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SES informas
Redakcio:

Claude GacoNo, Po§tfako 5031,
CH-2305 La Chauxde-Fonds 5

Retpo3to: claude. gacond@ne.ch &
gacond@bluewin.ch

Q ê,e CDELL 032 967 68 55,
hejme: 032 926 52 32

Fakso: ôe CDELI: 032967 6829
indiki: por Claude GacoNo

Redaktaj kunlaborantoj :

Nancy Fovraxxaz, Andy KüNZLI,
Richard ScrNrrt.sn.

SES informas
Redaktaj datlimoj
por la venontaj numeroj

2003-2: marto-aprilot 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.

2002-4: septembro-oktobro: aùguste 15.

Mancioj de informoj ekde la 15-a de septembro.

2002-5: novembrodecembro: oktobre 15.

Mencio de informoj ekde la l5-a de novernbro.

Itenoer»orîgîLo
SEs-estraro

Bruno GRnr, prezidanto, Jurastrasse 23,
3063IttigenÆern. Q:031 921 44 59. Ret-

poSto: bgraf. o@bluewin.ch.
Dietrich Wepuaxru, vicprezidanto,
PF 301, 8034 Zfich. Ç,: 0l 251 50 25.
Retpo§to: info@esperanto.ch
Nicole Mnncot, sekretario, Chemin des

Lys 4, l0l0 Lausanne.p: O2l 653 14 67.

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

poSto; chiara-fp@,b luewin. ch.

PoSta ôekokonto
l7-581908-4

Svisa Esperanto-Societo
2300La Chaux-de-Fonds

Anonco
Pa§o Neesperantistoj &

knmrcai
Esperantistoj &

neknmrcei
l/8 CHF 40 CHF 20
% CHF 70 CHF 35

% CHF lIO CHF 55

Ut CHF I8O CHF 90
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Evîss ks[endsro
2003-Januare

16: llzern: LES-kunveno.
18: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.

21 : Chauxde-Fonds: CDELI: Sûrdrondo.

23: Basel: ESB: Jarftunveno.

2$26: Chauxde-Fonds: KCE: Monatfino.

Februare
03: l-ausanne: LES-kunveoo.
()4: Chauxde-Fonds: CDELI: Stu&ondo.
(M: Wil: EKW: kunveno.
0t: Zürich: ESZ: kunveno.
15: Chaux-de-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.

lt: Chauxde-Fonds: CDELI: Südrondo.
21-23: Pres"d'Orvin: Vintra Semajnfrno de JES.

22-23: Chaux-de-Fonds: KCE: Monatfino.
27: Basel: ESB: fonduo & S.-P. Senn.

Marte
03: l,ausarme: LES-kunveno.
04: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.

04: Genève: la Sælo: kunveno.
l1: Basel: ESB: renkonti§o.
15: Chaux-de-Fonds: CDELI: Didaktka sabæo.

25: Chaux-de-Fonds: CDELI: Studrondo.

27: Basel: ESB: kunveno.
29: Chauxde-Fonds: ôenerala Asembleo de KCE.
29-30: Chauxde-Fonds: KCE: Monatfino.

Aprile
01 : Chauxde-Fonds: CDELI: studrondo.

03-06: Basel: Jarftunveno de SES kaj Kultura Tri-
landa Renkonti§o.
1G22: Savona: 27 -a lfren:,acia htnulara Festivalo.
24: Basel: E§B: kunveno.

Maje
06: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.

10-16: Dresden: 55-a IFEF-Kongreso.

17: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabalo.

17: Printenpa Tago de JES.

20: ChauxJe-Fords: CDELI: Studrondo.
22: Basel: E§B: kunveno ôe B. Spalinger.

29-runio 01: Zürich: Ôielira Renkonto: Centjara
Jubileo Esperanta-Bahaisma.

Junie
03: Chaux{e-Fonds: CDELI: Studrondo.

17: Chauxde-Fonds: CDELI: Sûrdrondo.

21 : Chauxde-Fonds: CDEU: Didaktika sabato.

26: Basel: ESB: kunvenominigolfa

Julie
12-19: La Chauxde-Fonds: 76-a SAT-Kongreso.
19-26: Isjôfors: 59-a Ûntemacia Junulara Kongr.
26-aüg. 02: Gôteborg: 88-a Universala Kongreso-

Aüguste
24: Basel: ESB: ekskurso.

Septembre
25: Basel: ESB: kunveno.
27: l:usarme-Rolle: Centjara jubileo de la fondo
de SES kaj komenco de lajubileajaro.

Oktobre
23: Basel: ESB: kunveno êe farn Focke-Béroud.
25: Gnerala Asembleo de JES.

Novembre
27: Basel: ESB: kunveno.
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Svisa Esperanto-Societo
kaj

Esperanto-Societo Basel
kore invitas al

êenerala Jarkunveno de SES
kaj Kultura Trilanda Renkonti§o

sabate kaj dimanôe la 5-an kaj 6-an de aprilo
kunvenejo de la evangelia metodista eklezio

Riehenringl29, Basel

Ôar 2003 estas la centjari§o de la
fondo de SES, ni aüdos kiel SES

krei§is: Claude GacoNo kaj Andy
Kùnzli rakontos al ni pri tiu nask-

iÊo.

Por marki la komencon de tiu
jubilea jaro, la jarkunveno havos

festan karakæron.
(Eksterlaudanoj, kiuj estas bonvenaj,

rajtos partopreni la tutan sabatan

programon, ankaü la rendevuon de.aktiv-
uloj kaj la §eneralanjarkunvenon de SES.)

Ni planis feston

iel muzike, kante, lude, ktp... povus

helpi al la organizo de la program-
eroj de tiu vespero, bonvolu sciigi
tion al ni kiel eble plej baldaü.

Por dimanôo estas du ebloj, ôu iri
en la best§ardenon kaj tagman§i tie
en la memserva restoracio, ôu iri al
la muzeo Beyeler kaj man§i en la
ôina restoracio ne tre fora.

Por ke la restado ne fari§u tro
kosta ni ofertas privatan tranokt-
adon ôe esperantistoj. Kaj junuloj
havas la eblon senpage tranokti en

ieto informas 2663 Numero I

la sabata

balo. Se vikun muziko
por



la kunvenejo mem sur matracoj. Ili
kunportu propran dormsakon kaj
tukon por kovri la matracon. Alia
eblo estas la junulargastejo. Plie ni
pov:rs konsili po unu hotelon en

. Süslando kaj en Germanio.

Programo
Sabate
09h30 Asembleo de SAEF.

Rendevuo de aktivuloj.
10h45 Tamburisto.
11h00 Prelegas Claude G.q,coxo

kaj Andy Kûxzr,r pri la
krei§o de SES (kun lego
de partoj el la aperonta
enciklopedio.

12h00 Aperitivo.
12h30 Tagman§o.
14h00 êenerala kunveno de SES
16h00 Kafumado.
17h00 Küzo.
19h00 Vesperman§o.
20h30 Festo.
22h30 Bonannokton!

Dimanôe
11h00 Vizito de la Best§ardeno.

Vizito de la Beyeler Muzeo.
13h00 Tagman§o (mempagenda) kaj

adiaüo.
(ProgramSan§oj ankoraü eblaj )

Prezoj (en svisaj frankoj)
Jarkunvenoj de SES: senpage.

Ali§o al la kultura semajnfino

§is la 15-a de februaro: 20.-
ekde la l6-a de februaro: 30.-

infanoj §is 15jaroj: senpage.
junuloj: §is la 15-a de februaro: 10.-
ekde la l6-a de februaro: 15.-
Vespera programo en la ali§kotizo.

Tagman§o sabata:
Menuo A: Salato taj rizo, kokidajo,
deserto: 15.-
Menuo B: Salato kaj rizo, ovoj en
saüco, deserto: 12.-

Vesperman§o sabata:
Menuo A: Diversaj salatoj, §inko,
deserto: 15.-
Menuo B: Diversaj salatojn
froma§o, deserto: 12.-

Tagman§o dimanôa:
Best§ardeno: 12.-
Muzeo: 16.- grupo: 14.-

Ali§o:
Ciuj partoprenontoj bonvolu skribe
sendi sian ali§on al Esperanto-
Societo Basel, Postfach 103, 4005
Basel, $isla25-a de marto, donante
la sekvajn indikojn:
Familia nomo:
Individua nomo:

Telefono:
Adreso:
Menudeziro:
Ali§dato:
Subskribo:

Nome de SES kaj ESB, Bruno
Gnar kaj Nicole BERouo, kiuj
antaü§ojas ricevi vian ali§on por
kune festi la baldaüan centjari§on de

SES.
-oOo-
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Kion elvokas
la centjari§o de SES?

SES fari§os 1fi)-jara§a en 2ü)3.
Tio estas kaiizo festi jubileon kaj
fari bilancon. PIej eble objektive,
ôar facile oni beligas faktojn kaj
trompas sin, kiel Ziko Marcus
Srxosnr asertis en Ia libro
,Esperanto sen mîtoj".

La jubileo de nia societo estas

bone planita de nia esperantologo
Claude GacoNo. Jam antaù jaroj li
kreis fonduson por la tiel nomita
Agado 2O03 kaj tiel kolekti§is mono
sume 15'000 fr. por digne festi la
centjari§on. Li ankaü ellaboris
agadplanon, kiu estas akceptita de la
estraro kaj de la jarkunveno. Nin
atendas la eldono de ,Svisa

Enciklopedio de Esperanto kaj
planlingvistiko, diversaj jubileaj
eventoj, migranta ekspozicieto, ktp.
Certe la jubileo densigos la agadon
kaj informadon.

La agadplano bone subtenas la
laborplanon de UEA, kiu pledas por
pli intensaj informado kaj instruado,
por profesii§o kaj juni§o. Kiam mi
aüdas tiujn postulojn, mi sentas iun
senpovecon. Ne helpas alvokoj al la
membraro, pli gravas personaj

iniciatoj, kiel ili montri§as divers-
loke. Ekzemple en êenevo, kie la
Stelo okazigas diversajn kursojn kun
deko da lernantoj. Ekzemple

Mireille GRoslpaN, kiu lanôis
informan servon en Romandio.
Ekzemple Benno FnauclucsR, kiu
reaktiügis la junularon. Imponas
Claude GACoND, kiu profesie
laboras en CDELI kaj ricevas
materian subtenon de la bibliotek-
estro por stabiligi la centron.

Mi ankaü esperas, ke la jubilea
jaro helpos fortikigi nian komun-
umon laü la slogano de UEA:
membro varbu membron. Kiel klar-
i§as, ke ôirkaü 150 esperantanoj
staras ekstere de SES? Ili anas al
loka grupo aù al UEA, sed ne al
SES. Ni klopodos varbi ilin por la
tutsüsa societo. SES faras necesan
informan laboron, defendas niajn
interesojn ôe publikaj instancoj,
interligas la svisajn esperantistdn
per la bulteno ,,SES informas". Ni
staru kune.

Kiel SES fartas?

Kiel SES fartas hodiaü? Plej
simple dirite, SES suferas pro mal-
juni§o, depost longe. Tipaj trajtoj de

maljuni§o estas limigita aktiveco,
laceco, fatalismo. Pro senintereso
pri esperanto mankas ekstera agado
kaj varbado, mankas novaj fortoj
kaj aktiwloj. Kaj tamen SES üvas,
stagnas, sed üvas, danke al fidelaj
kaj diligentaj batalantoj. Dum pli
sukcesaj fruaj tempoj SES nombris
pli ol 600 membrojn, antaü 50 jaroj
estis eble 300 kaj nun estas ôirkau
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150. La regreso estas evidenta Tre
konata esperantisto demandis en

studo, ôu esperanto postvivos la
jaron 2045? Tio dependos de la
internacia evoluo kaj de la vivopovo

'de la movado, kiu montris sin ofte
mirakla.

Ni akcentu, ke esperanto estas la
sola planlingvo, kiu reale postvivas.
Kiam ni renkontis novembre en La
Chaux-de-Fonds la estraron de

ASEPAIX, instruistoj por pac-

laboro, ili miris, ke ni parolas

esperanton tiel flue kaj uzas §in tiel
nature. Kiu parolas Europanton,
tiun miksajon de lingvoj, kiu aperis
sur la artepla§o de Murten? Ver-
§ajne nur la eltrovinto. Tamen §i
montras, kiel lingvoj povas inter-
miski§i. La germana alprenis
multajn francajn esprimojn, kiel
hodiaü multaj lingvoj alprenas

anglajn vortojn, kiuj ankaü eniras

esperanton. Ôu tiu kunfandi§o estos

la universala lingvo en la jaro 3000?

