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SES informas
Redaktaj datlimoj
por la venontaj numeroj

2003-1: januaro-februaro: decembre 15.

Mencio de informoj ekde la 15-a dejanuaro 2003.

2OO3-2: marto-aprilo: februare 15. Mencio
de informoj ekde la l5-a de marto.

2003-3: majo-aügustoi aprile 15. Mencio de

informoj ekde la l5-a de majo.

2OO2-4: septembro-oktobro: ailguste 15.

Mencioj de informoj ekde Ia l5-a de septembro.

2002-3: novembro-decembro: oktobre I 5.

Mencio de informoj ekde la I 5-a de novembro.

SES informas
Redakcio:

Claude GacoND, Po3tfako 5031,
CH-2305 La Chauxde-Fonds 5

Retpo§to: claude. gacond@.ne.ch &
gacond@bluewin.ch

Q êeCDELl:032967 68 55,
hejme: 032926 5232

Fakso: êe CDELI: 032 967 68 29
indiki: por Claude GacoNo

Redaktaj kunlaboran§:
Nancy FouraxNaz, Andy KüNZLI,

Richard Scrn'tsrrpn.

SES-estraro
Bruno GnAr, prezidanto, Jurastrasse 23,
3063IttigenÆem. Q:031 921 44 59. Ret-

po§to: b Eraf. o@,bluewin. ch.
Dietrich WEIDùIANN, vicprezidanto,
PF 301, 8034 Zürich. Ç': 0l 251 50 25.
RetpoSto: info@esperanto.ch.
Nicole Manoor, sekretario, Chemin des
Lys 4, l0l0 Lausanne.p: 021 653 14 67.

RetpoSto: n.margot@bluewin.ch.
Elisabeth Leupen, kasisto, Chapeau
Rablé 42, 2300 La Chauxde-Fonds. p:
032 9t4 39 34.
Retpo§to: elilauper@b luewin. ch.
Chiara FnaeRt, peranto itallingva kaj jun-
ulara, Sâgenstrasse 8, 7000 Chur. Ret-

po§to: chiara-fp@bluewin.ch.

Po§ta ôekokonto
l7-581908-4

Svisa Esperanto-Societo
2300La Chaux-de-Fonds

Anoncoi
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Evîss ks[endsys
Novembre

16: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaklika sabato.
16: Basel: JES: Jar-kunveno. .

19: Chaux-de-Fonds: CDELI: Studrondo.
2lz lttzen: LES-kunveno.
23-24: Chauxde-Fonds: KCE: Semajnfino.
2t: Basel: ESB-[mveno.

Decembre
03: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.
03: Genève: [.a Stelo: kunveno.
(X: L,uzern: LE§-kunveno.
(H: Wil: EKW-kunveno.
07: Basel: ESB: Zamerihofa Festo.
14-15: Chauxde-Fonds: KCE: semajnfino.
14-15: Zürich: ESZ: Zamerürofa Feso.
15: I^ausarme: LES: Zamerüofa festo.
27-Jenuare03: Borten (DE) l9-a Internacia
Fe$ivalo.

2003-Januare
07: Chaux-de-Fonds: CDELI: Studrondo.
07: Genève: [a Stelo: kunveno.
08: Wil: EKW-kunveno.
I I : Ziirich: ESZ-kunveno.
13: lausanne: LES-kunveno.
16: [,uzern: LES-kunveno.
lt: Chaux{e-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.
21 : ChauxJe-Fonds: CDELI: Studrondo.

Februare
03: Lausanne: LES-kunveno.
04: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.
(X: tüil: EKW-kunveno.
0t: Ziirich: ESZ-kunveno.
15: Chaux-de-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.
lt: Chaux-de-Fonds: CDELI: Studrondo.

Marte
03: l-ausanne: LES-kunveno-
(X: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.
04: Genève: l^a §telo: kunveno.
15: Chaux-de-Foards: CDELI: Didalctika sabato.
25: Chaux-de-Fonds: CDELI: Studrondo.

Maje
06: Chaux-de-Fonds: CDELI: Studrondo.
17: Chaux-de-Fonds: CDELI: Didakrika sabato.
20: Chaux{e-Fonds: CDELI: Studrondo.
29-Junio 01: Ziirich: Ôieüra Renkonto: Centjara
Jubileo Esperarta-Bahaisma.

Junie
03: Chaux-de-Fonds: CDELI: Studrondo.
17: Chaux-de-Fods: CDELI: Studrondo.
21: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.

Julie
12-19: [a Chauxie-Fonds: 76-a SAT-Kongreso.

Septembre
27: Rolle: Festa jubilea kunveno pri la centjariso
de SES, kiu estis fondita en Rolle Ia 27-an de
septembro 1903.

_o0o_

Ne decidu pri aranÊo sen antaüe
kontroli, ôu samdate jam estas antaü-
vidita renkonto. Kaj okaze de dubo,
kontaktu la redatloron de SES
informas, kiu provas listigi la okazont-
îoin al li
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\Ævo de 8Ë8
Raporto

pri la kunveno de aktivuloj
okazinta en Bern la l9-an de oktobro

Post komuna tagman§o, kiu grup-
igis dekkvinon da malsatantoj, la
familio WEIDMANN disi§is: dum la
patrino foriris promeni kun ambaü
filinoj, la patro Dietrich restis inter
la ôeestantoj, por aüskulti Andreas
EIv0VERICH, la prezidanto de

Germana Esperanto-Asocio.
Estas sub la formo de intervjuo,

ke Bruno Gnar paroligis sian invit-
iton, kiu gyidas dekoble pli grandan

asocion ol SES. "Kiel laj Ham vi
esperanti§is?" estis lia unua
demando: Andreas EIvûTERICH

responde rakontis, ke en sia knaba
a§o li entuziasme eklernis
esperanton dank'al instruisto de la
angla, kiu pli Satis la lingvon
zamenhofan, ol la §ekspiran, kaj ke
la aldono de esperanto inter la lern-
ataj lingvoj neniel perturbis lian

studadon de la angla, latina kaj
franca; kontraüe êi vekis ôe li
§eneralan prilingvan intereson. Kaj
la frekventado de la loka esperanto-
grupo rapide kondukis lin al trans-
preno de prezidarta kaj instruista
roloj, kiuj certe pozitive influis lian
profesian vivon. La spertoj tiel akir-
itaj helpis lin, kiam li fondis sian
privatan lernejon, en kiu nun dejoras
kvardeko da instruistoj kaj kiu
funkcias en pluraj urboj, helpante ne

nur malkapablajn lernantojn sed

ankaü plenkreskulojrL kiuj deziras
plikleri§i.

