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Eviss ke[enc[sro
Ntaje

17: hintempa Tago de JES.

20: Chau{e-Fonds: CDELI: Shrdrondo.
22: Basel: ESB: kunveno êe minigoifo.
24: Chauxde-Fonds: CDELI: kunEd. Borsboom
24-25: Chauxde-Fonds: KCE: Monatfino.
29 §isjrmioOl: Ztrich: 100 jarojn bahaa religio
kaj esperanto-movado en Svislando-.

Junie
03: Charx4e-Fonds: CDELI: Studrondo.

03: Genère: La Stelo: kunveno.
l}4: Luzrm: LES: kunveno.
04: V/il: EKW: kmrreno.
06{D: Kaufteurm (Germaaio): 80-a Germana

Esperanto-Kongreso.
17: Charxde-Fonds: CDELI: Shrdrondo.

21: Chaux{e-Fonds: CDELI: Ddaktika sabato.

26: Basel: ESB: kunveno êe Berthe SPALôrcER.

Julie
02: Luzem: LES: konversacia rondo.
02: Wil: EKW: PromenoalDteibnmne&
05-12: Grindelwald: SAT-antaükongreso.
12: Geoèle: Ia Stelo: kunveno.
12-19: La Chauxde-Fonds: 76-a §AT-Kongreso.
19-26: Lesjofors: 59-a IJK.
26 gi§ 02 aiig.: Gôteborg: 88-a lIK.

Aüguste
09: Luzern: LES: eksl:urso.

10: Wil: EKW: Ekskurso al Bergli Fuohsaoker.
16: Genève: La Stelo: kunveno.
24: Basel: ESB: ekskurso.

Septembre
02: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo,
03: Luz,ern: LF,S: konversacia rondo.

03: Wil: EKW: kunveno.
16: Chaude-Fonds: CDELI: Stu&oado.
25: Basel: ESB: ktmveno.
26 $s 2 oktobro: Kultura Jubilee Internacia
Semajno (KJIS): Chaux{e-Fonds: Alvena ggo.
27: KJI§: lausanne-Rolle: Centjere jubileo rle
la fondo de SE§ kaj komenco de la jubilea jaro.
28-29: tr(IIS: Chauxde-Fonds: CDELI: remkonto
kun Claude Piron, rememoro pri Edmond Privat
30: I(IIS: Ekskursa tago.

Oktobre
01: I(II§: Les Braæts: rememoro pri Edouard
Duoommrm kun Mireille Grosjean kaj sro
lÉgiise.
01: Luzem: LES: kunveno.
01: Wil: EKW: kunveno.
02: KJIS: Chauxde-Fonds: Konkluda tago.

21: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.

2ii: Basel; ESB: kunveno ôe fam. Fooke-Béroud.
25: Ôenerala Asernbleo de JES.

Novembre
04: Chauxde-Fonds: CDELI: Shrdrondo.
05: Luzem: LES: konvsrsaoia roodo.
05: Wil: EKWrkunreno.
15: Rotkreuz: SAEF:41-a GERI.
25: Chaux-de-Fonds: CDELI: Studrondo.

27: Basel: ESB: kunveno.

I)ecembre
03: Luzern: LES: Zarnenhofa festo.

03: Wil: EKW: Adventa respero.
{D: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo-
27 $s 3 jan: Kiel: 20-a IFJ.

2ü)4 Januare
07: Luzem: LES; Konversacia rondo.
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Tutsvisa kultura renkonto
kun Ed BonsBoom

prezidanto de IEI kaj aütoro de la jus aperinta ltbro Vivo de Andreo Cseh.

CDELI ôe Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds

sabaton 24-tn de majo

Pri la sekreta vivo de Andreo Csnn
Detelaj irformoj pri tiu ôi

renkonto legeblas ôe la rubriko
pri GDELI sur la pa§oj 19-20-aj.

Renkonto kun Ed BoRSBoou,
nederlanda pedagogo kaj preleg-
anto humurplena, estas ôiam ne-
forgesebla evento, tial ni vigle
instigas al nepra partopreno al tiu
ôi okazajo, kiu ankaü donos la
eblon konati§i kun la ekster-
ordinara personeco de la
esperanto-pioniro Andreo CsEn.