Fruaj esperantistoj lernis la
lingvon pro la kredo, ke esperanto

venkos baldaü. Nunaj esperantistoj
lernas la lingvon pro §ia valoro, pro

§ia kulturo, pro §ia literaturo, fine
ankaü por kontribui al pli justa
lingva mondo. Esperanto evoluis, la
motivoj §an§i§is kaj multi§is.
Ankaù se la angla §ajnas ne haltig-
ebla, esperanto konservas sian

unikan rolon kaj estas sufiôe dis-
vastigita por praktika uzado. Kial ni

argumentas pli konvinke, racie
emocie? La jubilea jaro defias

Bruno GRAF, SES-prezidanto

-oOo-

ne

kaj
nin.

centjari§o de SES
Al la jubileo de la

Unua numero de Svisa Espero

La kovrilo de nia januara-februara

bulteno atentigas, ke la unua
nnmero de "Svisa Espero",la tiama
organo de la fondota Süsa
Esperanto-Societo, ekaperis en

februaro 1903 kun preciza celo,

kiun bone resumas citajo el §ia du-
lingva frontartikolo:

"Pruvi al nia svisa legantaro ke

la lingvo neùtrala estas ebla, ke §i
efelctivi§is, ke gt eslas uzata
praktike; rakonti frajn progresojn,
admoni profiti §ian utilon, doni al
la fremdoj esperontistoj sciigojn
pri nio lando. : Démontrer à nos
lecteurs suisses que la langue
neutre est possible, qu'elle est réa-
lisée, qu'elle est entrée dans la pra-
tique; engager à profiter de ses

oÿantages; fournir aux espéran-
tistes étrangers des renseignements
sur notre pays."

Komence de la jaro 1903 la tiama
provizora komitato de la fondota
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Svisa Esperanto-Societo konsistis el
lalaûzantanoj E. Fanrarrlr,kaj l.
FEDRABEND, la friburgano A. Hug,
la neü§atelano Jean BoRPt kaj la
§enevano Th. RTNARD. Ôiuj estis

ekpraktikantoj de esperanto:

"La laboro estas granda; ni estas
ankoraù malmultoj, nekonataj, ne-
spertaj; ni lara§u tion laùte
konfesi. Nur de kelkaj monotoj ni
eklernis Esperanfon. : In tôche est
grande; nous sommes peu nom-
breux encore, peu connus, inexpéri-
mentés, reconnaissons-le franche-
ment. C'est seulement depuis quel-
ques mois que nous cmons entrepris
l'étude de l'Esperanto."

Kiel ili venis al esperanto

Sub la titolo "Esperanto en Svis-
lando", en tiu unua numero de

"Svisa Espero" kroniko rakontas,
kiel tiuj homoj venis al esperanto.

Priesperanta artikolo de la §eneva
filozofo Ernest NAV[,LE, ano de la
tiam fama Franca Instituto (Institut
de France), aperinta en marto 1900

en la organo "Bibliothèque Univer-
selle" instigis anojn de la studenta
societo "Zofingue" debati pri la ideo
mem de internacia lingvo. Kaj en

aügusto 1901 la bulteno de tiu
studenta societo "Feuille Centrale
de Zofingue" tre favore raportis pri
tiuj diskutoj.

Sed la ôefa diskoniganto de la
zamenhofa lingvo estis la svisde-

vena paiza lingvisto Théophile
CART, kiu regule feriadis dum
monatoj en Lausanne ôe parencoj.
En 1901, dum sia aügusta laûzanta
restado, li organizis esperanto-
kurson por la studentoj kaj startigis
romandan agad-grupon, kies celo
estis la diskonigo de esperanto kaj la
fondo de svisa esperanta societo.

Rezulte al la aktiveco de tiu
grupo, kiu kunsidis en Lausanne,

SES estis fakte fondita en Rolle la
dimanôon 27-an de septembro 1903,

sub la patronado de Theophile
Canr kaj Ernest Navt-I-n.

Centjari§a programo

La centjari§on de tiu fondo SES

digne festos la sabaton 27-an de

septembro 2003 okaze de renkonto
disvolvi§onta en la decidigaj urboj
Lausanne kaj Rolle. Ciuj nepre

rezervu tiun sabaton en sia agendo.

Kaj ekde .la Zl-a de septembro

2003 dum tuta jaro, do §is la 27-a
de septembro 2004, per vico da

signrfaj aran§oj ni havos la okazon
armilizi la plej karakterizajn
momentojn de la aktiveco de la
SES-anoj dum unu jarcento, tio ôi
en diversaj lokoj de Svislando kaj en

kunlaboro kun la lokaj kaj fakaj
asocioj kaj eô kun publikaj
institucioj.

Sed niaj rigardoj ne nur estos

turnitaj al pasintajoj. Kiel la fond-
intoj de SES, malgraü nia malforto,
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ni aktivos favore al la diskonigo de

esperanto en Svislando.
En 1903 la §enevaj knaboj Hector

HoDLER kaj Edmond PRTvAT

komencis sian eksterordinare efikan
poresperantan agadon. Tial nia
jubilea programo ankaü raportos pri
ilia fruktodona influo.

Tiu jubilea programo estos anonc-
ita en Basel la 5-an de aprilo okaze
de la venonta Jarkunveno de SES,
kiu havos festan karakteron dank'al
la kunlaboro de Esperanto-Societo
Basel. Ankaü tiun ôi daton ôiuj tuj
notu en sian agendon.

Claude GecoNo.

Donacoj
Donacoj en Frankoj al SES:

Anonime: 100; Dr Vsrre Arlette,
Genève: 50; ELsNsn Verena, Zürich:.
20, Favnr Alain, Chens-sur-Léman:
35; FnEcottana Odette, Genève: 50;
GassRIrLLt Ï[anda, Carouge: 50;
Gmrxmr Walter, Zollikerberg: 100;

Gnanowsra Maria Genève: 10;

LopEs .Antonio, Echichens: 30;
MoRocz Piroska, Ziirich: 20; Ornrur
Karin, Bachenbülach: 41;
Touaszczyr Jozef &. Genowefa,
Genève: 20; Sume: 532.

Donacoj en Frankoj por la "Agado
2003": Anonime: 200; LevaNcsv
Jean-Jacques & Eliane, La Tourde-
Peilz: 50; RooKE Dieter, Oensingen:
20; SaN»oz An&é, La Chauxde-

Fonds: 100; ScnNrrrrn Martine,
Neuchâtel: 86.60; Sume: 456.60.

Nome de SES la kasistine Elisabeth
Lauprn kaj la redaktoro Claude
GecoN» dankas la registritajn
donacintojn pro ties malavareco.

-oOo-

êusta statistika rezonado

l. La japanoj man§as tre malmulte da
grasajo kaj havas, en staüstike signifa
meanro, malpli da korinfarktoj ol la
britoj kaj usonanoj.
La hispanoj man§as multe da grasajo
kaj ankaü ili havas, en staüsüke
signifa mezuro, malpli da korinfarktoj
ol la britoj kaj usonanoj.
2.La japanoj trinkas malmulte da ru§a
üno kaj havas, en statstike signifa
meanro, malpli da korinfarktoj ol la
bri§ kaj usonanoj.
La italoj trinkas grandegajn kvantojn
da ru§a üno kaj ankaü ili havas, en
statistike signifa meanro, malpli da
korinrarktoj ol la britoj kaj usonanoj.
3. La ôinoj man§as tre malmulte da
terpomoj, kaj havas, en statistike
signifa mezuro, malpli da korinfarktoj
ol la britoj kaj usonanoj.
La rusoj man§as multege da terpomoj,
kaj ankaü ili havas, en statistike
signifa mezuro, malpli da korinfarktoj
ol la britoj kaj usonanoj.
4. La norvegoj nur ete spicas siajn
man§aj,ojn kaj havas, en statistike
signifa mezuro, malpli da korinfarktoj
ol la britoj kaj usonanoj.
La hindoj konsumas forte spicitajn
man§ojn kaj ankaü ili havas, en
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statisüke signifa meanro, malpli da
korinfarktoj ol la britoj kaj usonanoj.
5. La vjetnamoj trinkas multe da teo

kaj malmulte da kafo kaj havas, en

statistike signifa mezuro, malpli da

korinfarktoj ol la britoj kaj usonanoj.
La brazilanoj trinkas multe da kafo kaj
.mahnulte da teo kaj ankaü ili havas, en

statistike signifa mezuro, malpli da

korinfarktoj ol la britoj kaj usonanoj.

6. La britoj trinkas malmulte da kafo
kaj multe da teo kaj havas tiom da
korinfarktoj, kiom la usonanoj.
La usonanoj trinkas multe da kafo kaj
malmüte da teo kaj hava5 tiom da
korinfarl:toj, kiom la britoj.

Konkludo:
ManÊu kaj trinku kion ajn vi volas,
la mortiga faktoro estas paroli la
anglan.

t'uüwîss eküîveeo

CDELI
Centro de Dokumentado kaj

Esploro pri la Lingvo lnternacia
Biblioteko de la Urbo

Progrès 33, 2305 La Chaux-de'Fonds
I 032 967 68 55.

Fakso: 032 967 6829, indiki: por CDELI.

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

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

Studsabatoj
didaktikaj ôe CDELI
Sub la gvido de Claude Gecoxo, NancY

FourewNaz kaj Stefano Ksl-rsn
didaktikaj stud-sabatoj okazantaj preskaü

ôiumonate êe CDELI alportas utilan
helpon al la lernantoj kaj instruantoj de

esperanto. Tial ilia frekventado estas

konsilinda al êiuj studernuloj. Kiu volas
progresi en la praktiko de esperanto, üu
rezeryu la sekvajn saba§n: 2003 januare
18, februare 15, marte 15, maje 17'
junie 21.
Por minimuma kowo de la elspezoj estas petata

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

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 5031, 2305 La Chauxde'Fonds 5.

Rete : qacond@llue$,in ch.

Q 032926 5232 aiÙ32967 68 55.

Horaro
9h30: Malfermo de lg CDELI-salono: eblo

aôeti brokantajn kaj novajn librojn.
11hü): Oficiala malfermo kaj formi§o de la
stud-grupoj. llh45: Kafuma paüzo. 12hfi): 2-a

stud-periodo. 12h45: Kuna iro al la najbara ital'
eca re§oracio ltal'Panini, Sere 25, por la komuna
tagman§o. 14h30: 3-e stud-periodo. l5hl5:
Teumapaùzo. 151130: 4-e stud-pcriodo. 16h15:

Konkludo de la renkonto en la CDELI-salonq

Svisa Esperanto-Societo informas 2003 Numero 1 pa§o 10



kie eblas resti poræumi, babili, akiri librojn §is la
propra forirmomerto. 17h30: Oficiala fermo.

Enirejo al la CDELI salono
3-a pordo nord-orienta de la biblioteka domo, kiu
estâs Slosila sabaæ. Alveruntoj prernu la sonm-
ilan butonoq kiu trovi§as maldekstre de tiu
pordo, kaj iu tuj vanos.

Por atingi Ia bibliotekon
El h stacftlomo: l,a biblioteko situas ôe la strato

' Progres No33. El la stacidomo §i atingeblas per
la buslinio 4, direkto "Hopital". Bileto akireblas
en la buso mern. Petu la haltejon "Bibliothèque".
Aütomobile: Aütomobilantoj ne parku sian
veturilon en la biblioteka korto, sed en la najbaraj
stratoj. Ekde la urba enirejo videblas indikiloj
konduke al la biblioteko.

Raporto
La novembra studsabato grupigis

dudekon da partoprenantoj: duone

esperantistoj, kiuj laboris en la
CDELI-salono kun Mônika
MoLNAR el Hungario, duone
pedagogoj el la movado ASEPAIX
(As sociation suisse des éducateurs
à la paix), kiuj matene kunsidis
kun sia kolegino Mireille
GRosrsAN kaj al kiuj posttagmeze

Claude Gacouo prezentis
esperanton. Komuna tagman§o
kunigis ambaü rondojn.

Jen kiel Mônika MorNan
raportis pri sia tre efika didaktika
laboro kun 9 studemuloj:

"Komence de la togo ili povis ek-

koni unu la alian demandante sin,

sed la postd poroliga ludo donis
eê pli da eblo por pli bone ekkoni
unu lo alian ol kiom §enerale

donas la httimaj "Kiu vi estas?" -
"Kie vi lo§as?"... ktp demandoj.

Por la "Urbo-ludo" ili formis 4
grupojn lrnj ricqvis lcvaron-parfon
de urbo-mapo, sur Hu estis indik-
itaj nur iuj êefstraloj laj la êef-
punlaoj de la horizonto. Poste ili
deis lrolelcti vortojn, kiuj rilatos al
urbo, por kio ili povis uzi kiel
helpon la urboJiston de
edukadanet.
In grupetoj havis la taskon

desegni sur la mopojn tiujn
aferojn, kiuj por ili estas hovendaj,
gravaj en la urbo.' Ili devis
argumenti, kial ili bezonas tiujn.
Ili ricevis poetojn por konstruajoj,
institucioj, ktp, kiujn la aliaj ne

enmetis.

Poste ili devis doni nomojn al la
stratoj laùfamaj homoj, pri kiuj ili
povas diri ion. Por plenumi tiun êi
toskon, ili povis konsulti la libron
Enciklopedio de Esperanto.

Fininte la laboron, ni lammetis
la lcvar partojn de la urbo, êiuj
prezentis sian urbon, respondis la
demandojn de la olioj, argumentis.
eiuj montris sian domon en ls
urbo, invitis iun al iia heimo kni
klarigts la vojon.