Rilate al esperanto mem Andreas
EIV{ÀIERICH ne kontenti§as simple
plenumi güdajn funkciojn. Li ankaü
sentis la bezonon plikleri§i per stud-
ado en la pola Universitato de

Poznan sub la grrido de Ilona
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KoLINY, cele al diplomi§o pri
inærlingvistiko.

Al la demando, êu en lia privata
lernejo esperanto estas instruata
Andreas EMMERICH raportis Pri
kelkaj provoj. La plej sukcesa kun
12 ali§intoj okazis kadre de

esperanto-kurso dediôita al la studo

de modela gramatiko.

Rilate al la nuna situacio de

esperanto .Andreas EIvfi/GRICH

restas optimisma. Li ja konstatas, ke

GEA pli malpli stagnas, same kiel
ahaj esperanto-asocioj, sed ke

esperanto ankaü vivas kaj disvolv-
i§as ekster la organizita movado.

Por ju§i la situacion oni konsideru

ne nur nombrajn faktojn, sed ankaü

kvalitajn faktorojn. Por esperanto

mern fakte pli gravas la influo de la

seriozaj aktivuloj, ol tiu de la
nombro de kotizantoj, de eternaj

komencantoj kaj de stranguloj, kiuj
ofte karakterizas la esperanto-

organizajojn. Fakte kreskas la socio

mem, dum ofte malkreskas la influo
de la asocioj. Tio estas konstatebla

ôie.

Strategie ni celu kleri§on, akiron

de profesia nivelo en niaj agadoj,

plialtigon de la kvalito de niaj eldon-

afu, ktp. Sed tio ne malhelpu nin

objektive rigardi al la Propraj
problemoj, kiel la nuna manko de

vortaroj kaj lerniloj por la german-

lingvanoj, kaj al la kritika analizo de

la kaüzoj de la §enerala asocia

krizo. Kial multaj talentaj kaj
aktivaj uzantoj de esperanto restas

ekster niaj asocioj, kies servoj estas

subtaksataj?
Andreas EIVnGRICH konklude

anoncis, ke la venonta kongreso de

GEA okazos pentekoste en suda

Germanio, do proksime al Svis-
lando. Tio instigu svisojn al parto-
preno, kio favoros la kunlaboron
inter la süsaj kaj germanaj

esperantistoj. kaj inær SES kaj

GEA.
La renkonton konkludis agaô-

raportoj fare de la ôeestantoj. Tiu
rigardo al aktualaj,oj propraj al [a

süsa movado tutcerte interesis la
GEA-prezidanton. Inter la ôefaj

punktoj indaj je mencio estas la
baldaüa eldono, fare de Dietrich
WEDMANN, de nova vortaro, kies

titolo estas: "Weltsprachenwôrter-
buch Deutsch-Esperonto und

Esperanto-Deutsch". Kaj kadre de

la "Agado 2003" de SES estas

antaüüta la refunkciigo en modern-

igita formo de la perkoresponda

kurso por germanlingvanoj, kiun
verkis Herbert MAYER en kunlaboro
kun Claude Gacoxo. Por la per-

koresponda kurso por franclingv-
anoj preti§as versio interreta dank'al

la teknika helpo de Stefano KnrBR.
Estas antaüvidita sama interreta

versio por la germanlingva kurso.

La GEA-prezidanto diris sian

intereson por tiuj entreprenoj, kiuj
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cerûe ankaü utilos en la aliaj
germanlingvaj landoj. Koncerne al
la ôefa punkto de la "Agado 2003u,
tio estas la eldono de Enciklopedio
pri Esperanto kaj Interlingvistiko en
Svislando, Andy KüNzLI raportis
pri la antaùeniro de sia redakta
laboro kaj Claude Gacoxo menciis
la helpan rolon financan, kiun
alportas Jacques-André Htltrrnn, la
direküoro de la Biblioteko de la Urbo
La Chauxde-Fonds. Ni alproksim-
i§as al la festado de la centjara
jubileo de SES kun historie sigmfaj
projektoj.

Claude GacoNo

AI la jubileo de la

Iom post iom precizi§as la
maniero, per kiu la centjari§o de
SES estos festata.

Ôar SES estis fondita en Rolle la
dimanôon 27-ande septembro 1903,
en tiu ôi urbeto inter Lausanne kaj
Genève okazos unua festa renkonto
la sabaton 27-an de septembro
2003. Kaj ekde tiu ôi tago dum tuta
jaro, do §is la 27-a de septembro
2004, sin sekvos signifoplenaj ag-
adoj, kiuj ne nur rememorigos la
plej ôefajn trajtojn de la historio de
esperanto en Süslando, sed ankaü
turnos niajn rigardojn al la jarcento,
kiu estas antaü ni.

centjari$o de SES

Donacoj
Donacoj en Frankoj al SES:

Anonime: 300, Ahmed Atrrr,aaNr, La
Chaux-de-Fonds: 50; Loüse Bacs-
MAI.IN, Emmen: 45; Charlotte BlaNc-
MAILLARD, Vevey: 20; Odette Fnrc,o-
I'IAR \ Geneve: 30; Walter GIAMvrNr,
Zollikeôerg: 100; Werner Glarrru-
STAua, Bonstetten: 3, Gudrun Irr{rsI-»-
SraMM, Lungern: 70; Jean-Rodolphe
LaEoERecu, Peseux: 2O Jeanne
MAMIN, La Tourde-Pellz: 2O; Mady
Lynn REYMoNo, NeucMtel: 30; Reto
Scrnn-rnnrNnERcER, Volketswil: 65
Marguerite VIREDAZ, Lausanne: 20;
Tarzicia Vrsv, Zii'rich: 20; Annemarie
WacNERE, Lausanne: 50; Elsbeth
WALDER, Meilen: 50; Susanne
WANNE& Plan-les0uates: 35; Fritz
WassualrN, Hinterkappelen: 35;
Armin WEIDMANN, Uerikon: 20,
Sume:983.

Donacoj en Frankoj por la 'Agado
2003": Nancy FoNrauxaz, Pully: 150;
Sume: 150-

Nome de SES la kasistino Elisabeth
Lauprn kaj la redaktoro Claude
GecoNo dankas la registritajn donac-
in§n pro ties malavareco kaj esperas,
ke la pagilo akompananta la nunan
bultenon revekos malavarecon de la
legan§ de '§ES informas" ôifoje êefe
favore al la "Agado 2003", kiu sin
pretigas digne festi la centjaran
jubileon de SES per signifaj
manifestacioj.