Pro tio, ke ver§ajne pluraj parto-
prenontoj ne konas la aventur-riôan
vivon de Andreo Csen, Ed
BoRsgoou kr.onologie rakontos §in
dum la unuaj du lekcioj. Dum la tria
li priparolos kvar-kvin problemojn
rilate al la verkado de la l/Ivo'de
Andreo Cseh, ekzemple: ôu oni
povâs priskribi la fi-agon de iu
esperantisto? En la lasta lekscio li
tu§os la lingvaion mem de Ia
biografio, ekzemple la iom abundan
enmeton de zamenhofaj proverboj^
Dum ôiuj lekscioj vivoplenaj ni

komune laütlegos kelkajn
koncernajn tekstojn.

Depost 1995 lnternacia Esper-
anto-lnstituto (lEl) en Hago havas
novan estraron, en kiu Ed BoRS-
aoona partoprenas kiel prezidanto.
lEl aktivas nun sur tri terenoj:
instruo, eldonado kaj libro-vendo.
La plej grava estas la unua: la pri-
zorgo de la Ôe-metoda instruado
tra la mondo. La realigon prizorgas
Atilio ORELLAna, Ia direktoro de la
haga lEl-kontoro" Li gvidas kursojn
de esperanto kaj seminariojn por
formi Ce-instruistojn. Helpas lin
pluraj aktivaj Ôe-instruistoj, inter
kiuj ankaü Ed BoRssoor\, mem.
Ekzemple dum la UK en Goten-
burgo .Atilio ORErl.erue gvidos la
Ce-seminarion kaj Ed BonsaooM la
Ôe-kurson.

En la venonta septembro ôe Kvin-
petalo en Bouresse Ed Bonsaoou
gvidos stud-semajnon, dum kiu Ia
temo estos la vivo de Andreo Csen
kajliaj didaktiko kaj pedagogio.

Vidu la hejmpa§on de lEl: TTT
http: www.iei.nl.
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1Ærlo dE 8Ë8
Protokolo

de la Generala Kunveno
Basel, sabaton 5-an de aprilo, 14h00-16h00

30 voôrajtaj personoj êeestas la kun-
venon kun gastoj el Germanio kaj
Francio. ,
1. Komunikoj de Ia prezidanto.

Foto François Randin

La prezidanto Bruno Gnar dankas

al Ncole BERoUD kaj al la bazela
grupo por la organizo de tiu aran§o. Li
prezentas la estraron:
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Prezidanto: Bruno Gnan'.
Vicprezidanto kaj reprezentanto de
Alemanio: Dietrich WEDMANN.
Kasisto : Elisabeth LAupER.
Sekretario kaj reprezentanto de
Romandio: Nicole MARC,or.
Reprezentanto de itallingva Süslando:
Chiara EaseFJ.

Senkulpi§is Elisabeth Laurrn (kiu
revenas samtage el voja§o), Chiara
FABBRI, Gabriel CHavss, Alain
FAYRE, Margnt Gul"DEI, Richard
Scn'tEllnn, Leonie SENNHAUSER,

Arlette DI VETTA" Nelida V/pnuaml.
Ni observas unuminutan silenton

honore aI la membroj, kiuj forpasis
dum la jaro: Ines HUNKELE& Hans
HEnnMaNN-LucnrBUril, (la magüsto
Hoho), Angelo MELLIM (eks-
sekretario de SES), Carla Muimn,
D-ro Alfred WENGER.

2. Elektoj de la voênombrantojl Paul
ScTDRER, Jean-Thierry voN BUREN,
Françlris RANDhr.

3. Protokolo de la lastjara Generala
Kunyeno: Unuanime akceptita.

4. Jarkalkulo kaj bilanco kun
raporto de la kaskontrolantoj:

Anstataüante la kasistinon Bruno
Gnar komentas la librotenadon. Ni
konstatas gajnon de CIIF 10û0. La
c.elo de la societo kompreneble ne
estas §pari. Ni bu§etas CIIF 4000.- por
informado kaj ni pretas subvericii ôiun
proponon, la membroj kaj la societoj
ne hezitu prezenti siajn projektojn al la
komitato, ili estas bonvenaj. Ni §paras
administrajn kostojn danke al la per-
reta kunlaboro de la estraro k4i al la
sensalajra bonvolema laboro de la
redaktoro de SES-Informas, Claude
GacoND. Ni dankas niajn membrojn
pro ties donacemo, invitas ilin rêi
"patronoj" laü la nova membro-
kategorio enkondukita lastjare. Rilate
la bilancon ni konstatas, ke nun granda
parto de nia kapitalo ku3as ôe Wir-
banko kaj tiel produktas pli da
interezoj.