La rezulto estis bela, interesa,

"foje tute nelaÉima, kio "frh,
instigis la partoprenantojn al vigla
diskuto. In Urbo-ludo enhavas
multajn eblojn por paroligi la
homojn kaj fahe §i estas daùrig-
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ebla êiam, êie, je iu ojn nivelo. Por
la lamencaj paSoj oni povas êerpi
ideojn el lo tre utila retpa§o de
edukado.net, kaj la doùrigo
dependas nur de la fantazio.

Pro tio, ke en la grupo e§tis
homoj, kiuj instruas esperanton aù
interesi§as pri atingeblaj
moterioloj aù por instrui aù por
mem progresi en la lingvo, ni
olcazigis retan prezentadon pri la
servoj de edukadanet, Hu povas
esti tre efilra helpo anl<aù por lern-
antoj, sed êefe por instruistoj,
instruantoj.

Ni vidis, kie §i trovi§as sur la
reto http:/lwww.edukado.neÿ;
kial, por kiuj §i kreiÿs; kiel oni
povas uzi frajn leatalogon, lerhilo-
tekon (pri ili .lo partoprenantoj
povis trafoliumi anlaù kolore
presitaj n foliojn en dosi eruj o), rel-
ligojn, ktp. .

La tie trovitaj esperantoj ludoj
havis sufiôe grondan sukceson.

La servo kaj Staj materialoj plej
parte estis tute novaj por ili, lcaj ili
vere Sojis malkovri tiujn eblojn.

eiui tre bone laboris, pro tio mi
esperas, ke êiuj povis iumaniere
pliriêi§i dum la studhoroj laj estis

kontentaj fine de la tago.

MônilcaMotttla

Produktiva sta§o
Unu el la orienti§oj de la aktiveco

de Claude Gacouo estas sin
ôirkaüi de kompetentutô3 pri ptan-
lingvistiko kaj didaktiko, kiuj povu
transpreni la gvidadon de CDELI,
kiam la estraro de la Biblioteko
serôos posteulon. Tiucele li inütis
la hungaran pedagoginon kaj
studentinon pri interlingvistiko por
kvarmonata sta§o. Fakte tiel ne nur
ôe CDELI dqîoris Mônika
MoLNAR, sed ankaù en la lernejo
"La Grande-Ourse", kie esperanto
estas instruata.

Jen porinforme ni publikigas la
raporton, kiun Mônika MoLNAR
liveris pri sia tre pozitiva sta§o, kiu
komenci§is la l9-an de aügusto kaj
konkludi§is laà0-an de decembro.

'"Dum la 4-monata periodo la laboro
disvolvi§is laù du êeflinioj:
- bibliotekaj laboroj en CDELI,
- instruista laboro en L'Ecole de la

Grande Ourse.

En CDELI:
- esploro kaj studado de la lingvo

Occidental helpe de §ia ôef-
periodajo, " Cormoglottan ( I 9 2 2-
1971) kaj interretaj nocioj.

- lernado kaj ekuzo de la
b i b I i o te ka re gi str ad-pr o gr amo.

- komenco de registrado de vasto
plurlingva korespondado inter la
aùtoro de Occidental kaj liaj
adeptoj fare de la biblioteka
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registrad-programo (egado,
resumo de la leteroj, bazaj- kaj
teknikaj datumoj pri ili, kompil-
ado de serôvortoj al la enhovoj).

- lernado kaj aplikado de la §usta
maniero por konservi
dokumentojn

- konservado de la registritaj
dokumentoj.

- helpo dumvesperaj studgrupoj.
- gvido de paroligaj kursoj dum

studsabato.
- sistema reordigado de libroj.
- detala, algoritm-stila priskribo

de la komputila
programo, uzita en la biblioteko.

En L'Ecole de la Grande Ourse:
- unusemajna maritendumado kun

lernejo praktikante
esperanton.

- poste semajne po 3 esperanto-
lecionoj pu la gelernantoj 12-14
jara§aj.

- semajne po 3-4 esperanto-
lecionoj por la gelernantqj 6-12
jara§aj, kiuj dum la antaùlasta
semajno foris belajn prezentojn
kun ekspozicio en esperanto pri
memelektitaj temoj.

- rapidlurseto por infano alven-
anta decembre en la lernejon.

- "foje apartaj kunsidoj kun la
instruistinoj, helpo en traduko de

infonlibroj.
- helpo en la traduko, §isdatigo kaj

komputila prizorgado de la lern-
eja hejmpa§o.

Konkludo:
En ambaù lokoj mi provis fari kiel
eble plej bonan laboron laù miaj

kapabloj. Mi esperas, ke plïmalpli mi
sukcesis en tio.
Mi konscias, ke la laboro devas esti
daùrigoto arnbaùloke, kaj se iam
estos mi, kiu hovos la okazon daùrigi
§in, mi volonte kaj konsciênce provos
antaùenirigi la aferojn, ja mi tre Satis
labori same en la biblioteko, kiel en
la lernejo kun la tieaj simpatiaj help-
emaj kaj kunlaboremaj homoj.

Mônika Mott't qn La Chaux-de -Fonds,
la 20-an de decembro 2002-

JES
Junularo Esperantista Svislanda

Jeunesse Espérantiste Suisse
Junge Esperantisten der Schweiz
Gioventù Esperantista Svizzera

Gi uventetga Esperantista Svizzer
Postfach 3324, 4002 Basel

' Telefon-numero:061 301 27O5

jes@skol.ch
Prezidanto. Benno FReucHrceR

Sekretario: Joëlle GRoSJEAN

Aldone al "Svisa Esperanio-
Societo informos" 2003-I malkovr-
eblas la numero 2 (decembro 2002')
de la informilo de Junularo
Esperanta Svislanda (JES). Tiu
bela revuo "Jes? kompreneble...",

Registro de la riceütaj libroj aperos
en venonta bulteno. Tamen la pri-
zorgan§ de CDELI esprimas sian
dankemon al ôiuj liverin§ de libroj,
revu-numeroj, dokumentoj, fotoj,
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atestas, ke novaj fortoj levi§as en la
esperanta Svislando. Inda je apogo
morala kaj eô financa estas nia jun-
ularo, kies prezidanto Benno
Fnaucrrcpn konkludos la 44
lastajn tagojn de sia ciül-servado
per dejorado en la Biblioteko de la
Urbo La Chauxde-Fonds favore al
CDELI. Li interalie kontribuos al
la perkomputila registrado de la
CDELI-arkivo. Povu lia restado ôe

CDELI instrgr aliajn junulojn de

JES proü efektivigi sian civilan
servon (anstataüe al la soldat-
servo) profite al la daürigo de la
arkivado de la riôajoj amasi§intaj
ôe CDELI.

êojiga novajo: Joelle GnosrsAN
(la filino de Mireille) elekti§is
sekretario de JES.

Notindaj estas la sekvaj aran§oj:
Februare 2l-232 Prés-d'Orvin:
Svisa Vintra Semajnfino de JES.

Aprile 16-22: Savona (IT): 27-a
Internacia Junulara Festivalo (IJF)
organzita de Itala. Esperantista
Junularo, Ç

Maje 17: Printempa Tago.
Julie 19-26: 59-a lnternacia Junul-
ara Kongreso (IJK) en Lesjôfors,
(SE).

Oktobre 25: Ôenerala Asembleo.

Claude GACoND, iama junulo!

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

Elektoj
Kandidatoj al Ia Komitato

La kandidatoj, kiujn la Komitato
proponas por la elekto al la
Komitato de KCE nun estas

oficialaj kaj povas esti anoncitaj. Ili
estas:

Daniel Mûril,EMANN, prezidanto.
Perla MaRlntetI,l, vicprezidanto.
Dieter RooKE, sekretario.

Nature eblas pliaj kandidati§oj,
kiuj ldüstatute devus esti anoncitaj
al la prezidanto Sonja BRUN

almenaü unu monaton antaü la
Asembleo kun skriba konsento de

la interesatoj kaj la subskribo de

almenaü tri voôrajtaj kunvenontoj.
La nova Komitato elekti§os

ol<aze.de h Ôenerala Asembleo de

la 29-a de marto, kiu komenci§os
ôe KCE je la 09h30.

Estas kunvokitaj la apogantoj kaj
la membroj de la Kultura Konsilio.
Ciu donacinto rajtas ôeesti la
Asembleon, sed ne rajtas voôdoni.
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Apoganto estas ôiu, kiu finance
subtenis KCE-n per kontribuo de

almenaü CHF 180.- en 2002.
Donacinto estas ôiu, kiu donacis pli
malaltan sumon.

Pliaj detaloj estos publikigrtaj en

"Heroldo de Esperanto" en
januaro 2003.

Sonja BnuN

Indas rememorigi, ke Daniel
Mûru,BuaxN prezidis Süsan
Esperanto-Societon dum unu jaro
de aprilo 1972§is aprilo 1973.

Claude GacoNo

Monatfinoj
Post la sukcesplenaj kultura

monatfino pri Kvaropo en
novembro kaj zamenhofologia
semajnfino meze de decembro KCE
daürigos ankaü en 2003 la
"Kulturajn Monatfinojn". Nove
estas proponitaj paralelaj stud-
rondoj por progresantoj, gvidataj de

Perla Mant.nmttt.

Datoj kaj temoj:
Januare 25-26: La Fundamenta
Krestomatio.
Februare 22-23: Nocioj pri lingva
juro.

Marte 29-302 Eseoj oma§e al Ivo
LAPENNA.

SAEF
Svisa Asocio de Esperanto-Fervojistoj

Gertrud EGGENBERGER, Wurmbühlstr. 10
8405 Winterthur cp 052233 47 64

. eertrud. e g genbereer@bluewin.ch

55-a IFEF-Kongreso
Intemacia Fervojista Esperanto-Federacio

Dresden 10-16.05.2003

Germana Esperanta Fervojista
Asocio (GEFA) inütas ne nur la
membrojn de IFEF kaj iliajn famili-
anojn, sed ankaü ôiujn geamikojn
de esperanto, al la venonta IFEF-
kongreso en Dresden, metropolo de

la lando Saksio en orienta
Germanio. Tra la urbo fluas la
riverego Elbe, kies grandega inundo
en somero 2002 kairzis nemezur-
eblan dama§on. La riparaj laboroj
intertempe grandparûe fini§is.

Süsaj interesatoj, kiuj §atus

partopreni tiun ôi kongreson, petu
la detalan informilon rekte al
Gertrud EccBNsBRcsR, la prezid-
antino de SAEF.

Claude Gacouo
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CrYUpe vÎvo

Basel
Esperanto-Societo Basel

PF 103, 4005 Basel, ç, 0049 76 214 57 12
Kunvenoj: 20h00 en la kelo de la malantaùa

domo, Rieheming 129.

Raporto 2002
Jen kion faris la bazelaj esperant-

istoi en 2002:
Eirt i*uuro okazis ilia §enerala

jarkunveno kaj fine de la februara
monato ôiuj grupanoj estis rnütitaj
de Hans-Peter SnrN por man§i bon-
egan rakledon laü la tradicia stilo de
duona froma§o sub hejtilo. La etoso
estis tre agrabla.

Marte ili skrablumis kaj aprile.
Flans-Peter Srtw interese prelegis
kun belegaj lumbildoj pri sia vojaêo
al Andaluzio kaj Benno
FRAUCHGER organizis esperanto-
kurson.

En majo okazis la jam tradicia
üzito al Berthe Sparn'IcBR por
man§i bonegajn nudelan salaton kaj
desertajon sur Sia agrabla teraso.

Enjunio ili minigolfumis en "Grtin
80'kun la lernantoj de la esperanta
kurso de Benno FRAUCmGER. Post
la konkurso ôiuj babileme sidis sur
la teraso de la restoracio.

Kun belega vetero la somera
tradicia promenado kondukis la
grupon al la aütomatoj de la Muzik-
Muzeo en Seewen sub la gvido de
Hans-Peter SENN. Estis vere tre
bela ekskurso.

En septembro la grupo §an§is sian
kunven-salonon. Ili havas nun novan
pli malgrandan sed pli belan kun-
venejon en la kelo de la malantaüa
domo ôe Riehenring l2g. Ôiu
rakontis pri siaj ferioj kaj oktobre
dum inform-vespero pri esperanto
tre bone prelegis Benno
FnaucmcnR. Fine de la monato
komenci§is nova esperantô-kurso.

En novembro la bazelanoj planis
sian novan progr.rmon por 2003.

Kaj la Zamerhofa Festo, kiu
okazis la 7-an de decembro en
salono kun bele ornamitaj tabloj,
grupigis 40 partoprenantojn, kiuj
venis ne nur de la proksimeco ôirkaü
Basel, sed ankaü el Freiburg am
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Brisgau, Mulhouse, Strasbourg kaj
Znrich. Prezure ôiu retrovis mal-
novajn amikojn kaj konaü§is kun

^novaj iza§oj. Ceestis pluraj
simpatiaj gejunuloj.

Laü la bulteno "Sud-Rejna
Kuriero"N" 9 (anuaro 2003).