-oOo-
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t'uüwîsp ekttveeo

CDELI
Centro de Dokumentado kaj

Esploro pri la Lingvo lnternacia
Biblioteko de la Urbo

Progrès 33, 2305 La Chaux-d+Fonds
I 032967 68 55.

Fakso: 032 967 6829, indiki: por CDELI.

Retadresoj : CDELI.VCH@qe.ch
martine. schneller@ne. ch

claude.gacond@ne.ch
nancy. fontannaz@ne. ch

Studsabatoj
didaktikaj ôe CDELI
Sub la gvido de Claude Gncox», Nancy

FoNreNNez kaj Stefano Kü,rsn
didaktikaj stud-sabatoj okazankj preskaü

ôiumonate ôe CDELI alportas utilan
helpon al la lernan§ kaj instruantoj de

esperanto. Tial ilia frekventado estas

konsilinda al ôiuj studemuloj. Kiu volas
progresi en la praktiko de esperanto, tiu
rezervu la sekvajn saba§n: novembre
16,2003 januare 18, februare 15, marte
15, maje 17, junie 21.
Por minimuma korno de la elspezoj eslas petatâ

partoprenkotizo de F 10.- Senpage por JES-anoj.

La 16-an de novembro la parol-
igajn ekzercojn gvidos la hungara
instruistino Monika MoLI\AR,
kiu staÊas êe CDELI.

Ali§o
Por faciligi la organizon de la aran§o la parto
prenontoj bonvolu ôiam letere, rete aü telefone
anonci sian ali§on al Claude GecoNo:
Esperanto, CP 503 l, 2305 [a Chauxde-Fonds 5.

Rete: eacod@bluewfutcll
ç O32 926 52 32 ü1 O32 967 68 55.

Horaro
91130: Malfermo de le CDELI-salono: eblo

aêeti brokantâjn kaj novajn librojn
llhfi): Oflciala malfermo kaj formi§o de la
stud-Efupoj. 11h45: Kafuma paüzo. 12hffi: 2-e
stud-pcdodo 12h45: Kuna iro al la najbara ital-
eca restoracio Ital'Panini, Serre 25, por la komuna
lagman§o. 14h.f0: 3-a stud-periodo. 15h15:

Teuma paùzo. 15h30: 4-a stud-periodo. 16h15:
Konkludo de h renkonto en la CDELI-salono,
kie eblas resti porteumi, babili, akiri librojn $s la
propra forirmomento. 17h1i0: Offciala fermo.

Enirejo al la CDELI salono
3-a pordo nod-orienta de la biblioteka domq kiu
estas §losita sabate. Alvanantoj premu la sono,r-

ilan butonon, kiu lrovi§as maldekstre de tiu
pordo, kaj iu tuj vanos.

Por atingi la bibliotekon
El la stacidomo: l-a biblioteko situas ôe la strato

Progrà No 33. El la stacidomo S atingeblas per
la buslinio 4, direkto "Hôpital". Bileto akireblas
an la buso mem. Pehr la haltejon "Bibliothèque".
Aütomobile: Aütomobilantoj ne parku sian

veturilon eî la biblioteka kortg sed en la najbaraj
stratoj. Ekde la uôa enirejo videblas indikiloj
konduke al la biblioteko.
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La kunvenon de la 16-a de

novembro karakterizos la parto-
preno de "Association suisse des

éducateurs à la paîx = ASEPAD("r
kiu dum la mateno kun Mireille
GnosrsAN organizos unue sian
propran Generalan Asembleon, kaj
poste êeestos franclingvan paroladon

de Claude GacoN», kiu estos ankaü
proponata al êiuj esperantostudântoj

nantâi la francan.

Do ILEI-anoj kaj esperantistoj
nepre partoprenu tiun renkonti§on
de la 16-a de novembro, kiu kun-
venigos samtempe malsamajn
grupojn:
Tiu de la ne-esperantistaj

edukistoj, anoj de ASEPAIX, kies
vicprezidanto estas Mireille Gnos-
reaN (Schwiezerische Vereinigung fiir
pâdagogische Friedensarbeit). Dum la
komuna man§o kaj la posttagmezo ili
tiel konati§os kun esperanto per

kontali;to kun Ia partoprenantoj al Ia
didaktika stud-sabato.
Espereble la membroj de Svisa

ILEI-Sekcio ôeestos tiun renkonton
kun aliaj pedagogoj el tuta Svislando.

La organizantoj: Mireille GnosneN
kaj Claude GacoN».

Registro de la ricevitaj libroj aperos

en venonta bulteno. Tamen la pri-
zorgantoj de CDELI esprimas sian

dankemon al êiuj liverintoj de libroj,
rew-numeroj, dokumentoj, fotoj,

JES
Junularo Esperantista Svislanda

Jeunesse Espérantiste Suisse
Junge Esperantisten der Schweiz
Gioventù Esperantista Svizzera

Giuventetga Esperantista Svizzer

Postfach 3324, 4002 Basel
Telefon-numero: 061 3O1 27G5

jes@skol.ch

lnvito al la §enerala asembleo de

JES, sabaton 16-an de novembro,
je la 14h00, Lindenberg 3, Basel.

Tagordo:
l. Salutvortoj;
2. Raporto de la prezidanto;
3. Provizora jarkalkulo 2002;
4. Elektoj;
5. Jara programo 2003;
6. Bu§eto kaj kotizoj 2003;
7. Membreco ôe SAIV-CSAJ;
8. Eüropakunlaboro;
9. Diversajoj.
Ekde la 18h00: picumado ôe

Lindenberg 3.

Benno FRaucmcPR, prezidanto

-oOo-

Novaj adreso kaj telefonnumero de

Claudia GrsstrR:
Rue du Maupas 29,1004 Lausanne
021 647 0636

g
,,

À
Ç-t

Svisa Esperanto-Societo informas 2002 Numero 5 pa§o 8



KCE
Kultura Centro Esperantista
Strato Postiers 27, Po§tfako 311

2301 La Chaux-de-Fonds.
p kaj fakso: (032) 926 7407.
kce.esperanto@bluewin.ch

Raporto
Dum la septembra monatfino

Marie-France CoN»n RPY rakontis
pri siaj spertoj en la LIK en

Fortalezo (Brazilo).