La jarkalkulo kaj bilanco estas unu-
anime akceptitaj kaj la estraro mal§ar§-
ita.

5. Agado 2003 kâj bu§eto:
De la 29-a de majo Ss la l-a de

junio okazos bahaa jubilea kunveno
esperanta en Zii,rich, kie la partopren-
antoj havos la eblon studi komunajn
trajtojn en la pasinteco de la asocioj ne
nur per prelegoj, sed ankaü per
seminarioj. Ali$lo jam aperis.

Meze de julio la SAT*kongreso
estos organizita de KCE en La Chaux-
de-Fonds. Ni gin mencias, kvankam
SES ne partoprenas al $a organizo. La

Foto Andre Grossrnann
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programo aperis en Sennaciulo kaj en
Heroldo de Esperanto.

En septembro nia jubilea festo
komenci§os [aü la programo aperinta
en SES-Informas kaj daüros unu jaron.
Claude Gacowo komentarias tiun
eventoq kaj cirkuligas proponojn de

"logoj" por la jubileo, kiujn projektis
Benno FRAUCHGER, por ke ôiu
esprimu sian opinion.
t::rr::r: ., i :rrri:.r;:.:,1

:

,

. Foto AndÉ Grossmarm

Atentaj kunsidantoj.

La jubileo komenci§os en Rolle, kie
naski$s Süsa-Esperanto-Societo, kiu
apudas la vila§on Gland, kie vivis kaj
vivas du gravaj esperantistaj verkistoj:
Edmond PRrvÀT kaj Claude PmoN.
Car en tiu regiono malfacilas trovi lo§-
lokon mezkostarq ni tien nur unutage
ekskursos, kaj la semajno pludaüros en
La Chaux-de-Fonds kun prelegoj de
Claude PmoN kaj rememorigo pri
Edmond PRrvAT, vizito al la lemejo la
"Grande Ourse", ekskurso en Les
Brenets, kie la vila§historiisto parolos
pri la pioniro Edouard DucoNûÿfl1N.

Al Rolle ni voja§os Sipe el Lausanne,
kie espereble la urbestro kontaktita de
François IUNDn\r akceptos nin (li eble
eô voja§os §ipe kun ni). Espereble ni
estos tiel multaj, ke ni invados la §ipon,

kie ni rezervis por ni la supran eta§on
de la unua-klasa restoracio. En Rolle
ni vizitos ekspozicion pri la naski§o de

SES aran§ota en montrofenestroj de
vendejoj.

La jubilea jaro fini§os la 27-an de
septembro 2004 kun la apero de la
Svisa Ënciklopedio pri esperanto kaj
interlingvistiko verkata de Andy
KUNZLI.

La Romanda Radio §atus festi la
jubileon per serio da elsendoj pri la
gravaj esperantistoj de Süslando, kaj
forumo pri lingva demokrateco devus
okazi en februaro 2004. Tiuj aran§oj
plu plani§as per kontakto kun respons-
uloj. Ni dankas Mireille GRosrEAN,
kies regula informado al jumalistoj
helpas tiujn kontaklojn.

Mireille GnosrsAN kunordigas nian
ôeeston en la Svisa Socia Forumo, kie
oni interesi§as pri nia lingvo, kaj kie ni
povas tutlibere agi en respekto kun nia
politika neùtraleco, ôar ne ekzistas al-
i§o kaj statuto en tiu forumo, kiu
batalas por justa tutmondi§o. Ni havos
staadon en la friburga kunveno de la
20-a kaj 21-a de septembro. Kunlabor-
antoj estas kore inütitaj.