Venontaj kunvenoj
2003 Januare 23 20h00: Ôenerala Jar-
kunvend, en la kelo de la malantaüa
domo, Riehenring 129.

Tagordo: 1. Bonvenigo; 2, Elekto de la
tagprezidanto; 3. Protokolo de la

§enerala jarkunveno 2002; 4. Ni§oj
kaj eksi§oj; 5. Raportoj de la prezid-
anto, de la kasisto kaj kaskontrol*toj;
6. Sen§ar§igo de la estraro; 7. Elektoj
de la prezidanto, ücprezidanto, kas-
isto, kaskontrolantoj kaj de sekretario;
8. Kontribuo al KCE, pacmovado kaj
junuloj;9. Proponoj.
Februare 27: H.-P. SgNN inütas al
ôina fonduo, je la 19h00 ôe ü. Ôiuj
estas bonvenaj, sed nepre ali§u §is la
l5-a de febnraro: Tel.: 06113016258.
Marte 11 (marde): Renkonü§o sub la
arkadoj de la Kunst-museum, 19h30

"Gugge und Gâssle".
27: Ludvespero: ni ludos skrablon.

Aprile 24: Lumbildoj pri Sicilio.
Maje 22: Invito ôe Berthe SpaLrNcER.

Junie 26: Minigotto en "Grün 80".
Aüguste 24: Ekskurso.
Septembre 25: Ciu rakontas pri siaj
ferioj.
Oktobre 23: Inüto ôe la familio
Bpnou»-Focrp.
Novembre 27: Programo 2004.

Bern
Esperanto-Grupo

Kunvenoj la duan mardon de la monato je
la 19h30 (krom dum festotago) en
Restoracio Môwenpick im Wachter, angulo
Neuorgasse 44 I Gefiergasse 4. Kiuj volas
scii, ôu io okazos aù ne, voku Margdt
Gu-nrx telefone: 031 381 56 74.

Genève
Esperanto-Grupo "La Stelo"
Case postale 188, l2l I GENÈVE 20

Espéranto-infos: Q 022 7 40 U 45
Monata kunveno §enerale ôiun unuan mardon de

la monato je la 20h00 en la restoracio «..4ux

Cheminots»,7, rue des Gares, Genève. Komuna
vesperman§o ekde la l0-a horo.

Venontaj kunvenoj
Marto 4: Ôrenerala jarkunveno.

Ôiusemajne okazas renkon§ parol-
igaj:

Konversacia kurso kun Claude
PmoN la jaüdon de la 12h00 $s la
13h00, ôe Maison du quartier,
Plainpalais, 1 rue de la Tour.

Esperanto-babilado la lundon ekde la
18h30, êe Restoracio Les Cheminots,
rue des Gares 7.
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Charles B^q.uoourN
La reluo uBrazila Esperantistou en

junio 2002, numero 319, en sia nrbriko
"pskologio" dediêis 5 pa§ojn al
interesa artikolo de Claude PnoN pri
Charles BAr.rDorN, sub la titolo
"Forgesita sa§ulo: esperantisto
Charles BAUDoN".

Tiu revuo estas konsultebla ôe

CDELI, same kiel centoj da aliaj
esperanto periodajoj, kie abundas leg-
indajoj.

Claude GacoN».

Henri Varnp
Svisa Esperanto-Societo decidis

finance faciligi la eldonon de verko de

la §enevano Henri Varnr, kiu estas
projektita de la eldonejo Iltis sub la
ttolo "Tekste kaj Preteksteo. En
aütuno 2001 Richard ScrNpI-Lsn sci-
voleme pri la stato de la preparlabo§
rekte petis informojn de la eldonejo
Ilüs, kaj de Reinhard HauprNruel li
interalie riceüs tiun ôi respondon:

"... Kiamfini§os la kompostado de la
nun prilaborataj'verkoj ni revenos al
Tek§e kaj haekste por definitivigi la
kompostajon. Konante la amplekson ni
petos prez-oferton kaj poste anoncos
la libron je subslripcia prezo kun
difinita lim-dato de ties valido... "

En letero de la 3-a de septembro
2001, kiu akompanis kopion de la
antaüüdita enhavo de uTekste kaj
Pretekste', Richard ScnNru-pn al-

portis tiujn êi sciigojn, kiuj certe
interesos niajn legantojn:

"Henri Vlrnr ja ne pletore verkis,
sed varie kaj bonstile. Jam lia unua
libro Specimene (1962), sub la
preùdonomo Henri Bruupænne, atestis
pri lia funda kono de la esperanta
literaturo. Rimarkindas ankaù ke lo
aïltoro de la Neologisma glosaro nur
Spareme uzis nowortojn, almenaii
originale kaj eble iom pli traduke
(NoHa /lugo, Tero de la homoj,
ambaù el At't'tott'te DE SATNT-ExupERy,

tess).
Gojiga .fakto estas, ke Syisa

Esperanto-Societo probable faciligos
finance la eldonon de tiu verko de la

§enevano Henri V,aTae post ekkono de
la preskostoj. Tio eblus per rabato por
membroj aù aêeto de ekzempleroj."

Kaj Richard ScnNeu-rn konkludis
sian informan mesa§on per la vortoj:

"Kan la espero ke tiu libro jam
anoncita en la Büliografio de la verk-
aro de Henrt YATRE (1994) fine
aperos, mi sincere salutas vin"

Mi publikigas tiujn ôi faktojn por
atenügi la eldonejon Iltis, ke en Svis-
lando almenaü kelkaj beletremuloj
konservas la esperon povi foje akiri kaj
frandi'Tekste kaj Pre tekste'.

Claude GacoNo.

-ooo-
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Lausanne
Laürzana E sp eranto- S o cieto

Case postale 389, 1009 PULLY
p:021729 5802

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

Kunvenoj: SÎâcidüno, l-a eta§q êiun unuan
lundon de la monato je la 20h00.

Diskuta rondo: ôiun trian lundon kun François
RANDEI, en Chailly-lausarure. Bonvolu telefone
voki lin anraüe 021 657 14 59.

Venontaj kunvenoj
2003 Januare 13.

Februare 3: Ôenerala Asembleo.
Marte 3.

Luzern
Lucerna Esperanto-Societo

Adligenstr. | 149, 6020 Emmenbrücke

ç,041 280 46 12.

Ôiuj kunvenoj, kiam lok-indiko mankas, okazas
ôe la hotelo-restoracio Emmenbaunl Gerliswil-
strasse 8, 6020 Emmenbriickg tute proksime de
Seetalplatz, facile atingebla per la trolebuso n-ro 2

kaj la fervojo. (De norde eblas veni aùtobuse de
Beromün§er-Roüeoburg.)

La unuan merkredon de ôiu monato - krom
aùgusto kaj oktobro - okazas paroliga kunveno de
la 14h00 §is la 16h00 kun Franz BRûccER en la
restoracio Simploq Habsburgerstrasse 14, Luzen.

Venonta kunveno
2003 Januare 16: 14h00: kun Franz
Bnûccrn: paroliga leciono kaj 14h30:
intervjuo pri la kosmo.

Kantono de

Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Studaj rondoj êe CDELI
Dum la lastaj vesperoj ôiuj alportid

kaj klarigis ludojn. Tio kreis tre
agrablan paroligan etoson.

Datoj notindaj en via agendo:
2003 Januare 21.
Februare 04 kaj 18.

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

Eniro en la CDELI-salonon eblas ekde la
19h45. Studo de la 20hfi) §is la 21h45.
Fermo de la salono je la 22h00. Alvorantoj
premu la sonorilan butonon, kiu trovi§as
maldekstre de la enirpordo al CDELI.
§ord-orienta pordo d€ la Biblioteka
Domo).

Claude GacoN»-

Tiôino
La "Piametta Esperanto" en la
kvartalo Solduno en Locarno ali-
nomi§is la l}-an de oktobro ricev-
ante la nomon ttPiazzettt Dante
BERToLDI". La tasko de nia mov-
ado estas atentigi la frekventantojn
de tiu placo, ke la poeto Dante
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BeRrorNI verkis en la itala kaj en
la esperanta lingvoj.

wit
Esperanto-Klubo Wil

Statrislaw PocHANKE, lætenshasse. 70, 9500 Wil.
Q 07t9tt 6830

Kunvenoj: la unuan merkredon de la monatoje
la 19h00 en la Restoracio Blumeneck, Siintis-

strasse I (malantaù la stacidomo).

Venonta kunveno
Februare 5: Jarkunveno.

Zurich
Esperanto-Societo Zürich

Akazienstr. 6 / PF 858, 8034 ZÜRICH

ç 01251 50 25 <inf@esperarto.ch>

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

strasse 6, 8008 Ztirich.

Venontaj kunvenoj
2003 Januare sabate 11:
11h00 - 14h00: Monata kunveno:
Komuna maten-man§ego kun kultura
konversacio-rondo.
Februare sabate 8:
I th00-14h00: Ôrenerala kunveno.
Komuna matenman§o kaj poste

oficiala kunveno laü statuta tagordo
kaj eventualaj proponoj. Poste

konversacioa rondo.

Regelmâssige Treffen - regulaj
renkonti§oj:
Akazienstrase 6 en 8008 Zuriko.

I Svisa Bsperanto-Societo informas 2@3liümerôl paÊo 20 I

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
(Rezervu la daton!)

2003 maje 29 §is junie 1 - jaüdon-
dimanôo en Zuriko.

(200245-29 estas la Ôieüro de
Kristo, do festotago en multaj lokoj)

Seminario pri la komunaj radikoj de
la esperanto-movado kaj la bahaismo
en Svislando okaze de la 100-jara
jubileo de Svisa Esperanto-Societo kaj
de la bahaa religio en Svislando.

Jam antaüüditaj pro$ameroj :

Prelegoj pri la unuaj bahaanoj en
Svislando nome Fritz Sruum kaj
August Fonu.

Studo de historiaj dokumentoj kiel
korespondado de Fritz SIMMI-r, kun
Lidja ZAMrNHor, la familio
BLUMENIaL, Martha Roor kaj aliaj.

Riêa kultura programo, inviüta estas

ekzemple laZtrrkaBahaa Koruso. kp.
ktp.

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

Loko:
Esperanto-Librejo, Akazienstr. 6,

8034 Zürich.
(Organizas: Esperanto-Societo

Zuriko kune kun la Baha-a Esperanto-
Komitato de Süslando.)

Kun amikaj salutoj: Dietrich M.
WrIouarx.

www. esperanto. ch/kalendaro



Tv[ oîto
Carla Mürlnn

(1e24-2002)

Carla MüLLER naski§is en 1924.
Juna§e Si üüs kun la gepatroj unue

en Milano kaj poste en Basel. Venis
la jaro 1948, kiam Si transloki§is al
Luzem, kie kiel komercistino Si

dejoris en fama entrepreno, kiu
vendasjuvelojn kaj horlo§ojn al tur-
istoj. Kiel plurlingvano §ia hobio
estis voja§adi tra la mondo.

En la a§o de preskaü 60 jaroj
Carla Mûrl-sn ekinteresi§is al
esperanto kaj komencis efike lerni la
lingvon. Baldaü §i membri§is ne nur
al Lucerna Esperanto-Societo, sed

ankaù al UEA, SES kaj SAEF. Ek-
de tiam esperanto favoris Sian

voja§emori per partopreno al
Universalaj Kongresoj, nome en
Augsburg, Beijing, Roterdam,
Brighton kaj La Habana. Tiu fakto
montras, ke §i estis konvinkita kaj
entuziasma esperantistino. Loke §i

regule aktiüs en LES, §is kiam mal-
sani§o bedaürinde malebligis al §i

tion. La l2-an de novembro 2002 3i

mortis kaj la 25-an de novembro al
la tombejo akompanis §ian cindrigon

9 geesperantistoj dankemaj al §i, sed

ege tristaj.
Por Lucerna Esperanto-Societo

2002 estis vere funebra jaro ege

malkura§iga.

Paul ScmnrR , Sonja BRUN kaj
Claude Gacox».

-oOo-

Antaü 40 jaroj
Kiel mi devis anstataüi

Charles Ecnnnnr!
Ekzakte antaü 40 jaroj, kaj por

periodo de 30 jaroj, mi estis vokita
de Süsa Kurtonda Radiostacio,
por ôiusemajne prelegi en esperanto.

Mi publikigas tiun ôi prelegon de la
2-a de januaro 1963 (mian kvinan
prelegon) kun renoügita korpremo
pro la cirkonstancoj, kiuj §in okaz-
igis:

"Atentu esperantistoj! ei fie
parolas la svisa htrtonda radio-
stacio. Vi aùdas Claude GlcoN»,
kiu prelegas pri Charles ECABERT.