Monatfïnoj
Novembre 23-242 Pri la 50-a dat-
reveno de Kvaropo kaj Stafeto
prelegos Giorgio SnrrR kaj
vespere okazos la premiero de nova
filmo de LF-koop: eksterordinara
inærvjuo kun \Milliam AULD pri
"I-a infana raso". Aüskulteblos
ankaü la unua parto de la ôefrerko,
per deklamado de la aütoro mem, el
duobla KD ankaü eldonota de LF-
koop.
Decembre 14-15: Zamenhofologia
Semajnfino.

Daalaj informoj pri KCE aperas

en la gazeto "Heroldo de

EsDeronto".

UEA
Universala Esperanto-Asocio
Svisa delegito: François RaNorN
14, Vallombreuse, 1004 Lausanne

ç 021 6s7 14 55

Porinforme jen ni listigas la diversajn
retadresojn de François Rnruorx:

francisko@ dannir. com:
francisko @romandie. com
franc isko@netcourrier. com.

Sonja BntrN atentigas, ke pro mal-
frui§o en la transdono de la oficoj, la
§an§o de tiu de svisa LJEA-delegito
kaj de svisa peranto por la Universala
Kongreso aperis nek en la jarlibro
2002, nek en la bultenoj por la 88-a

UK en Gotenburgo.
Tamen ekde nun koncerne al IIEA

êiuj bonvolu rilati kun François
RANDIN, kiu estas la nova delegito kaj
peranto.

Pro feriaj kaüzoj François RaN»rN
mem ne povis sendis propran
mesa§on. Tiu ôi aperos kun informoj
koncerne al la UEA-kotizoj kaj al la
ali§o al la venonta UK en venonta
bulteno.

Claude Gacouo

kaj

-o0o-

Svisa Esperanto-Societo informas 2002 Numero 5 paÂo 9



Basel
Esperanto-Societo Basel

PF 103, 4005 Basel, cp 0049 76 214 57 12
Kunvenoj: 20h00 êe Haltingersrrasse 129

Raporto
Ekskurso al Seewen

La l8-an de aügusto 5 ESB-anoj
trajnis al Dornach kaj poste busis al
Gempen, kie ili renkontis
esperantistojn el Muhlhouse por
migradi tra Juraso al Seewen, kie
troü§as Muzeo de Muzikaütomatoj,
sekcio de la Nacia Muzeo. .Post la
interesega üzito komuna
en agrabla rodo ebligis babiladon en

plaôa etoso. Ciuj dankis al
Hanspeter Seen pro la perfekta

organizo de tiu ekskursa tago.

L,aii detala raporto aperinta en "Sud-Rejna
Kuriero"2A02-8p. Ç5.

Venontaj kunvenoj
Novembre 16: Generala jarkunveno
de JES en Basel.
28: Monata kunveno Haltingerstrasse
129, en nia nova kunvenejo en la
malantaüa domo: Programo 2003.

qÉWe vîvo
Decembre 7: Zamenhofa festo ekde la
16h00. Halüngerstrasse 129, en la kelo
de la antaüa domo: Programeroj:
16h00; Kafumado; 17h00: Prelego de

Frank jah Aldona Ubik pri voja§o al
Japanio; 18h00: Literatura prezentado

kaj ludoj; 19h00: Rakledo (F 19.-,
gejunuloj F 15.r. AliÊo telefona gis la
29 -a de novembro: 0A49.1 621.457 L2.

Bern
Esperanto-Grupo

Kunvenoj la duan mardon de la monato je
la 19h30 (krom dum festotago) en

Restoracio Môweapick im Wachter, angulo
Neuangasse 44 / Genfergasse 4. Kiuj volas
scii, ôu io okazos aü ne, voku Margrit
Gtn-ont telefone: 031 381 56 74.

Genève
Esperanto-Grupo "La Stelo"
Case postale 188, l2ll GENÈVE 20

Espéranto'infos: p 022740 04 45
Monata kunveno §enerale ôiun unuaa mardon de

la monâto je la 20h00 et la re§.oracio «Aux
Cheminots»,7, rue des Gareq Genève. Konuna
vesperman§o ekde la l0-a horo.
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Raporto
Odette FREGoNARA tre aktive

plenumas sian funkcion de {JEA-
delegito: Julie §i akompanis en
Genève la samideanojn ôinan
XrcENG Wang kaj poste japanan

Sucrrau Hiroko el To§o, kiu
lo§is ôe s-ino Grabowska. Aüguste
3i gastigis Elisabeth BRTTNSBACK el
Obergnzburg (Germanio).

Venontaj kunvenoj
Decembre 3: Interpopola kontakto por
reciproka riôi§o kun Stefano Ku-lrn.
2003 Januare 7z Akcepto de la
jurnalistino Marjolaine MtpcB, kiu
demandos nin pri nia esperanüÊo por
la elsendo de Radio Lune de Radio
Zone.
Marto 4: Ôrenerala jarkunveno.

Ôiusemajne okazas renkontoj parol-
igaj:
1. Konversacia kurso kun Claude

PmoN laJaüdon de la 12h00 §is la
13h00, êe Maison du quartier,
Plainpalais, I rue de la Tour.

2. Esperanto-babilado la lundon ekde
la 18h30, ê€ Restoracio Les
Cheminots, rue des Gares 7.

Lausanne
Laûzana Esperanto-Societo

Case postale 389, 1009 PULLY
Q:021729 5802

<esperanto@isuisse. com)
<http ://www. esperanto. ch>

Kunvenoj: Stacidomq l-a eta§o, ôiun unuan
lundon de la monatoje la 20h00.

Di*uta rondo: ôiun trian lundon kun François
RANDtr{, en Chailly-L:usarme. Bonvolu telefone
voki lin antaüe 021 657 14 59-

Raporto
Dum la kunveno de la 7-a de

oktobro Claude Gacond raportis pri
la projekto 'Agado 2003", kiu celas
digna festadon de la centjara jubileo
de la fondo de SES kaj de la veno al
esperanto de Edmond Privat kaj
Hector Hodler, la kreintoj de UEA.
Stefano Keller fotis kaj filmis la
preleganton kaj la aüskultantoj.

Venontaj kunvenoj
Decembre 15: Zamerûtofa festo
(restoracio "Le Delta", Pré de la tour,
Pully, salono atiko).
2003 Januare 13.
Februare 3: Ôenerala Asembleo.
Marte 3.