Bruno Gner rimarkas, ke tiu forumo
havas politikan celon kaj {emandas la
opinion de la asembleo pri tio. Nicole
Mencor rimarkigas, ke nia neütraleco
asocii§as al respekto de la Homaj
Rajtoj, al kiuj ni povus aldoni la
Deklaracion pri la Lingvaj Rajtoj, kaj
ke tiuj du Deklaracioj sufiôas por
permesi al süsaj esperantistoj kunigi
siajn fortojn por mondo home kaj
kulture pli justa sen eniri ideologion de
iu ajn politika partio. La esperantistoj
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jam ôeestis en la unuaj similaj forumoj
en Brazilo. La asembleo unuanime

§ojas pri la ôeesto en la Socia Süsa
Forumo.

Propono de Junularo Esperanta
Svislanda: Dissendi kune kun §À§-
Informas la bultenon de JES al ôruj
membroj kaj interesæoj. Tio estas plej

bona eblo por subteni JES-on kaj jun-
igi nian anaron. La estraro decidis
transpreni la kostojn de CIIF 800.-, ôar
por JES estus tro granda §ar§o. Last-
jare la redakloro de SES-Informas jam
aldonis la JES-bultenon, sen ke JES
petis subtenon.

6. Bu§eto:
En la bu§eto ni povas konstati, ke

CIIF 5000.- estas proponitaj por re-
noügo de koresponda kurso por la
germanlingvanoj. Claude GacoNo, kiu
reverkas la francan korespondan
kurson komentas: La renaskita
koresponda kurso por franclingvanoj
refunkcias danke al Nancy
FoNTANNAZ, kiu laboras po unu tagon
semajne korektante la ricevitajn
taskojn. La germanlingva kurso jam
ekzistas verkita de Herbert Uavsn. Gi
paneis pro manko de laborkapabloj.
SES pretas elspezi CHF 5000.- por $a
modernigo kaj por aldoni beletran
parton. Tomasz Crn\flEl.tr( laboros al
tio. Venis esprimo de intereso el
Aüstrio kaj el Germanio. Ni serêas

kompetentan kunlaborantor por la
koreklo de la respondfolioj.

Ursula NIESERT, afergvidanto de

GEA §ojas aüdi, ke tiu kurso estas sur

bona vojo. Ôar h kurso nun uzata en

Germanio tre baldaü elôerpi§os, la

germanaj esperaqtistoj do havos la
okazon kunlabori.

Foto François Randin
Nancy FoNTANNaz kaj Claude Gacolt».

7. Reelekto de Ia estraro kaj kas-
kontrolantoj:

Mireille GnosrsAN estas petita gvidi
tiun tagorderon.

Por ke estu kontinueco dum la
jubilea jaro la estraro reprezentas sin

bloke kaj estas reelektita unuanime.
Same la kaskontrolantoj, Christiane

Strrus Por kaj Dieter Roore pretas
plu funkcii kaj estas unuanime reelekt-
itaj.

8. Elekto de honora membro: De-
longe SES ne plu elektis honorajn
membrojn. La estraro proponas kiel
honoran membron Claude GacoNt,
kiu festas tiun ôi jaron siaâ 50-jari§on
de esperantista üvo. Li estas elektita
per entuziasma aplaüdo. Bruno GRAF,
prezidinto de Svisa Esperanto-Junul-
aro antaü 50 jaroj memoraq kiam li
petis Claude GÀcoND eniri la tiaman
estraron de la junularo. Ankaü Claude
bone membras pri tio kaj rakontag ke
li tiam estis komencanto kaj parto-
prenis sian unuan Ôeneralân Kun-
veno4 kaj ankoraü ne êion komprenis.

La bu§eto estas unuanime akceptita.
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Li multe atentis por aüskulti la parol-
adon de Edmond PRTvAT kaj, laca,

kiam oni proponis lin kiel sekretarioq
li jesis sen kompreni la proponon. Tiu
"miskompreno" certe orientis lian
vivon alimaniere, ol li celis, por la
bono de esperanto en Süslando! Li
estis helpita de "sia amikino" Andrée
Gnorn, kiu kunlaboris kaj poste
akceptis foje viü kun malpli da mono,
kiam §ia edzo pormomente forlasis la
profesian üvon por komplete dediôi
sin al esperantujo. Nia dankemo iru al
iliambaü.

9. Diversajoj:
André GnossMANN donas novajojn

pri la societo de Mulhouse, kie okazas
kursoj por komencantoj kaj progres-
antoj dufoje semajne kaj kiu eldonas la
bultenon: Sad-Rejna Kuriero kun-
labore kun laBazela Grupo.