Kun granda emocio mi hodiaü
adiaùas al tre kara samideano, kies
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voêon ü bedoùrinde nur povis aïidi
dum kelkaj elsendoj. Charles
ECABERT esperanti§is nur antoù tri
jaroj, dum gravega manifestacio
Esperanto en la lernejo, kiu okazis
en la gimnazio de la urbo
Neuchôtel. Li partopreni-s nian
aran§on pro multaj lmùzoj: unue
êar êiuj lingvaj problemoj lin
interesis. Ofte ni lin aùdis diri: "La
lîngvo estas la êefa motoro de la
civilîzacîo: riêa temo por meditado
kaj agado." Li êeestis nian kun-
venon due por konati§i lam
Edmond Paylr koj Pierre B)WT,
la prelegintoj, trie por elaameni
kiel l<nntos kaj recitos la 19
esperantistoj gelernantoj de la du
jurasaj vila§etoj. Les Bois laj La
Sagne, lraj fine por vidi sion lauon
Michel IùESARD, la instruisto, kiu
iniciatis la esperanto-larson en Les
Bois.
La latinisto Charles ECABERT

malkovris tuj la lingvan kaj etikan
valoron de esperanto. Lo
entuziasmo de la gelernantoj kaj de
ilioj instruistoj lin impresis, same
kiel la prelegoj de la du famaj
esperontistoj pioniroj PNVAT l(aj
BOWT. Dum la tuta daùro de la
elæpozicicio la latina profesoro
asidue partoprenis la esperanto-
kurson de la merkredaj posttag-
mezoj. Kaj dum ses monotoj mi
havis la privilegion esti lia
profesoro. Se mi kapoblis al li iom

instrui la internacion lingvon lcaj
ties literaturon, mi samtempe
profi tis pri liaj .s tili s tikaj instruoj.

Post unu jaro en la sama urbo ni
reor§anizis manifestacion sub la
nomo Esperanto en la lernejo.
Tiam §i olcazis en la Lotina Lernejo
en la klasejo de Charles ECABERT
laj la prelegisto estis li. Siajn
lrolegojn lraj direktoron li elohtente
instigis vidi en esperinto lingvon
instruendan en êiuj lernejoj, l(nj
êefe en la latinaj. I-a fruho de tiu
entuziasmo prelego estis malfermo
de esperanto-lwrso en la Latina
Lemejo.

En la printempo l96t Charles
ECABERT fari§is la prezidanto de
Esperanto-edukistaro de Svislando.
Elrde tiu momento li dediêis
grandan Wrton de sia apud-
profesia laboro ol tiu malgranda
movado. En lo oùtuno de tiu jaro
olazis 'en mia üla§o la
manifestacio Esperanto en la lern-
eja Pli ol 400 personoj allafis por
aùshtlti la faman poresperantan
latini s ton laj liajn gelernantojn.

Sinjoro ECABERT estis tre Satata
preleganto. Lin irritis multoj
esperanto-grupoj kaj seminarioj.
Elzemple dum la somero 1962 li
jam donis en esperanto larson pri
la grela humanismo en ls
seminario de Münchenwiller. Estas
tie, ke li lam laùdo trapasis la
superan diplomon. Lastan jaron li
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prelegis dum la internacio -ferio-
semajno organizita en Oberbalm-
berg de Svisa Asocio de Esperanto-
Fervojistoj.

Edmond PRIYAT, kiu lo§is en la
sama urbo Neuchâtel, vidis en la
vigla lfij vero-serôanta Chorles
ECABERT sian plej kapablan
anstataùonton por tiuj elsendoj de
la svisa kurtonda radiostacio. En
tiu printempo nia ügla samideano
akceptis repreni la redokcion de
nia gazeto "Sviso Espero". Sed ho
ve. Nur kellajn elsendojn li povis
diri kaj nur tri numerojn de nia
gazeto li havis la tempon redalcti,

êar subita fulmotondra malsano lin
haltigis la 25-an de olAobro en lia
akiveco. Lia terurigita edzino
devis lin transportigi al la
hospitalo, kie ,li laÂis paralizita
dum pli ol sep semajnoj pro virusa
ankoraù nekonata malsano, Êis
kiam la morlo lin forrabis malgraù
loJlego de lia edzino kaj de sindon-
emaj kuracistoj. Dum tiuj longaj
tagoj kaj noWoj li restis sen-

konscia. Ni imagu la doloron de

liaj edzino lcaj du filinoj, kiuj ôiu-
tage esperis je resani§o lai fine, la
l1-an de decembro komprenis, ke

tiu espero estis nur iluzia. Ni restqs
senvorta-j por esprimi al tiuj tri ür-
inoj nian lamdoloron kaj latn-
suferon knj tiujn de la tuta
esperantistaro, kiu hovis la §ancon
kontalcti§i dum tiuj tri jaroj kun

Charles ECABERT: ni pensos al lo
vidvino de Edmond PRIvAT, kiu
vidas lo helpanton de sia edzo mol-
aperi preslaü sammomente Hel li,
ni pensas, al la svisaj edukistoj, al
la gelegantoj de "Svisa Espero", al
vi, geaùdanto1, al êiuj, kiuj samide-
anis lrun li. Ni pensas anlaù al liaj
gelernantoj leaj gekolegoj, por kiuj
li sin tiom dediêis.

Fulmotondra esperantista vivo,
Hu estis esper-plena, fulmo+ondro
morto, kiu nin senesperigas. Sed
dank'ol lia eleempla sindono tiuj
tri jaroj restos por la syisa
esperantistaro lumigttaj de lio
fervorega personeco.

Vi aùdis prelegon en esperanto el
Svislando. Parolis Claude
GAC1ND, la sekretario de

Esperanto-edukistaro de Svislando
pri lo esperantista vivo de Chorles
ECABERT. Gis reaùdo!"

Memorinda estas la rolo de

Charles EcABERT en esperantujo.
Tial mi sentis la bezonon konigi al
vi tiun nekrologan radio-elsendon.
Kaj Êi" serôante en la kolektoj de

miaj prelegoj, mi konstatis, ke aliaj
elsendoj indus je publikigo pro
historia valoro aü daüra aktualeco.

Claude GacoN»

-oOo-
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lndekso enhava de

SES informas
Jaro 2002

Enkondukaj vortoj:

Por favori retrovon de artikoloj kaj
de informoj aperintaj en nia organo
jen ni publikigas indekson de la
pasinta jaro.

La redaktoro: Claude Gacoxo

Mallongigoj:
e.a: esperanta
e-ista: espcrantista
e-isto: esperantisto
e.o = esperanto
i-a: internacia
n: numero
p = paÊo
ps = peeüdonomo de
vd = vidu

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

A
Ackernrann F: n3 p23.
Adamska Urszula: n4 pl l.
Adamson Hen&ik: n4 pl1.
"Adoru"(himnaro): nl p8, n4 p20.
Aebi Traugott Rinaldo: nl p6.

'fuado 2003': nl p7, rA p8, n3 p8, 18, n5 p5-6,
11.

Aivanhov O. M.: nl p8.
Akademio de E-o:rAp25.
"Al abelujo !i flugas" (Liiv Juhan): n4 pl l.
Albani Paolo: nl pl7, n2 p10.
Albault André: n4 p34.
Albus Reinhard (Rinaldo): n3 p26.
"Alfabeta karalogo" (S:ichsische E-o-Bibliothe§:
n2pll.
Altherr Anita: n3 p6, 16.

Amacker R: nl pl7.
Ameziane Ahrned: n5 p6.

&rnein Oliüer: nl pl2.
Ananijn: n4 p27.
"Anglo-American Conference Report 1961": n3
p2l.
"Archilectonique musibale" (Rokbach): n2 plO.
Argus: n3 p8.
Armari Cesare: n2 p8, 12-13.
Association suisse des Educateurs à la Paix =
ASEPAD( nl pl2, n3 pl0, n4 y', 10, n5 p8.
"Asteriks kaj Kleopatra'(Goscinny & Uderzo): nl
p8.
ItAsteriks kaj la Normanoj" (Goscinny & Uderzo):
nl p8.
ATTAC (kontraü-tutmondistoj): û p7, 32.
Audeinars: n3 pll.
Add William: nl p8, 15, 19, rû pl9, n4 pl7, n5
p9.
"L'autonomie des ecoliers" (Femiere Adolphe): n3
pl l.

B
"Babylonia": n2 p6.

Bachmann Louise: n2 p5, 18-19, rû p29, 15 p6,
18.

Badoux Françoise: n3 p9.
Baghy Julio: n4 pll-12.
BahaaEsp€rartro-Ligo: n4 pl9, n5 pl4.
Bahaismo: n4 p3, 19, n5 pl3.
Bakonyj Stefan: n3 p27.
BalkanTouri$: n2 pll.
Barm!ÿad: o2 pl4.
Barkovich IGe§imic n3 p13.
Baupierre ps Vaté Henri.
Baur Arthur: n2 p8.
"Baza e-a radikaro": (Pilger Wouter): n2 plO.
Becruô Petr: n4 pl l.
Beekmann Vladimir: n4 pl l.
Béguin Danielle: tl p22,û p6.
"Beletro, sed ne el katedro" (Waringhien): n2 plO.
Bélisle Mario: n4 pl4.
Bellinzona-KCE:rAp3,n3 p3, n4 p3.
Benczik Vilnros: n4 pl l.
Benoft Philippe: n2 pl l.
Bergengruen Werner: n4 pl l.
Bergier (raporto): n3 p30-3 l.
Bemardin Mariette: n5 p20.
Beroud-Focke Nicole: n2 p8, n3 pl2,15.
Berveling Gerrit: n4 pl l.
Biblioteko de la Urbo l,a Chaux{e-Fonds: nl pl,
7, 9-10, 15, 17, n2 pl2, 15, n3 p+5, 21, rA p5-7,
t7,üp6..
Bickel Andres: n3 pl6.
Bickel Camille: n3 pl6.
Billinger Martin: n4 p34.
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Blanc Claude: n2 p8.
Blanc-Maillard Charlotte: n2 pl6, n3 pl6-17, n5
p6.
Blanke Detlev: nl p8, n2 pl l,n5 pl6.
Blinov: n4p26.
Blurnental: n4 pl9, n5 pl3.
"[: boato estas plena" (Hâsler Alfred): n3 p30.
Botrejm Hector: n3 p27.
Bonaparfe Napoléon: n3 pl2.
Bonjour Edgar: n3 p30.
Boûùôhe Eduard: n4 pl l
Borsboom Ed: nl 915,rû p22,n3 p3l-32, 5 p20.
Bossard Gustav: n3 p23.
Bossong Ru: nl pl5.
Bouhon Marjorie: n5 p20.
Bourot Suzanne: nl pl5.
"Brasikfolio": n3 pI6.
Breyer Nikolaus: n4 p34.
Briner Arme-Marie: n2 p8.
Brouwer Anke: n2 pl2, rd p6.
Brtlgger Fraoz: nl pl8, rA pl7-19, n3 p9, 17-18,
28-29, n4 pl6, n5 pl l-12.
Bnlgger Margrit E.: nl pl9, n3 p9,28-29.
Briigger Margrit M: n3 p29.
Brillisauer Manrus: n2 pl7, r$ p29.
Briisc.hweiler Jura: n4 pl l.
Briitschlin A: n3 p24.
Brun Sonja: nl p15, 18-19, n2 p8, 13, 15, 17-18,
n3 p6,8, 14,25,28,-29,n4 p7, 13, 16,n5 p9, 18.

Brunsback Elisabeth: n5 pl l.
Bucher Rosmariei i3 p29.
Bucher-Heller: n3 p23.
"l,a budhisno" (Da Silva A): n2 pl0.
Bühlmann Daüd: nl p6, n2 p8, n3 p9, 14.
Bühlmann (lucemano): n3 p25.
Buonarroti Berlinghiero: nl pl7, n2 plO.
Burkhardt Adolf: n4 pl l, 20.

c
Calaprice Alessandro: n2 p8.

Caragea Nora: nl plS.
Carlevaro Tazio: nl p8, n3 p9.
Cassini Richard & l,ucia: n3 p9.
Castelli Giuseppe: n2 pl7, n3 p29.
"Catalogo di e-o" (Université [ULM): n3 pll, n4
pll.
Centro de Dohrmentado kaj Esploro prt Ia
Lingvo I-a: CDELI: nl pl-4, 7-10,17,19,22,
28,n| p2-34,6-7, l0-ll, 21,27,n3 p3-5, 7, l0-
12, 18,21,28, n4 p34,6-7,9-10, 12, 14, 16-17,
20, 36, n5 p3, 7 -8, 12, 17.
"CH 8001 ChoCHolæNiel" (Skorupski): nl p8.
Chaves-Walder Gabriel: n3 p9.
Chaves-Walder Verana: n2 p8, 20, rû p9, 19.

Clxnielik Tsnasz: n3 pl l.
Chrdle Petro: n3 p32.
"Colour-Key": n2 p7.
Conde Rey Marie-France: n5 p9.
CoolGerard:n3 ll.
"Correspondance" @ussell & Coutrat): nl p8.
Corseüi Renato: nl pl, 3, 6-7,15,î2 p3, lO,12,
15, 19, n3 pl, 3-5, 7, 10, 14, rA pl, 5-7, n5 pl1.
Courtenay Baudoin de: nl pl7.
Couturat lruis: nl p8, n3 p23.
Cseh Andreo: n2 p20,nS p2O.

ô
"Ôemobil" (§ôerbak Jurij): n4 pl1.

