée

Lerosse.
22-26: Preparado al Kapableco:
Traduko kaj disertacio kun Georges
LecuNce.
Aprilo ll-15: Lingvostudo kaj peda-
gogio: Por lerti§i lingve: struktur§anÊâj
ekzercoj; por kleri§i literature: antologiaj
laütlegajoj; por riôigi metodologie:
didaktikaj konsiloj, kun Claude GacoNo.
16: Geuerala Asembleo.
18-22:. Praktikado de Ia lingvo.
Unuagrada kun Suzanne Boutot,
duagrada kun Marie Met-ezrpux.
29-Majo l: Interreto kaj esperanto kun
Yannick Duuowru kaj Johano Rarlev.
Majo 6-8: Ludoj: endomaj (kartoj,
skrablo, §ako, majongo ktp kun Johano
Rerlev; subôielaj kun Gilène Tu-lnux.

P.P.
cH-2305

La Chaux-de-Fonds 5

Junio 14: Botaniko studata tra la
regiona flaüro kun Ru BossoNc kaj José
Vnqcx.
Julio 7-ll: Leüflas la kurteno: aktor-
arto kaj aktorado kun Paul GuanrNs kaj
Colin SnnrloNs. Samtempe: Inicado kaj
praküko de jogo kun Arlette PLtrNhx.
l5-21: Internacia Konferenco de ILEI.
Aügusto 8-12: Studo de franclingvaj
tekstoj per esperanto kun Janine
DutuourrN kaj Preparado al la skriba
parto de Altaj Studoj kun Georges
LecneNce.
l6-19: De Zamenhof al Piê: literaturo
kiel evoluigilo de nia Iingvo kun Chris
Drcuncx.
Septembro l-5: Astronomio: inicado
kaj praktiko kun Patrick LecneNcr.
8-13: Pri literaturo: La recenza arto en
esperânto kun Ed Bonssoolr.
Oktobro 26-30: Praktikado paroliga
de la lingvo kun Nina Korjenevskaja-
Gouriou.
Novembro 14: Rusa semajno kun Nina
Korj enevskaj a-Gouriou.
Decembro l0-15: Zamenhofa semajno:
Iom pli pri la unuaj esperantaj revuoj
kun Thérèse Pinet kaj Georges Lagrange.

Vere indas dediôi ferisemajnon
al ali§o al unu el la menciitaj
aranÊoj. Al interesatoj Claude
Gacond pretas sendi detalan
informilon.
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