Mireille GRosmaN parolas pri sia

regula informado at franclingvaj
gazetoj. §i pretigas tutmondan regul-
aron de ekzameno kun ILEI laü peto
deUNESKO.

Mireille GRoSJEAN ankaü informas
pri pinta konferenco kun §tatestroj k{
minist§ pri informado, kiu okazos en

Genève inter la 10-a kaj la l2-a de

decembro 2003, kadre de Unui§intaj
Nacioj. Tiu konferenco pri komunik-
ado havos kiel temon. "Ligu la nelig-
itajn", tio estas: ni konektu al la reto la
personojn el la tria mondo pere de
materialo por.faciligi cirkuladon de la
informado. UEA klopodas oficiale
partopreni la konferencon. Kvankam
üu temo ne havas rektan ligon kun
esperanto, S tamen koncernas mondan
komunikadon kuj nia lingvo estas

aparte aktiva zur la reto kaj Mireille
proponas, ke la espeiantistoj
demonstru en la stratoj de Genève. Si
pretas organizi la manifestacion kaj
informi esperantistojn ekster Svis-
lando. Multaj manoj levi§as en la
Asembleo por subteni titm ideon per
intenco rekte partopreni.

Christiane Srxrus Por informas pri
la peto de Arlette DI VETTA konceme
aI la strukuroj kaj la rilatoj inter la
diversaj asocioj en Svislando.

Dietrich lVrmrueuN respondas, ke
ôiuj estas sendependaj kaj memstaraj.
Rilatoj ekzistas inter SES kaj KCE.
SES transdonis al KCE la taskon
funkciigi ekzamenojn. La arkivo de
SES kaj de aliaj societoj iras al

CDELI. Dietrich proponas skibe pri-
sl«ibi tiujn strukturojn sur sia perreta
informpa§o. Dietrich \ryEIDMANN
prezentas novan vortaron eldonitan kaj
verkitan de li mem: Deutsch-
Esperonto, Esperanta-Deutsch, eld.
Mondo Servo. Formato A5, 168
pa§oj, prezo Ct{F 39.

La kunveno fini§is ôirkaü la l6-a
horo.

Protokolis Nicole M.cRGor

-ooo-
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La jarkunveno de SES diwolü§is
kadre de Kultura Trilanda Renkont-
i§o semajnfina, pri kiu raportas la
aprila numero de la komuna bulteno
Sud-Rejna Kuriero de Esperanlo-
Societo Basel kaj de Mulhouse-
Esperanto. Jen ni citas erojn el tiu
raporto:

Pri la sabata programo

Foto François Randin
Benno FnaucmcuR iûter Didi Weidmaor kaj

Laurent.

Esperanto-Societo Basel organizis
tiun gravan eventorL kiu okazis la 5-an
de aprilo en la kunvenejo de la
evangelia metodista eHezio Riehenring
129. La programo komenci§is per la
Fervojista Jarkunveno. Poste okazis la
Rendeluo de aktivuloj, kiun parto-
prenis trideko da personoj: Benno
FRAUCHIcEh, prezidanto de JES,
parolis pri sia esperanta vivo kaj
Ursula NESERT, sekretariino de GEÀ
atentigis pri la diversaj fazol de

Kultura Trilanda Renkonti§o
prepare aI Ia centj ilril jubileo de SES

"Esperanto-kariero", de komencanto

§is plenkreskulo.

Dum paüzo antaü la tagman§o, ôiuj
partoprenantoj estis kore invititaj al
aperitivo. Gi estis ankaü agrabla
momento por interkonaü§o. Dume
preti§is la tabloj por ege bongusta tag-
man§o, kiu okazis en la sama ejo.

Foto André Grossmann
An&ee GACoND rejuni§emas por ani§i eo JESI

Je la 14a horo oùazis h ôenerala
Kunveno de SES, kiun tre efike gvidis
sinjoro Bruno GRar, prezidanto de
SES.

Post kafo-paüzo venis tamburistoj el
la bazela Kliko "Gftschnaigge", kiuj
laüte sed tre bazelece malfermis la fest-
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adon "EkaI la 100-jara Jubileo de
SES".