Luzern
Lucerna Esperanto-Societo

Adligenstr. I I 49, 6020 Emmenbrücke
cp 04t 280 4612.

Ôiuj kunvenoj, kiam lok-indiko mankas, okazas
ôe la hotelo-restoracio Emmanbaunq Gerliswil-
strasse 8, 6020 Emmenbriicke, tute proksime de

Seetalplatz, facile atingebla per la lrolebuso n-ro 2
kaj la fervojo. (De norde eblas veni aütobuse de

Beromünster.Rothenburg. )
La unuan merkredon de ôiu monato - krom

aügusto kaj oktobro - okazas paroliga kunveno de

la 14h00 §is la 16h00 kun Franz BRüGcER en la
restoracio SitnplorU Habsburgersbasse 14, I-tu,ert
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PROGRAMO
Decembre 4: Simplon 14h00-16h00.
2003 Januare 8: Simplon 14h00-
l6ho0.
16: 14h00: kun Franz BRIJccER:
paroliga leciono kaj 14h30: interyjuo
pri la kosmo.

Kantono de

Neuchâtel
Studaj rondoj ôe CDELI
La Chaux-de-Fonds

Dum la lastaj vesperoj ôiuj alportis
kaj klarigis ludojn. Tio kreis tre
agrablan paroligan etoson.

Datoj notindaj en üa agendo:
Novembre 19.

Decembre:03.
2003 Januare 07 lrai2l.
Februare 04 kaj 18.

Marte 04 kaj 25.
Aprile 01.
Maje 06 kaj 20
Junie 03 kaj 17

Eniro en la CDELI-salonon eblas ekde la
19h45. Studo de Ia 20hü) $is la 21h45.
Fermo de la salono je 1a22h00. Alvenantoj
premu la sonorilan butonon, kiu trovi§as
rnaldekste de la enirpordo al CDELL

§ord-orienta pordo de la Biblioteka
Domo).

Claude GecoN».

wir
Esperanto-Klubo Wil

Stanislaw Poquw«e, lrtenstrasse. 70, 9500 Wil.
ç 07t9tt 6830

Kunvenoj : la unuan merkredon de la monato je
la 19h00 en la Restoracio Blumeneck, Sântis-

skasse I (malantaù la Sacidomo).

Venontaj kunvenoj
Decembre 4: Kun Barbara PocHANKE:
Barbara-Tago kun fonduo.
2003 Januare 8: Kun Ernesto
GlÀrtlI: Du fratoj voja$s al Japanio

ftun diapozitivoj).
Februare 5: Jarkunveno.

Zurich
Esperanto-Societo Zürich

Akaziensr. 6 / PF 858, 8034 ZÜRICH
ç 0l 25150 25 <info@esperanto.ch>

Kunvenoj: la 2-an mardon de la monato je
la 20h00 en Esperanto-Librejo, Akazien-

strasse 6, 8008 Zürich.

Raporto
Por la stratagado de la l-a de

oktobro, pro malcerta vetero kaj
maknultaj helpantoj, ni decidis ne

munti standon, sed simple disdoni
flugfoliojn en la centro de la urbo.
Dieter RooKE kaj Dietrich
WEIDI'{AI.IN do kune disdonis kelk-
cent flugfoliojn.

Esperanto-Ago-Tago de la 5-a
de oktobro: Okaze de la esperanto-
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agotago ni invitis al komuna maten-
man§o en nia klubejo. Partoprenis la
familio Nucrm.IsKI (geedzoj kun fil-
inoj Laüra kaj Miri), Armin
WEDMAI.IN, Elisabeth
EISENEGGER, VTeni ELSENER,

Nelida kaj Dietrich WEDMANN kun
siaj filinoj Jasmin kaj Linda, kaj

venis kiel gasto Roberto el

Konstanco.
Por la 8-a de oktobro estis

anoncita publika prelego en la
gemuru pri 

^ 
la temo "kial lerni

esperanton". Car ni restis inter sam-
ideanoj, la prelego okazis en

esperanto. Malgraü la malgranda
grupeto de 7 personoj, se ni
nombras ankaü la 2 ôeestantajn

infanojn, la kunestantoj profitis pri
la vespero.

La 8-an de oktobro la svisa §atata

Radio DRS-3 disaüdigis posttag-

meze intervjuon kun la prezidanto

de Esperanto-Societo Zürich.

enontaj kunvenoj
Decembre sabate 14 kai dimanêe 15:

Jarfina Zamenhof-festo de Esperanto-
Societo Zürich kun bunta kultura kaj
muzika programo.
Sabate: komenco: 10h30 - Dimanêe
konkludo: 16h00: Kotizo kun man§o

Fr. 50.-
2003 Januare sabate 1l:
11h00 - 14h00: Monata kunveno:
Komuna maten-mangego kun kultura
konversacio-rondo.
f,'ebruare sabate 8:

I I h00-14h00: Generala kunveno.
Komuna matenman§o kaj poste

oficiala kunveno laü statuta tagordo
kaj eventualaj proponoj. Poste

konversacioa rondo.

ESPERANTO SONAS POEME EN

Radio LoRa Zuriko: Jaüde 15.30 -
16.00 auf/ie 97,5MHz

Regelmâssige Treffen - regulaj
renkonti§oj:

2002'. Ni renkonti§as regule la
2-an mardon de la monato je la
19h30 en la Esperanto-Lib§o
Akazienstrase 6 en 8008 Zuriko.
2003: Ek-de 2003 la regulaj

renkonti§oj anstataü marde okazos
la duan sabaton matene je la
11h00 kun komuna maten-man§-
ego.

Antaü-informo
(Rezerm la daton!)

2003 maje 29 §is junie I - iaüdon-
dimanôo en Zuriko.

(200245-29 estas la Ôietiro de

Kristo, do festotago en multaj lokoj)
Seminario pri la komunaj radikoj de

la esperanto-movado kaj la bahaismo

en Süslando okaze de la 100-jara
jubileo de Süsa Esperanto-Societo kaj

de la bahaa religio en Svislando.

Jam antaüüditaj programeroj :

Prelegoj pri la unuaj bahaanoj en

Süslando nome Fritz Sauulr' kaj
August Fonrl.

Studo de historiaj dokumentoj kiel
korespondado de Fritz Sr,uulr kun
Lidja ZAMENHoF, la familio
BLuMENTAL, Martha Roor kaj aliaj.
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Riôa kultura programo, inütita estas

ekzemple la Zurrka Bahaa Koruso. ktp.
ktp.