D
"Dancu, marionetojl' (Baghy Julio): n4 p12.
Da Silva A n2 p10.
Daudet Alphorse: nl p8.
Daüs Garry: n3 p32, t4 pl9.
Dayer Ariane: a3 p2l-22.
"De A al B: festlibro por À Albauh": n2 pl l.
DeCes@esManuel:nl 13.

Declerck Chrigi an:. rû p22.
Degoul François: n3 pl4.
"1,a deka kongreso de la kornunista partio": n4
pl l.
"Delegacio por adopto de lingvo i-a": n3 p23.
'ta dervi§o kaj la morto" (Selimoviô): n4 pl2.
Descoeudres Alice: n3 pl l.
Dettling Annelis: rA pl8,n3 p28-29.
"Iæ develop,pement de feîfartr" (Descoeudres): n3
pl l.
.Læ devoir" §aville Emest): n3 pl l.
"Diccionario e-o-espafiol" (Paluzie-Borrell): nl p8.

"Dicliormaire des langues knaginaires" (Albani &
Buonarroti): nl pl7, n2 p10.
Diego Fernando de: n4 pl l.
DietJerle Hans-Burthard: rA p23.
Dietterle Johannes: rû pl, 23-27.
Dobramski Roman: n3 pll.
Dôrr Josef: n2 p22.
Doko: n4 pl2.
Dorthe Pierre: n2 p8.
Dostojevskij Fjodo,r: n4 p25.
Dovat Lucierme: nl p7.
Duc Goninaz Miclrel: n5 p16,20.
Dulichenko A: nl pl7, n4 p26.
Dumoulin Janine: nl pl5, n5 p20.
Dupin Augustine: n4 p5.
Dussenty Monique: nl p15.

E

"Ebono: raporto el Aûiko. (Kapuscinski): n3 pl I.
Ecklin Karlota: n3 p28-29.
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"L'ecole active" (Ferriàe Adolphe): n3 pl l.
"t-a dukado de la infano el la vi@unldo de la
spiritoscie,nco" (Sæiner Rudolf): nl p8,rA p29.
"Eôrkado pacen": nl pl l-12.
Eggenberger Gertrud: nl pl3, n2 pl4,n4pl3.
Eggermarm Anton: n3,p25.
Eichkorn Bemhard: nl p8, n4 p32.
Eisenegger Elisabeth: n5 pl3.
"Ekspozicio de infanpentrajoj": n4 pl l.
'Ekspozicio pri e-o ôe Frole CIub Migros': n2 p7.
Ekspozicio pri e-o en llcerna Trafik-Muzeo'. n3
p27.
'Ekspozicio pri e-o en Zenkal-Biblioteck' (hzem):
rB p27.
Ekzamena Komisiono por la l-aj Ekzamenoj de

ILEULJEA: n4 p20.
Ekaamorra Komitato: n2 p2l.
Elmer Peter: nl p6.
Elsner Verena: nl p6, n5 pl3.
Emmerich Andreas: n3 p7,9, n4 p7,ü *5.
'Etr frernda uôo" (Vatton Arvo): n4 pl l.
'Encikl@ia vortaro (Wlister Eugen): n2 p26.
"Enciklopedio pri e-o kaj interlingvistiko en

Svislando: n3 p8, 18, n4 p6, n5 p6.
Engholrn Stellan: n5 p20.
.Eriko" (Uibo Enn): n4 pl l.
"E-a lægolibro" (Seüilâ Vilho): nl p8.
E-ista Klubo Kolin: n4 pl l.
"E-o" (JEA): n2 pl5,26,tB p14,.22,25.
"E-o als Ratespass" (E-o-Jugend): n2 pl l.
E-oCentro Kvinpetalo: nl pl5, n5 p20.
"E-o in 5 læhrbriefen": n3 p26.

"E-o-Information": n3 p28.
E-o-Grupo aü Klubo de EPFL: n2 p7.
E-oGruppe Nümberg: n3 pl l.
E-o-Instituto en S *sb:. t2 p23 -27.

E-o: kongresoj:
rBalte Esperento'Fonunor :
Kaliningrad (2002.07.lÇlE): rA p25.

'Baltiaj E-o-TagoJi:
38-aj Riga (2002 .07.7 -14): rA p24.
tEüropmie Kongresoi:
Verona; (2002.08.23-28): n3 p3, n5 pl4.
tFrancr E-o-Kongresor :
Strasbourg: nl p3, n2 p3, n3 p3.
rl-a E-o-Konferenco de OSIEKT:
Iæuven (2002): nl p3, n2 p3, 22,r$ p3.
I-a Fenojistr E-o-Federacio (§AEF):
53-a Tâbor (2001.05.12-19): nl pl3, n2 pl8.
tl-a Fesüvalo':
l9-a: Borken: ûp4,23,n3 p3, n4 p4, n5 p3.

'I-e Pedagogia Kongreso' :

Gæèxe (1922): rA p25.

rl-a SemeJno prl Eùologio trj Folkloror:
Riga (2002.07. I -7): n4 p24.
KELI & IKUE:
52-a kongreso de KEL.I k j IKUE: n4 p20.
tSAT-Kongresor:

76-a Chaux-de-Fonds (2003): n3 p3, 8, 13, n4 p3,
n5 p3.

SAT-Amikero:
S7-aYig: nl p3, n2 p3, n3 p3l-32, n4 pl9.
tTutarnerike Kongreso de E.oi:
5-a Meksiko: p3, 22, n3 p3.
rUniversah Kongreso de E-o':
UK: nl y',6, n2 p25,tt3p23,t4pl3-14.
64-a UK: I.;rzem:, n3 p?l, 27.
86-a UK'Zagreb: nl p4.
87-a UK: Forlzleza (2002) nl p3, n2 p3, 15, 19-
20,û p3,l8-19,n4p12,16, 19-20, n5 p9.

"E-o: lerneja eksper''imenlo" (Sormabend): n4 pl l.

E-o: orgenfuajoJ loLeJ en Süshndo:
BaseL E-o-Societo Basel = ESB: nl p3, 16, n2 p3,
l4 f6, n3 p3,7, 15,n4 p3, l,{-15, n5 p3, 10.
Bern: E-oGrupo: n3 pl5, n4 pl5, n5 pl0.
Lo Clraur-de-Fonds: 'Stu&ondo': nl p3, 19, n2
p3, 19, n3 pl8, n4 p3, n5 p3, 12.
Genève: E-+Grupo [,a Stelo: nl p3, 16, tr2 p3,7,
16, n3 p3, 16, n4 p3, 15, n5 p3, 10-l 1.

Lausanne: laünarc E-o-Societo : LES: nl p3,
16-17, n2 p3,7, 16, n3 p3, 16, n4 pl5, n5 p3, rl.
Luzern: Iacema E-o-Societo = LES: nl p1,34,
lE, n2 p3 4, 8, 14, 17, rfi p3, 17 -18, 22-29, rA p3,
16, n5 p3, I l-12, 18.
Neuchâtel: E-o-Societo: nl p22.
lVil: E-o-Klubo Wil: nl p3, 19,rAfiA,8, 14,20,
n3 p3, 19, n4 p3, 17, n5 p3, 12.
Zürich: E-o-Societo Ztrich : ESZ: nl p34,20-
22, n2 p3, 8, 14, 20-21, n3 p3, 19-20, n4 p3, 18-
19, n5 p3, 12-14.

"L'e-o üt": n3 pl2.
Etulo (Ps): nl pl0.
Eüropa Unio: nl pl2.
Expo 02' (Ekspo 2002'): trz p3, 13, rA û, 7, 12,
t4.

F
Fabbri Chiara: nl p2, rD p2, 6, n3 p2, 6, n4 p2, n5
p2.

"Fahnenheit 451" (Wodehouse P G): nl p9.
Fawe Alain: n3 p6, 12.

Fedération suisse pow I'éducation des aduftes
FSEA = Schweizerische Veeinigrng frr Er-
wachsenbildund SVEB: n3 pl2.
"Feliôu, eblasl" (Aivanhov O M): nl p8.
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"Ferdkund Hodler": n4 pl l.
"F€rdinand Hodler Fotoalbum" (Briischweiler): n4
pll.
Ferriàe Adolphe: n3 pl l.
Fichte: n4 p3l.
Filali Renala: n3 p28-29.
"[-a filozofio de lib€reco' (Sæfurcr): n4 p29,31.
Fischer Hugo: rB' p26-27.
"I-a flambirdo" (Tezuka Osamu: nl p8.
Fôhr Sitta: nl p20.
"Folio ôiuj estas verdaj" (Tubota Kôki): n3 pl l.
Fondajo Meiners; n4 p2O.
Fontannaz Nanry: nl p7-8, n2 plO, 16, 22,28, r$
p9-10, 12, 32, rA p2, 9, 14, 19, n5 pl, 6-7, 15.

Forel Augrrste: n4 pl9, n5 p13.
Forsær J: n3 p23-24.
"Forum Helveticum": nl p8.
Frauchiger Benno: nl pl2,rA p7,û p7,13,14,
n5 p8.
Fregonara Odefie: n5 p6, I l.
Freinel (metodo): n5 p20.
Fundaüon Bakonyj pro Lingua Universal: n3 p27.

G
Gacond-Giroud An&'ee: ûl p6, n3 p9, ll, rA pl6.
Gacond Claude: nl p2, 6-ll, 14-15,17, 19-20,
22, 28, û p2, 6, t, 10-12, 15, 19, 22, 27, û p2,
4, 6-7 -10, 12, 16-18, 21, 28, rA p2, 4, 7, 9 -12, | 4,
16-17,20,29, 36, N5 pl, 5-9, ll-12.
'Gaja E-o-Rondo Instrui§eca' = GERI: n2 pl4, 18,
n4 p13.
Galkin Aleksan&: rA p27.
Gary Romainvd Davis Garry.
Gaudin Jean-Loup: n2 p8.
Gaussen Georgette: n4 pl5.
'Gazetara Servo': n2 p7.

"Gee-istoj en c€nlra Svislando 1903-1919 kaj
1927-2002":n3 pl1.
Gehring Emil: n3 p26, 28.
Genève: Universitato : i2 É.
Germana E-o-Instituto: rû p25.
Germana E-o,Li go: n2 p26.
Gesslar Claudie: n5 p8.
Germana E-o-Asocio: GEA n3 p7,n5 p+5.
Germana E-o-Instiûrto: r2 p27.
Giannini Walter: nl p6, n5 p6.
Giessner Joachim: nl pl4, n4 pl3.
Gilbreth F & E: nl p8.
Glâüli Em$: nl pl3-14, n2 p8, n4 p2l-24, n5
pl2.
Glâttli Wemer: n4p2l.n5 p6.
Goethe: n3 p26, n4 p30-31.
Goetheanum (Dornach); n4 p30.
Gold-Aubert Philippe n2 p8.

Gorecka Halina: n4 p25.
Goscirury: nl p8.
Grabowska: n5 pl l.
GrafBruno: nlp2,6,10,20,rA p2, 8, 12, 18, n3
p2, 6-7, 9, tr4 p2, 6, 8, 14, 25, 35, n5 p2, 4.
Graf (lucemano) : n3 p2 5.
I-a Grande Ourse (emejo): rA pD, n3 p4,7, t3,
t4 pl,5-7.
Graneroli Origlio: nl p6.
Grass Gilrfer: n2 p7.
Graubert Sophie ps Grosjean Mireille.
Grazzini Corrado: nl p8.
Grigorijev*ij Ardrej: n4 p27.
Grônings Bruno: nl p6.
Grosjean Joëlle: nl pl2.
Grosjean Mireille: nl p6, ll-12, n2 p6, I l, n3 p6-
10,12,22,r4 p7, 10, 12, 19-20, n5 p8, 19.
Grossmarm Andréi t3 p32.
Gubbins Paul: nl pl5.
Gudskov Nikolao: n3 pl l.
Gùldin Margrti: n3 pl5, n4 pl5, n5 plO.
Gtrtensohn Ulrich: n3 p23.

ô
Ôanfianko: n4 pl l.

H
Haas Josef: n3 p25.
Hâûggi Anton: n3 p27.
Hâsler Al&ed: n3 p30.
Hairao Liu: n5 p17.
Hartig Dieter: nl p14.
Hasler John: n3 p9.
Hauge Henning nl I pl4.
Haupenthal Reintrard : 14 p28, 3 4.

"L'Hebdo": n3 p2l.
Heim Albert: n3 p24.
'Hejmoj de birdoj" (Ju Zi): n4 pl l.
Hermam Comelia: n4 p36.
Hermann-Irginbühl Hans §ekrologo): n4 p35-
36.
"Heroldo de E-o": n2 pl3, n5 p9.
"Heroldo komunikas": n3 pl4.
"Hetajro dancas" (Urbanové Eli) : n2 pll .