Agrable rakontante Claude Gacom»
kaj Andy KüNZLI parolis pri la
komenco de la esperanto-movado en
Svislando. Estis vere ege ihterese aüdi
pri konataj nomoj, kiel PRrvAT,
HoDLER aü DE SAUSSI RE, sed ankaü
pri Navr.ru, BovEr kaj aliaj

Refoje nia kuiristino, Suzanne
Jmutr, gastigis nin per bonega salat-
bufedo kaj "Tiramisu".

Post la man§o pluraj devis forkuri al
trajnoj kaj la cetero de la partopren-
antoj sub la gvidado de Frank Uer< kaj
André GnossueNx multe ridis ludante
diversajn amuzajn ludojn.

Ni dankas al ôruj, kiuj partoprenis la
aran§on kaj kontribuis al la bonega
etoso de tiu belega tago.

Kiam mi pensas, ke ni preskaü nul-
igis la kulturan aran§on pro manko de
ali§oj ôe la ali§Jimdato(!), estintus
vere doma§e!

Nicole BERouD.

Pri la dimanôa programo
Malgraù la oficiala nuligo de la

dimanôa progr€lmo, restis ankoraü
kelkaj partoprenantoj, kiuj volonte
akceptis viziti la urbon Basel kaj la
BEYELER-Muzeon.

La dimanôa grupo.
Foto André Grossmann

Süsa ieto inforrnas 2003 Numero 3 pa$o 1l



Annelies FIECITTER prizorgis la gvid-
adon tra la urbo kaj Nicole BERoUD
improüze organizis la posttagmezan
viziton al la muzeo. Nia grupeto unue
man$s en la pre§eja restoracio de
Inzlingeq la lo§-vila§o de Nicole. Post
promeneto al $a akvokaste'lo ni
veturis al la impona BpyslÆR-Muzeo.
Gi prezentas sur du eta§oj multajn
pentrajojn de la impresionisma periodo
de famkonataj pentristoj: Plcassq
GÀucuni, VAN GocH, MATISsE,

Gova, ktp.
Tiel fini$s por la lastaj partopren-

antoj tiu agrabla renkonti§o en Basel.
Koran dankon al la organizantoj.

André GnosmraNN

Donacoj
Donacoj en Frankoj al SES:

Traugott Rinaldo Aeet, Ittigen: 10;
Daüd Bum.ueuN, Prilly: 30; Suzanne
CnotsmR, Gimel: 20;' Andrée &,

Claude GecoN», La Chaux-de-Fonds:
100; Jean-Loup GAUD[,I, Ferney-
Voltaire (FR): 15; Walter GL{NNrNu,
Zollikerberg: 100; Marguerite Jaysr,
Morges: 15; PanzIvar, Biel: 5; Jimmy
RrvmnE, Prilly: 15; Tarzicia Vtsv,
Zûnch:20; Sume:330.

Donacoj en Frankoj por la "Agado
2003": Lucerna Esperanto-Societo.
300; Lucienne Dov,AT, Renens: 65;
Georgette GAUSSEN, Château-d'Oex:
100; Marguerite JeccaRD-BEssoN,
Rolle: 65; André Sawooz, La Chaux-
de-Fonds: 50; Heinz W. SrRÀssER,
Feldmeilen: 35; Joèlle Vuu,LsNm\r,
Genève: 25; Henri WErrstpm,
Versoix: 100; Sume: 740.

Nome de SES la kasistino Elisabeth
Laupsn kaj la redaktoro Claude
Gacox» dankas la registritajn donac-
intojn pro ties malavareco.

Historio de la Esperanto-movado en Bazelo

Kiam okaze de la jarkunveno de

SES en Basel Claude GacoNo kaj
Andy Ktxzt t rakontis pri la komencoj
de SES kaj de la süsa esperanto-mov-
ado, bedaürinde ne plu restis tempo al
ambaü por prezenti la historion de
Bazela Esperanto-Societo mem.

Andy KiiNzu intertempe verkis la
tekston, kiu estas antaüüdita por
publikigo en la Svisa planlingva

enciklopedio, surbaze de la fontoj
Svisa Espero, Svisa Esperanto-Revuo,
§E§ informas kaj Kuriero de
Esperanto, kun aldono de la rezulto el
la enketo ôe la e-istoj, kiun Andy
KTlNzu siatempe reaiigis.