§i iütas per ôi-tiu mesa§o Bahaan
Esperanto-Ligon kaj ües membraron al
aktiva kontribuo kaj subteno)

Loko:

Verona (Italio)
5a Eürop-unia Esperanto Kongreso

23 - 28 aügusto 2002

Preskaü 300 kongresanoj el 24
landoj renkonti§is ôisomere en

Verona por tre interesa kongreso.

La plimulto venis el Eüropa Unio,
tiel ke enirante Italion ili ne bezonis

montri pasporton nek §an§i monon!
Krome en la kongresejo ili ôiuJ

parolis la saman lingvon! Tio tamen
ankoraü ne okazis en la vendejoj!

La temo de la kongreso estis:

"Efel*iva lingva egaleco: rajto de

eùropanoj".
Pri tiu temo tre bele parolis s-roj

Humphrey TONKIN, John WrLLs,
Zlatko TISLlan, kaj aliaj. Kelkaj
frazoj frapis min:

"Ko:nüseseta

Esperanto-Librejo, Akazienstr. 6,
8034 Ziirich.

(Organizas: Esperanto-Societo
Zuriko kune kun la Baha-a Esperanto-
Komitato de Süslando.)

Kun amikaj salutoj: Dietrich M.
WE,I»À,IANN-

www. esperanto-ch/kalendaro

- Pro siaj multnombraj liter-ebl-
ecoj, Unilado kontribuas al la
lingvaj rajtoj! Dank'al Mikrosoft
êiuj aùtomatu rtcevos Unikodon
en sian komputilon!

- Lingvo havas du funkciojn:
identeca laj lcomunila. La ident-
eca estas la plej gratto.

- Esperanto ne detruas alian
identecon. M §ojas pri
drferencoj. Diverseco estas riê-
eco!

- Eüropo ne devos akcepti la
anglan, kiu estas la identeco de

Usono.
- Komuna lingvo devas esti

neùtrala: - aù morta ftebrea por
Israelo, latina, greka) aù artefar-
ita.

- Oni diras, ke lo studo de

fremdoj lingvoj malfermas

fenestron al la mondo. Nun
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kantraùe la angla fari§as lrurteno
por fermi la ohtlojn al la cetera
mondo...

- I-o eùro §ajnis pli utopia ol
esperanto, laj tamen sukcesis!

- Eùropo êiam estis modelo por
la mondo, do unue §i alprenu
esperanton, la resto de la mondo
sekvos!
Ni multe parolis pri la nuna

postula kondiêo por multaj postenoj
je eüropa nivelo: esti denaske angla-
lingva... Tio konsistigas efektivan
kaj faktan diskriminadon!

Kompreneble mi profitis la okazon
por viziti la urbon kaj spekti operon
en la Areno! Temis pn "Nabucco"
de Verdi. Dum la enkonduka
muziko miloj da etaj kandeloj lum-
i§is: mi estis tre kortu3ita, ankaü

dum la fama "Va pensiero", kiu
estis redonita pro niaj varmegaj
aplaüdadoj!
Ni agrable spektis "Romeo koj

Julieta" muzike, dance, parole kaj
kavalire prezentitan far jrnaj
aktoroj. Ni aüdis koncerton de

diversspecaj famaj muzikeroj per
akordionoj, gitaroj kaj mandolinoj.
Dum la dancvespero muzikistoj
ludis por ni valsojn, ktp...

Ekskursoj estis organizitaj al Lago
de Garda kaj al Venecio: pluaj
okazoj renkonti novajn amikojn!

Do mi vanne rekomendas al ôiuj
partoprenon en tiaj kongresoj! ! !

Nancy FovraxNaz

IteeenZo
Novaj interlingvistikaj laboroj

Planned Ldnguages :
From Concept to Realiÿ.
Eldonis Klaus ScHuePRt. Inter-

face, Journal of Applied Linguistics,
15.1-15.2 (2000), Hogeschool voor
Wetenschap en Kunst, Bruselo
2001, 257 paêoj. Kontribuoj de

diversaj aùtoroj en la angla,
gerrniula, franca, nederlanda kaj
esperanto kun resumoj en la angla.

Klaus Scttusenr (Flensburg, en
la germana) estas specialisto pri
lingva planado por teknikaj tradukoj
kaj samternpe interlingvisto. Li
prezentas enkonduke la kontribuojn.
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(Por la anglalingvaj tekstoj mi
resumas laü tiu enkonduko).

Komence la aütoro esprimas sian
üdpunktpn pri la tutterà komunik-
ado: ,,Cu la homa lingvo toùgas
tiucele? In respondo de la l9-o
jarcento estis : Ne, ni bezonas
novan lingvon speciale por la inter-
nacia komunilrado. En la 20-a jar-
cento oni opiniis, ke la helplingvoj
fiaskis laj la angla akcepti§is tiu-
cele. In respondo de la 2l-a jar-
cento povus esti ankoraù alia...
Tuttera komunilado estas profesia
faka komuryikado per ôiuj rimedoj
de la tehnologio komunika kaj
informadilrn. Gi bezonas lingvojn
funkciantojn en la medio de la
aùtomatigo. Necesas dolatmentoj
klaraj laj evidentaj plej eble rapide
laj aùtomate tradukeblaj -.. "

Sekvas interesaj klarigoj pri la
perkomputila tradukado, por nefak-
ulo iom mistera procedo. Se oni
volas, ke tia traduko kontentige
sukcesu, necesas unue normigi la
lingvon tradukendan, almenaü por la
teknika komunikado postulanta
altan precizon. Sur tiu kampo do
krei§is kaj krei§as diversspecaj
,,interlingvojo' aü tradukprogram-
aroj, ekzemple ,,Simplified
English " aü,, Frdnçais rationalisë "
por la aeronaütika industrio aü
,, Unive rsal Netw ordng Languoge "
kiel interlingvo por komputila
traduko de retpa§oj. La aütoro de
tiuj interlingvoj alfrontas similajn
problemojn, kiel havis la kreintoj de
plarüingvoj. ScrnmrRt komparas
ambaü klopodojn kaj konkludas:
,,Tradulrado estas kaj restos tre
komplelcso spirita produktado kaj
ne povas esti komplete aùtomotig-

ita", do neces:rs fina prilaboro kaj
netigo far la homo.