"Heureka!": n2 p7.
Hilelismo: nl pl8.
Hilfiker: n3 p24.
Hillel: ril pl8.
Imfeld Gudrun: n3 p29.
Himmler Heimich: 12 p26.
"Historio de la süsa neütraleco" @o{our): n3
p30.
Hodler Heclor: n3 p8, 24, n4 p3, 56, I l.
Hoûnann Alfons: n4 pl3.
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Ilromada Rudolf: n4 pl2.
Huber Theo: nl p6.
Huber Richard: û p2Ç25.
Hujucz: n4 pl l.
Humair Jacques-An&é: nl p9, n4 p6, n5 p6.
Humberset Jean-Paul: nl p22,n3 p6.
Hunkeler Hars: nlp8.
Hunkeler-Ponzino Ines §ekrologo): n4 p35.
Husum: Germana E-o-Kongreso: nl p3, n2 p3, n3
p3.

I
"[a idealo kaj la realo de i-a lingvo" (Hujucz): n4
pll
ltJn:n3p23,26.
Irnfeld-Stamm Gudrun: n3 p29,t5 p6.
"Lknpartial": n4 p5.
"kdekso "SES informas" jaro 200 l: nl p22-28.
"La Infana Raso" (Auld William): n5 p9.
I-a E-o-Muzeo (Wien): n2 p6.
'I-a E-o-Paradizo' (Meggen): n3 p24.
I-a Fervojista E-o-Federacio = IFEF: nt pld n2
pl4, n4 pl3.
'I-a Junulara Kongreso' = 'TEJO-Kongreso': nl
pl2.
I-a Komitato por Etnaj Liberecoj IKEL: n3 pl3.
I-a Ligo de E-istâj Instruistoj = ILEI: nl pll-12,
rû pll-12, rB p7, 12-13, n4 p7, lO, 12, 20, n5 p8.

"I-a Pedadogia Revuo": nl pl2.
'I-a (Eüropa) Tago de la Lingvoj': n2 p6, 18.

"I-aj lingvoj... " (Phillipson Robert: n4 pl l.
krterlingna: ûp26-27.
Intemalional Auxiliary language Association
IALA n3 p26, n4 pl l.
"Intimiatriptiko" (Hrornada Rudolf): n4 pl2.
"Iom pri kaj de J C Blumhardt" (Schempp): n4
pll.
Isaak Peter: n3 p25.
Ivannikova Olja: rA p26.
Ivanova I: nl pl7.

J
Jaccard-Besson Marguerite: n2 p8, n3 pl7, rA
pll, l5-16.
"Japanaj noveloj": n4 pl l.
Jearmeret Jeanr(in)e: nl p6.
"Ies! kompreneble...": n3 pl3.
Joguin Jacques: n3 irl6.
hZi:rApll.
Junularo E-ista Svislanda : JES: nl p3, 12, n2 p3,
7, 12, t13 p7, 13, n4 p9, 12, 15, n5 p8, 10.

K
Kansaja Ligo: nl p8.
Kant Immanuel: n4 p25, 30.

'Kantante anlaüen": n3 pl l.
'Iknto pri minaütoro': (Berveling Gerrit): n4 pl l.
"Ikntoj de vaganto" (IGren Juri): n4 pl l.
"Kantu kune" (Dobr4mski Rornan): n3 pl l.
l<anz:lroi rA p27.
Kapuscfurski Ryszard: n3 pl l.
Karen Jiri: n4 pl l.
Karolo la Granda (Charlemagne): n3 p32.
Keller Slephane (Stefano): n2 p7, rA pl4, n5 p5, 7,
ll.
Kersaudy Georges: nl p8, n3 p32.
"Kiel akvo de rivero" (Schwartz): n3 p3 l.
"Kiel oni akiras ekkonojn pri la super,aj mondoj?'
(Steiner Rudolf): nl gE,tA p29,32.
"Kio estis la 20-r jarcento?" (Nadainada &
Kobayashi): n3 pl l.
Kirschstein Wolfgangi î4 p25.
"Kit vivas' (Lyngbirk Jyüe): n4 pf f.
Kniivilâ lblle: n4 p25.
Kobayashi: n3 pl l.
Koch Josef: n3 p25.
Kohlrusch Ulrich: n4 pl3.
"Kolin" @-ista Klubo Kolin): n4 pl l.
Koller Alois: nl p6.
Kolumbo Kristoforo: nl pl3.
Komisiono E-o Lemejen: n3 p2l.
.t-a konspiro de Katilino" (Salustio): n4 pl l.
'Kontakto" (§aofrankQ: n4 pl1.
Konstanz: Bavela-"Î ago: rA p3, 22.
Korjenkov Aleksan der : n4 p25.
Koutny llona: n4 p7, î5 p4-5, 17.
Kovals Katalin: n5 p20.
Kris Alen: n4 p25.
Kronenberger Albrecht: n4 p20.
Kubo: nl pl3.
Kudlikova Elena: nl pl4.
Kulturkampf: n4 p33.
Kürmeke E: nl pl4.
Kuhl Celestina: nl pl2.
Künzli Andreas (Andy): n2 p4, rB p8-9, 17,21,
22, 28-29, n4 p2, 6, 27, 34, 36, n5 pl, 6.
Kultura Centro E-ista = KCE: nl pI,3, 13, n2 p3,
12-13, 18, 27,1t3 p34,8, 13-14, 21,29,n4 p3,7,
13, n5 p3, 9.
'Kmordigitaj e-o.kursoj'= çf,,K: n3 p2l.
Kuznecov S: nl p17,n4p26.

L
"l-a lada tanrbureto" (Grass Giinter): n2 p7.
lÂlerach Jean-Rodolphe: n2 p8, , n5 p6.
lâderach-Emmes Martlu: n3 p2l.
Ulderach Werner: n2 p8, n3 6, 20-21 (nekrolo-

Bo).
t^afendel: n3 pl l.
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t^afosse Josee: nl pl5.
Lagrange Georges: nl pl5, n5 p20.
"[:ngues sans frontiàes" (Kersaudy Georges): nl
p8, n3 p32.
I-aszay 66p; n1 013.
La Tmre Mauro: nl pl2, n5 pl7.
I-auber Heimich: n3 p25.
Lauper Elisabelh: nl p2,7,9-10, 28, n2 p2,8, rB
p2, 7, 10, 14 p2, 4, n5 p2, 6.
lausamre: Université: nl pl7-18.
Lavanchy Jean-Jacques: n4 pl l.
læau Læopold: n3 p23.
Lehar F: nl pl4.
I-eibniz: nl pl7, rO p25.
l-enn:ilp27.
Iæ Puil Jak n3 p32.
LF-koop: n? pl8, nf p29,n5 p9.
"I"rteroj el einio" (Strong Anna Louise): n4 pl2.
Læuze Ernst: n4 p20.
"h libro de la mirindajoj" (Polo Marco): nl p8.
Liechti Fritz: n2 pl3, n3 p6.

Ligo de Nacioj (Genève): n2 p25.
Liiv Juhan: n4 pl l.
"Linguistic Imperialism": n3 p2l.
"Lingva arto": (Benczik Vilrnos): n4 pl l.
'Lingva demokratio: nl p4.

LinsUlrich: n2p23,27.
Linzbach Jakob: nl pl7.
"Literatura Foiro" = LF: rt2 p6, rB p7.

Litova E-o.Asocio: n4 p25.

"Litova Stelo": n4 p25. '
Lotjakas Eevi: n4 pl l.
Loreru Heinrich :. tt3 p26.
"I-ncema Progreso": n3 p27-28.
[,utz Johann: n3 p27.
Lutz-Parolo Julietta: rB p27.

"Luzemer Tagblatt": n3 p23.
Lyngbirk Jytte: n4 pl 1.

M
"Magazin frr Literatur": n4 p30.
Magia I-a Rondo: n4 p36.
"l^a maison des pafts" (Aud€mars & l^afendel): n3

pl l.
"Lâ majstro de Kôôoja' (Iammsaare): n4 pl l.
Malgranda Revuo: n5 p20.
Mallepeli Vere?ra: nl p6.

"Malneütrale pri la neütrala" (Gudskov): n3 pl l.
Malovec Mirolslav: rA p23.
"Malriêaj homoj" (Dostojevskij Fjodor): n4 p25.
Mamin Jearme: n5 p6.

'Manifuo de Prago': nl p5.

'Manlibro por p,raktika komunikado" (Umeda

Yoshimi): n3 pl l.

Mannijo ftat*o-grupo): n3 p32.
Margot Nicole: nl p2, n2 p2, tû p2,9, 12, tr4 p2,
n5 p2.

Markov Annô'Sophie: n5 p20.
Martinelli Perla: n3 pl4.
"Maskerado ôirkaii la morto" (§oros Tivadar): nl
p8.

Masson H«ri: n2 pl2.
"Ma§inteknika vortaro" (Wüster Eugeo): rA p26.
Matthey Denise: o3 p6.

Mayer Herùert n2 p6, n5 p5.

"Meditado êe sunlevi§o" (Aivanlnv): nl p8.

"Mein Schlilsselloch: E-o": (Schiffer): n4 pl l.
Meier Hans: n2 p8.
Meier Josi J: n3 p27.
Mellini An§elo: rQpl9,n3 6,28-29, n5 pl8 (ne-

krologo).
Melnikov Valentin: il p25.
Mettler Rosa: nl pl8, n3 p28-29, n4 pl6.
Metzger Jocef: n4 p34.
Meyer Hans-Rudolf: n3 p27.
Meyer Martin: nl p20.

"Meze de Eüropo": n4 pl l.
Miège Marjolaine: n5 pl l.
"Migranta plumo" (Baghy Julio): n4 pl L
"Miro": n4 p36.

"Lamisio & SAVA'(Cool Gerard): n3 pll.

Hiromasa): n2 pl0.
Motr Jolnnn: û p25-26.
Molnar Monika: n3 pl8, n4 pl7.
Monda Twismo @ydgoszcz): n4 p24.
"Mordo dê traüvaioj" (Sekelj Tibo,r): n2 pl l.
"Mondoj: 34 e-aj rakontoj": n3 pl l.
Montagner Andrea: n4 pll.
Moreillon Marcel: nl p6.
Morisoli Dolores: nl p6.
Morita: n3 pl l.
Morocz Istvan: n3 pl.
Monocz Piroska: n3 p9.
Mrabet Mohammed: nl p8.

Müller Carla: nl p6, n3 p29.

N
Nadainada: n3 pll.
'Nano kaj giganto" (Schultze Richard): nl pl8.
"Natursciencaj skriboj de Goethe" (Steiner): n4
p30.
Naülle Emest: n2 pl3, n3 pl I, 14.

Nederland Ole: n4 pl l.
"Neologisma glosaro": n4 pl0.
'Neue Luzemer Zeitung": n2 pl8.
Neves Gonçalo: n4 p34.
Nicolodi Armalise & Carlo: n2 p8.
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Niasche Friedrich: n4 p3l.
"Noktaj aviadisoj" (Beekmann Vladimh: n4 pl l.
'Nova Plena llu$rita Vortaro": n4 pl8.
Nuchinski (familio): n5 pl3.
Niiesch Willy: nl p8, n4 p29.
Nunez Hemandez Mayra: nl pl3.

o
Occidental-Intedingue: n3 p26.
"Okultoccienco en konturo' (Steiner Rudolf): nl
p8,n4p29,32.
Onda Hiromasa: n2 pl0.
"Ondo de E-o": n4 p25.
Ooslendorp Marc: ni pl6.
Orellana Rojas Atillio: nl pl l.
"Originala vakaro" (Zamenhof L.-L): r0 p25, 27.
Orrelli llciano: n3 p26,29.

P

Pace Gilda: n3 pl6.
"Paco" (Diego Femando de): n4 pl l.
Page Terry: nl pl5.
Paluzie-Borrell J: nl p8.
"Pardubice": n4 pl l.
"Padons e-o" (Joguin Jacques): o3 pl6.
Pazival: n3 plO.
"Pa§ôj al plau pocedo" (Auld William): nt p8, t9,
n2 pl9, n4 pl7.
"Pazariik invitas vin!": n4 pl 1.

Pellicier Philippe: nl pl5, n5 p20.
Pemacchietti Fabrizio: n3 pl4.
Perevertajlo §: n5 pl9.
"Perkoresponda kurso de e-o por franlingvanoj";
n2 p28, n3 p9.
"Perkoresponda kurso de e-o por germanlingv-
anoj": n5 p5.
Perlel Jules: n3 p24.
Perrenoud William: n4 pl L
Peyraut Yves: n2 pl3.
Phillipson Robert: n4 pl l.
Piô Karolo: nl p7, 2O, n2 É, 16, 22.
Pilger Wouter: n2 pl0.
Piner ïTérèse: nl pl5, n5 p20.
Piron Claude: nl p8, n2 p6-7, 12,28, n4 pl2, 14,
n5 pl l.
"PlannÊd languages: From Concept to Realiÿ":
n5 pt5-17.
"Planeta":
Plarmer-LÀlerach Suarme: n3 p2l.
"Pli ol kvindek rradukoj" (Burfthardt): n4 pl l.
'?or la homo" (Urüonas Alopas): n4 pl l.
"Po§atlaso de la mondo": n4 pl l.
Plovdic: 54-a IFEF-Kongreso: nl p3, n2 p3, n3 p3.
Plutniak Arlette: nl pl5, n5 p20.