Post la ôijara kunveno, Erna DôRIvG
afable sendis al Andy KüNZLI interesan
kaj utilan bro§uron el lajaro 1980, kiu
estis eldonita okaze de la 75-jari§o de
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Esperanto-Societo Basel kaj kiu re-
sumas la historian evoluon de la bazela
movadeto esperantista. Do, Andy
KCwzrt ankoraü povis konsideri tiun ôi
fonton por redatti la ôi-sekvan
tekston. Li estos kontenta kaj dankema
riceü eventualajn aldonojn,*precizigojn
aü korektojn far aliaj (bazelaj)
esperantistoj, êar li konscias, ke tia
teksto neniam povos esti tute kompleta
kaj bedaürinde ankaü ne eblas mencii
ôiujn personojrL kiuj iel kontribuis al la
societo. Do, la koncernan tekston li
preparis por aperigo en SES informas.

La redaktoro.

Mallongigoj:
e-ajo = esperantajo
EG: Esperanto-Grupo
e-ista: esperantista
e-isto : esperantisto
EK: Esperanto-Klubo
Eo : Esperanto
ES : Esperanto-Societo
UK: Universala Kongreso de Eo
SE: Svisa Espero

Bazelo
La unua bazela Eo:adepto laü la

nomarô de SES (SE l/1903) estis
Hans BnEr»rpn-EcLTNGER. La postaj
nomaroj mencias la apotekiston H.
Etssmnrr kaj la gimnazianon Fritz
WENK (SE 4/1904), frato de Eduard
WnNr (1890-1922), familio ôe St.
Albananlage. En 1904, la knaboj
WENK starigis kun sia amiko Alfred
Baosn (1889-1968), kiu tiam havis
dekkvin jarojn, la b-azelan EKn. Post
tio ili venigis al Baeelo la tiaman

prezidafton de SES, la legendecan
protestantan pastoron Friedrich
Scl$lesesRcpR (1875-1926) el la
proksima urbeto Laufen, kiu cetere
havis bonajn rilatojn kun la familio
WBNr. En 1905, Eduard WSNK fondis
kun Alfred BADER, la ôefa motoro de
labaaela Eo-movadeto, la bazelan Eo-
Grupon, al kiu ali$s 28 personoj (en
1905/06 la EG haüs 4l membrojn).
Kiel gastoj êeestis d-ro Alexander
Bruvswnur el Pinsk (Rusio), la&ato
de la konata Eo-verkisto Leo
Bpruovr (A. Bnnmr.mur) el
Varsoüo, kaj d-ro Dnacoinns el
Ateno. Ok tagojn post la formala
fondo de la Eo-Societo, la l5-an de
novembro, okazis la unua societa kun-
veno, en kiu oni aprobis la regularon
kaj elektis la unuan estraron, kiu
konsistis el prezidanto Fritz WENK jr.,
onta d-ro kaj sekretario de la bazelurba
departemento pri edukado, kiel prezid-
anto, sekretario Alfred BADE& kiu far-
i§os okulkuracisto, kaj instruisto
LErùIER kiel kasisto. Salutkarto estis
sendita. al L.L. Zamenho{ kiu tuj
respondis afable - §ajne ankaù poste
disvolvi$s korespondado kun la
majstro en fora Varsoüo. Favoraj
artikoloj pri truj eventoj aperis en la
bazela urba gazetaro (it{ationalzeihng
ka1 Basler Volksblatt). Malgraü tiuj
§ojigaj okazajoj la propagando de Eo
montri$s malfacila. Ôefe en lernejoj,
ruj instruistoj, supozeble fanatikaj
adeptoj de la Hasikaj lingvoj, ne hezitis
moki pri la nova planlingvo kaj en iuj
kazoj eô malpermesis al la gelernantoj
viziti Eo-kursojn. En Eo-medioj, la
diskutojn de la jaro 1906 dominis la el-
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dono de la dramo Wilhelm Tell deF.
v. ScIilrÆR, en Eô-traduko de la
munkenano L.E. MEBR kaj eldonita de
SES. En 1907 estis malfermita Eo-
konsulejo en Bazelo (CentralbahnhoÊ
strasse 5). La societon vizitadis la e-
istino Lina HÀBERU (poste Gntrrrrn),
kiu en 1892 naskiSs en Berno, parto-
prenis la UK-n en Berno en 1913, kie
3i konati$s kun L.L. ZANGÀtr{oF,
poste vivis longe en Grizono kaj
mortis en 1987 en St. Gallen. Ôi tiu
sukcesa komenca periodo daüris $s
1908, kiam e*û.rroris la reformlingvo
Ido, kiu absorbis ankaü pastron
Sct$rsEsERcrR kaj la fratojn WsNr.
En l9l0 Eduard fondis la bazelan Ido-
grupon (MondJinguala Societo) kaj
prezidis la asocion Suisana Uniono por
la propagado di la linguo internaciona
(1912). A1 Eo restis fidela Alfred
BADE& kiu montri§is tre furioza pri
ScrùtepspRcpR en Laufen, Anton
WALTISBüIil- en Zuriko kaj RmrÉ or
Seussune en êenevo, kiuj fordonis
tiom da energio kaj mono por la nova
projekto. En 1909 profesoro
CnRrstalrpR el Stuttgart prelegis en
la safrana gildo de Bazelo pri la
historio de la internacia lingvo, kaj unu
jaron poste la fama kemiisto kaj nobel-
premiito (1909) Wilhelm Osrwarn el
Leipzig impresis la ôeestantojn per
prelego pri la intemacia lingvo.