La kontribuo de Detlev Br-qNKE
(Berlino, en la germana) ,,De la
skizo al lingvo" detale montr:§ per
28 kriterioj la evoluon de planlingvo
ekde la manuskripto kaj publikigo
§is originala kulturo. Li konstatas,
ke publikigo de skizo planlingva ne
signifas realan ekziston de tiu nova
lingvo. Necesas komunika realigo
per aplikado sur diversaj kampoj de
la homa agado §is esti§o de kultur-
lingvo.

Marc VAN OosfsNDoRP (Amster-
damo, en la angla) esploras kvar
lingvoprojektojn (Ido kaj Interlingua
en komparo kun Esperanto,
Eüropanto, Spocanian) laü la tri
kriterioj ,,eblaj, neeblaj l<aj fahe
realigitai lingvoj" kaj per tio vast-
igas la tradician komparon inter
naturaj kaj artefaritaj lingvoj.

Humphrey ToN«nq (Westerford,
Usono, en la angla) priskribas la
rolon de la literatura lingvo traduka
kaj originala en esperanto. Li
montras kiel la arta lingvo ebligas
emancipi§on de planlingvo per
literatura kreado normdona.

Michel Duc GoNnqaz (Aix-en-
Provence, en la franca) pritraktas
leksikografiajn problemojn de
esperanto. Li prezentas la specifajn
ecojn de esperanta vortaro kaj
ekzamenas unu- kaj du-lingvajn
vortarojn rilate la ordigajn
principojn de la lingva materialo.
Esperanto transprenas ôi tiun
materialon de eûraj lingvoj ne sub
formo de vortoj, sed de morfemoj
(radikoj, vorûelementoj) kaj ordigas
ilin laüalfabete. Post la kapvorto
sekvas la signifoj por la radiko plus
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finajoj (2 por personaj pronomoj, 4
por adjektivoj kaj substantivoj, 6
por ,,verboj", dum ekzemple por la
rusa kapvorto ,,bela" necesas 15
mencioj kaj por la franca ,,allef'
45). Tiu principo de ordigo aplik-
i§as en PIV kaj ankaü en etnolingvaj
esperantovortaroj, sed kelkfoje la
ordigo diver§as laü la aütoroj,
speciale se temas pri sciencaj
terminoj.

Ilona Kounry (Poznari, en la
angla) prezentas la rezultojn de
eksperimentoj rilate voôan komunik-
adon inter homo kaj ma§ino, do la
lingva rekono kaj sintezo. La trans-
formo de parolaj tekstoj en skribitaj
kaj inverse profitas de la reguleco de
esperanto rilate fonetikon, morf-
ologion, vortfaradon kaj sintakson.

Renato CoRSETT kaj Mauro La
ToF.RE (Romo, en esperanto) pri-
traktas la demandon ,,Cu klara
struhuro estas instrua? " Ili donas
superrigardon pri lernejaj eksperi-
mentoj por scii, ôu instruo de
esperanto kiel unua lingvo estas
utila por akiro de dua fremdlingvo.
l-a aütoroj jese respondas, sed
konstatas, ke oni ne ankoraü vere
science pruvis §in kaj ili proponas
tutan sistemon de pruveksperi-
mentoj.

Liu Harrao (Xining, Cinio, en la
angla) komparas la pi§inan kaj
kreolan lingvojn, kiuj spontane est-

i§is, kun planlingvoj. Li montras la
komunajn kaj diferencajn trajtojn
rilate esti§on, fonologion, morf-
ologion, sintakson, simplecon kaj

taügecon de interetna komunikado,
ktp. Tiuj komparoj estas valora

bazo por pli detalaj esploroj de

kreolistiko kaj inærlingvistiko.
La publikigon de êi tiu kolekto de

sciencaj laboroj iniciatis la konata
belga interlingvisto Edward
SvtiaosNs (1915-1995) kaj oni
trovas en la komenco koncizan bio-
grafion pri li en la nederlanda de W.
M. A. or Slrcr.

Menciindas, ke tiu kolekto de
artikoloj estas konsultebla en
CDELT.

Richard Scrùreu.eR

-ooo-

êustigo
En la recenzo pri la tradukoj el

Rudolf StErNrn (SES-informas 4/2002,
fine de paÊo 32-a) rilate la en-
kondukon de ,l'o* evidente temas pri
substantivigo de adjektivo (ekz. ,,1'o
bela') kaj ne inverse kiel erare
skribite. R.S.

A

Sercoj !
Si: Vi rompis üan promeson al mi!
Li: Ne mal§oju pro tio. Vi ricevos

novan promeson de mi.

Advokato: Vi volas, ke mi defendu
vian aferon. Cu vi havas monon?

Kliento: Jes, du mil eurojn!
Advokato: Sufiêas. Kaj kiom ü estas

§telinta laü la akuzo?
Kliento: Du mil eurojn!

- Ho, kiel soifa mi estas!
- Estas por mi granda §ojo doni al vi

iom da akvo.
- Mi diris soifa, ne malpura!
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Tv[ oyto
An§elo Mrr,r,rvr

(re34-2002)

An§elo MELLN, tre aktiva
membro kaj estrarano de Lucerna
Esperanto-Societo kaj dum pluraj
jaroj ankaü estrarano de SES,
mortis la lO-an de septembro post

stratakcidento pro postoperacia
traümato. Li naski§is en Zürich en

1934 en familio veninta el Tiêino
kaj li ôiam konsideris sin kiel tiôin-
anon, kvankam siajn studojn li plene

efektiügis en Zürich. Sian unuan
profesian aktivecon li plenumis kiel
bankisto, antaü ol transiri al meblo-
fako. Li fari§is sekciestro pri ofic-
ejaj mebloj ôe la konata firmao
LôTSCTDR en Littau, funkcio el kiu
li jus emeriti§is. Kun sia edzino
Ruth kaj siaj tri infanoj li lo§is en

Hermetschwil (AG).
Krom esperanto An§elo MELLII

havis plurajn hobrojn. Li ügle
interesi§is pri sia devena kantono
Tiôino, pri tekniko, fiziko, inform-
adiko, komunikado, sano kaj naturo.
Liajn projektojn por la estonteco

bedaürinde abrupte perturbis en
januaro 2002 grava kardia mis-
funkciado, kiu necesigis operacion.