Pochanke Barüara: û p20, a3 pl9, n4 pl7, n5
p12.
Pochanke Stanislarn nl pl9, n2 p20, n3 pl9, n4
pl7, n5 pl2.
Poclranke Vera: nI gl2, t2 p7, 12, 20, t8 pI3, 19,
n4pl2.
Polo Marco: nl p8.
'Post la kurso" (Wingen W & tI): a2 plO.
"Pri üa feriado «r Bulgario'(Balkan Toud$): n2
pl l.
"I-a princo kaj rut5f goachouse P. G): n3 pt2.
Prival Edmond: nl plQ n2 pl3, n3 p8, ld 16, 2l-
22, rû p3, 6, I l, 13, n5 pl l.
Probst Marianrr: n2 p8.
hb*^Paul: n3 p23.
Prusa Stat Bibtiaeko (Bcdino): n2 p26.
Puchova Elena: nl pl4.

R
Radio ltalie Irterrutionale: n3 pl l.
Radio lr-a (Zltric*r): n4 pl( n5 pl3.
Radio Suissc Rornande: n4 14.

'Rakontoj de niaj prapatroj' (Doko): n4 pl2.
Randin François: nl pl6, tr2 p7, 16, n3 p6, 16, n4
p13-15, n5 p9, I l.
Rapley Johano: n5 p20.
"Die Region" (tuem): n2 pl8.
RERO: nl p9,n2pll.
Rey KoryIad (Koûi): n2 pl8, n3 p28-29.
Reynond Mady Lynn: n5 p6.
Riüere Jimmy: nl p6.
Rôlli An&ea: n2 pl7.
Rogger Josef: n2 p8.
Rohrbac-h Marc ll; n2 pl0.
Roland Mirerez: n3 pl0.
Rook€ Dieter: nl pl3-14, n2 p5, 8, 17, 19-20, n3
p7, 1 4, 19, n4 pl6-17, 20, n5 pl2.
Root Marlha: n4 pl9, n5 pl3.
Ruckli Nlonika: n3 p29.
"Rtckbliclq rerigar&' (E-o-Gnrppe Nümberg: n3
pl l.
Ruedin Alexandec n3 p23.
Rumantsch Grischun: nl pl l.
Ruslando: rAp25-27.
Russell: nl p8.

s
Sac{sisdrc Esperanto-Bibliothek n2 pl l.
Sailer Oskar: n4 p34.
SaluSio Krispo K: n4 pl l.
"salutoq Arniko!": n4 pl I
"San Carlos'(Verne Jules): nl p8.
Sandoz4iroud Cosete: n2 pl3, n3 p6, I l.
Saussure René de: nl pl7, n4 p26.
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Savatornky Dan: nl plZ n2 plO.
Scherrry,p Paul: n4.pl l.
Scherer Margrit: n2 pl9, n3 plE,28-29.
Scherer Paul: n2 p5, 8, 17-19,û p6.8,10,26,28-
29, n5 pl8.
Schifer Joeef: n4 pl l.
Schiller: rO p26, rA p3O.
Schleyer Johano Martin: n3 p23,r4p28,33-34.
Schneller Martine: nl p7-10, n2 p10-ll, n3 plO-
12,n4p9,12,n5 p7.
Schneller Richard : nl p2, 7 , rA pl , l0 , 27 , n3 pl0-
ll, 31, n4 p2, 19, 28, 33, n5 pl.
Schriçer: n3 p24.
Schnurrenberger Reto: n5 p6.
Schoch-Sriicheli M. Th: n2 p8.
Schorla Andrea: n2 pl0.
Schramm Albert: rûp24.
Sclnôer Karl Julius: n4 p30.
Schütz Thorras: n2 p22.
Schubert Klaus: n5 pl5.
Schuhhess Paul: n3 plO.
Schultze Richard: nl pl8.
Schwartz Raymond: n3 p3l.
Sekelj Tibor: n2 pl l.
Selimoviô Me§a: n4 pl2.
Sernrnle Fritz: n4 pl9, n5 pl3.
"§enmatrikulaj artilerianoj": n3 pl l.
Serm Hans-Peter: nl pl6, n3 pl5, n5 p10.
Servracieca Asocio Tutnonda = SAT: nl p3, 9,
13,n2 p3,8,û p13,27.
Sennhauser læonie: rû ÿ0.
Sériot Patrick: nl pll -18, n4 p26.
Setâlà Vilho: nl p8.
"Sileziaj kamoj" (Becruô Petr): n4 pl l.
Silfer Giorgio: n3 pl3, n5 p9.
Simeon Stephan: rB p24-25.
Simmonds Colin: nl p15.
"Sionsharfe": n4 p33.
Sire Serge: n5 p20.
Sixtus Pot Christiane: rA p7,t3 p8,12.
Skorupski Stanislaw: nl p8.

Smycka Miroslav: nl pl4.
Somnabend Helmut: n4 pl l.
Soros Tivadar: nl p8.

§pecht: n4 p30.'

Spielmann Eduard: rB p25.
Sprachkreis Deutsch: n2 p6.
Spalinger Berthe: n3 pl5.
"La spegulo. granda" (Mrabet Mohammed): nl p8.

"Sprachenpolitik in Europa" (Blanke): n2 pl l.
Stafeto: n5 p9.

"Steafan loringett" (Schorta Andrea): n2 pl0.
Steche Albert: û p24, 26.
Steiner Rudolf: nl p8, n4 p29-33, n5 pl7.

Slciner-Brie Jotrann & Franciska: n4 p29.
Steiner-Von Sievers Marie: n4 p30.
Strategia Forumo: ll p4.
Strauss J: nl pl4.
Strong Ama Lonise: n4 pl2.
"Sûtdoj pri interlingvistiko / Studien zur Inter-
linguistik": nl p8.

"Sub la nobla ôevalo" (Szczypioski): nl p8.
"Sud-Rejna Kuri *o" : n2 p7.
Sues Reny: n3 p29.
Sugitani Hiroko: n5 pl l.
Sunhejmo (Rheineck): n2 p3,20, n3 p3, 19, n4
pl7.
Süsa Asocio de Eo-Fervojistoj = SAEF: nl pl3-
M, û p3, 14, 18, 26, 28, n4 pl3.
Svisa E-a Kuracistâ Asocio: n3 p24.
Svisa E-o-Biblioteko: rB p24.
Svisa E-o-Instituto (Bem): n3 p25.
"Svisa E-o.Revuo" : n3 p22, 27.
Svisa E-o-Societo = SES: nl pl-2, Ç8, 10, 14,20,
rA p2, +9, 12, 18, 20, n3 p3+, 6-10, 12, 20-21,
23-24, 28-29, î4 p3-4, 6-8, 12, 18, 20,35, n5 pl,
36, ll, 13, t8.
"Süsa E-o-Societo informas": nl p2-3,7, 12, 15,
28, rû p2, 5-6, û p2, 6-10, 17, î4 p2, 10, 12, 19,
29,n5 p2-3.
"Svisa Espero": 13 p16,22-25.
"Svisa Fervojisto": n2 pl4, 13 p27 .

'§üsaj E-o,Ekzarnenoj'(KCE): n3 p3, 16.
Symoens Edward: n5 pl7.
Szc4,piorski Andzrej: nl p8.

s
Sôerbak Jurij: n4 pl l.

T
Tammsaare A H: n4 pll.
"Tartarin de Taraskono" (Daudet): nl p8.
Tellini Achille: nl pE.

"l-a templeto" (Bergengruen Wemer): n4 pl l.
Teozofia §ocieto: n4 p30.
"Teozofio" (Steiner Rudoll): n4 p29,31.
'Tero kaj ôielo: kantu" (Bur*har& Adolf): n4 pl l.
Testaz Lisette: n3 pl0.
Tezuka Osamu: nl p8.

Timermane Mara:n4p24.
Ti§ljar Zlalzko: n5 pl4.
"Tom kaj Tina +konsiloj" §ederland) n4 pl l.
Tonkin Humphrey: n5 pl4, 16.
La Toume (E-ista Kunvenol908): n5 pl.
"Treize à la douzaine" (Gilbreth F & E): nl p8.

"Tri 'st s tro" (B€rveling Getrit): n4 pl l.
Trixini = Triksini (magiisto): nl p3, 20,22, rO p3,
6,2l,tB p3, 19, n4 pl8.
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Troder M: n3 p24.
Tubota Kôki: n3 pll.
Turbillon Juanita: n5 p20.
Tutmonda Ea Junulara Organizo : TEJO: n4
p26.
Tzaut Olivier: n4 p5.

U
Uderzo: nl p8.
"l.Jebersichtliches Tableau der Volapiik-Litteratur"
(Ruedin Alexander; n3 p23.
Uibo Enn: n4 pl 1.

Umeda Yoshimi: n3 pl l.
Unui§ir*a Naciaro : LIN: n3 p8, 31, n4 p7, 20.
IINE§CO: n2 p6-7.
UNESCO: Svisa UneskoKomisiono: n2 p6, n3
p?l,n4p7.
Union Mundial pro Interlingua: n3 p27.
Universala E-o.Asocio = UEA: nl pt,4,6-9, 15,
tr2 p7, 10, 12, l+15, 18, 20, 25, n3 pl, 4, 7-E, l0-
ll, 14, 2l-22, 2+26, 28, n4 p5-8, 13-14, 20, 27,
n5 p9-l l.
Universala Ligo: n3 p2l.
Universiæ IULM (Milano): n3 pl l, n4 pl l.
Upfreld Arthur: n3 pl2.
Urbanovâ Eli: n2 pl l.
Urtonas Alopas: n4 pl l.

V
Vaarandi Debora: n4 pl l.
Valo: n5 p20.
Vafton Arvo:n4 pl l.
Van Puijenbroeck-Walder Bert J.: fll p7, n3 plO.
Van Puijenbroeck-Waldet Ruth: nl p7, n3 p10, n4
p20.
"Varsovio": n3 pl l.
Vasserot Jaqueline: rA pl6.
Vatré Henri: n4 p10.
Veith-Schümpedi Amalie: n2 pl0, n3 p6.

"Ven§anto' (Bornhôh€ pduard): n4 pl 1.

"Ventolume" (Vaarandi Debora): n4 pl l.
Verne Jules: nl p8.
"Vesperkanto" (Adamson Hendrik): n4 pl l.
"Viktimoj' @aghy Julio): n4 pl2.
Virédaz Marguedte: n5 p6.

. VisyTarzicia: n3 pl0, n5 p6.

Vitali Daniele: n3 pl3.
"Vivo de Nansen" (Da Silva A): n2 pl0.
"Vivo de Z4menhof' (Privat): n3 p16, n4 pl l.
"Vocabolario e-o-italiano" (Tellini Achille): nl p8.

"Vocabolario ilaliano-e-o" (Grazzini): nl p8.

Voirol Willy: nl p22, rA p13, û fi .
Volapük: n3p23,n4p28.
Von Bûren Jean-Thierry: nl pl I, n2 p6.

Vm May Emst: nl pl9.
Von Sachsen re§o À,ugusû n2 p24.
VRES = Unui§o 46. kaj htelekta de Svisaj
Fervojistoj: n2 pl4.

w
Wapiàe Annemarie: n3 pl0,n5 p6.

Walder Elsbeth: n5 p6.
Waldis: n3 p24.
Waldis Claude: n3 p25.
Wamer Suzanne: n5 p6.
Waringtoie,n Gason: n2 plO.
Wassmann Fritz: n2 p8, n5 p6.
Wei&nann Armin: nl p6, n5 p6, 13.

Weidmam Dietrich Mi6ad: nl p2,20,t2 p2,6,8,
û p2, 6, 8-9, 12, n4 p2, 19, nS p2, 4-5, 12-13-14,
Weidmann Jasnin: n5 pl3.
Weidmann Linda: n5 pl3.
WeidmamNelida: n5 pl3.
Wells Jolm: n5 pl4.
"Weftsprachenwôrterbuch Deutsch-E-o und E-o.
Deutsch" (Weidmann üetrich): n5 p5.

Wettstein Henri: n2 p8.
WEttstein Wilhelm; û p23.
Wick Wilhelm: n3 p23.
Wingen W & H: nl p8, n2 plO. .

'Wir lemen E-o" (Wingen W & tI): nl p8.
Wodehouse P G: nl p9, n3 pl l-12.

.Wüster Eugen: n2 p26.

x
Xigeng Wang: n5 pl l.

Y
Yaki David: n2 pl7.

Z
Zahnder Bettina: rA p20.
Zamenhofl.-L.: nl p6, 10, 18, n2 p24, n3 p5, 16,
20,24,n4 p6,2O,33.
Zamenhoflidja: n4 pl9, n5 p13.
Zaslawski Vera: n2 p8, 12, n3 pl3, n4 p6.

"Zauberwort tü/eltrekord" (l-æenz) r3 p26.
Zeder Eduard: n3 p23.
"[Zehn]10 neue Lieder = l0 novaj kântoj": n4 pll.
Zehnder Bettfuu: nl p6.
Zimmermam Bemd: n4 p34.
Zimmermarm J: n3 p23.

"Zur Struktur von Planspra.chen" (Blanke): n2
pll.
Zwyssig P. Alberich: n3 p26.

-oOo-
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