Devigita restadi hejme An§elo
MELLIM tiam konfiüs sian üv-
historion al sia komputilo. Sian
rakonton li konkludis per tiuj vortoj:
"Kvomleam mi ne tute otingos mian
celon de tre longdaùra vivo, la
scienco iam ebligos §in. Sed la
homaro devos unue moturigi por
tio. Malsato, militoj, netoleremo,
jam komencintaj degenerado kaj
defetismo devas esti superigitaj por
atingi pozitivan estontecon por êiuj
homoj. Preskaù nekredebla evoluo
eblas. Ni utiligu §in pozifive."

Ce LES An§elo MELLINI ege

mankos. Li estis tiu, kiu havis
bonajn kaj ôiam novajn ideojn por
vigligi la societan vivon kaj por
trovi rimedojn propagandi la
lingvon. Li prizorgis la hejmpa§ojn
de LES kaj SES kaj la retan
korespondadon. Li kun sama

entuziasmo helpis al la preparo de la
SES-tagoj, kiam ili okazis en

Luzern kaj la somerajn ekskursojn
de LES. Kaj li estis helpema §oforo
post la kunsidoj.

Paul Scrmnen" Louise BACH-
MANN, Sonja BnuN kaj Claude
Gacoxp.
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Koresporlc[peüoj
Mireille GRosrBaN estas en

kontakto kun Eugeno S.

PEREVERTAJLO, instruisto KaJ

jurnalisto en Ta§kent (Uzbekio). Ili
renkonti§is en Montpellier. Li
instruas esperanton kaj retmesa§is
al Mireille, ke li serôas kontaltem-
u§n por siaj esperanto-studantoj.

Kiel ekzemplon jen mesa§o de du

studentinoj, kiuj dezirus
korespondi:

Mi estos Natalja. l8-jara stud-
entino de la Universitato. Mi
lernas la unudn jaron $us
komencis). Vi imagu min - mi estas

alts tatura, lan ka§ tankoloraj horoj
lcaj brunaj okuloj. Mi parolas la
rusan laj iom la anglan. Nun mi
studas lo francan. Mi forte volas
koni Esperanton leaj havi multojn
amikojn tra la mondo. Mi §ategas

sporton laj klasikan muzikon. Mi
vole gas kontakti dive rsaj n homoj n,

par o I antaj n la franc an.

Mia nomo estas Zulfira. Mi estas
l8-jara f-ino. Mi simple §ategas

studi diversajn lingvojn. Mi lernas
en la Universitato unuon jaron. Mi
9atas, al mi plaêas lafranca, rusa,

hispana, germnna sed mi volas
ekscii ion novon kai mi decidis
studi Esperanton. kmtempe min
logos komunilcodo, kontaktoj lam
oliaj homoj tra la mondo, konata§i
pri la lrulturo de aliaj popoloj.
Memkompreneble mi deziras
perfekti§i en la franca. Vi povas
sendi paperajn leterojn instruajn.
Kore gajn salutojn lmj bondezirojn.
Slcribu anlau pri vi!

Kiuj pretas letere rilati kun
uzbekaj studentoj, tiuj ekrilatu kun
Mireille GRoSJEAN, CP, 2416 Les
Brenets.

-ooo-

erco!
Kuracisto: Nun mi preskribas pli-

fortigan medikamenton, kiu ügl-
igos vin kaj faros vin dek jarojn pli
juna!

Paciento: Ho dankon, doktoro!
Sed kiel tio okazos al mia maljun-
ula pensio?

S
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Kvinpetalo
Esperanto-Centro

Rue du Lavoir, FR-86410 Bouresse

Tel.: 0033 5.49.42.80.7 4
kvinpetalo@club-internet. fr

Program o 2002-2003
I)ecembro 10a - 14a: Unu jarcento de
esperanto ha la verkoj de Var.o, kun
Therèse Pnwr kaj Georges LecReNce.

2fi)3 Februaro l8r-22a:. Praktikado de
la lingvo, por infanoj kaj plenkreskuloj.
l-a nivelo kun Marie-Hélene Setrrrr, 2-a
nivelo kun Juanita Tt-ttert-rox.

Februaro 25a - marto 1-a: Preparado al
kapableco, skriba kaj parola, kun Georges
LacneNap.

Aprilo 14a-18a: Paroliga kurso kun
Katalin Kovets kaj lnicado kaj praktiko
de Jogo kun Arlette h.urutar.

Aprilo 29a - majo 3a: Problemoj lingvo-
sciencaj kaj gramatikaj en la nova eldono
de PIV, kun Michel DucGoxttuz.

Majo8a-11a: Stellan ENcrroru kaj la
'Malgranda Reÿuo" (1943-1952), kun
Johano Reprpy.

Majo 29a - junio 1-a: Botaniko: observ-
ado en la naturo kaj terminologio, kun
Philippe hlucren.

JulioSa- l2a: Radiofonia teatrajo kun
realigo de kompakta disko, kun Serge
Snr kaj Georges Lncnexcp.

Julio lSa - 19a: Realigo de bildrakontoj,
kun Serge Snr.

Jnlio22-26a: Initiation à I'espéranto
selon la méthode Fnrrxrsr, kun Mariette

Bemnnow. Kaj praktikado de la lingvo
2a nivelo.

^4,ügusto L2a-16a: Muziko kaj praktik-
ado de la lingvo, kun Anne-Sophie
Manxov.

Aügusto l9a-23a:. Preparado al altaj
studoj: skriba kaj parola partoj, kun
Janine Duuourm kaj Georges Lacnanrcs.

Dato precizigota: Katoj en Esperanüo,
kun Marjorie BourroN.

Septembro5a- 12a: Instruado kaj vivo
de Andreo Cspn, kun provlecionoj de la
Ôe-kurso, kun Ed BonssooÀ,r.

Oktobro (lasta semajno): Praktikado de
la lingvo, Zakaj 3a niveloj.

Decembro 10a - 15a:
sanajno.

Zamenhofa

Tarifo 2002 (Vatida por ôiu sta§o:
Ali§o:23 euroj. Tut-sta§a tranoktado: 3l
euroj, matenman§o: po 4 euroj; tagman§o:
po 7.,50 euroj; verperman§o: po 5,50

Matematikajo
- Cu ü povas elkalkuli, kiom da

katvostd estus bezonataj
distanco inter la terglobo
luno?
- §ufiôus nur unu, se §i estus

sufiôe longa!

Azenajo
- Azeno, vi diras ke mi estas

azeno!
- Ne, tute ne! Ekzistas aliaj

azenoj ol ü en la mondo!

Sercoj !

por la
kaj la
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