En 1911" la ruinon de la disfalinta
bazela Eo-movado kunbalais s-ro H-
RusrsRuolz kaj f-ino Charlotte
Purvsn. La l5-an de februaro 1911
okazis propaganda parolado de Jakob
Scmam el Berno en Rebleuten-gildo,
kiun partoprenis 80-100 personoj,

ankaü ScrnvsreERorR kaj aliaj idistoj,
ki,rj diskutis inter si. Malgraü tiu .

propaganda klopodo en 1912 troü$s
nur 6-8 membroj, kiuj kunvenis sine de
labazela ES. En 1914 Eduard \ryENK
proklamis antaü 60 aüskultaatoj sian
revenon al Eo. Dum la milito, la ES
nombris 16.17 anojn kaj 3 izolulojn.

En l9l9 daok' al la klopodoj de
Friedrich UTLIuAÀIN, kiu eklo$s en
Bazelo, la Eo-movado iom reveki§is.
En marto Immanuel Or-§vaNaER
gvidis kurson kun 50 personoj, kaj en
majo la bazelanoj organizis la jar-
kunvenon de SES. Samtempe okazis
en la urbo la Süsa Specimena Foiro,
kadre de kiu la bazelanoj starigis
standon. Ôi tion sekvis sukcesa societa
kunveno kun 200 partoprenantoj kaj
kun Urn-tuaxN kaj Scrnrm kiel
prelegantoj. En alia kunveno SCIüvID,
kiu jus fondis komercan societon por
enkonduko de la lingvo internacia"
diskutis kun s-roj PSoRAZZtrü kaj
lYau,secifin la starigon de akcia
societo pcir propagandi Eo-n en Svis-
lando. Ci tiu propono estis akceptita
kaj oni cirkuligis liston por subskibo
de akcioj de po dudek frankoj. La
kostoj por tiuj aran§oj superis 1'000
tiamajn frankojn, erorman sumon, kiun
la nekonataj sponso§ pretis investi.
La revuo Esperanto de UEA, n-ro
611922 raportis, ke la Süsa Specimena
Foiro korespondas en Eo.

Post la fino de siaj studoj, BADER
forlasis Bazelon kaj revenis nur en
1929. Intertempe H. RusrERHoLZ, kiu
transprenis la prezidon en 1909, gvidis
la societon.
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En la 20-a1 jaroj Eo-n lernis
Hermann Scrnuurz kaj lia onta edzino
Jeanne SasNcsR, kiuj vaste uzadis Eo-
n por siaj voja§oj kaj kontaktoj kun la
de ili preferata fervojista. medio
(SAEF). En tiu tempo, ver§ajne 1926,
iu s-ro DEirscHLE instruis Eoq §uste
ankaü al Scrrvnrrz kaj Samvcen k{ al
12-15 aliaj, inter alie Nerina GEsac4
kiu tiam voja$s al Moskvo pere de Eo
por partopreni sportan aran§on kaj
renkonti sian Eo-korespondanton. Kun
ili estis fondita la Laborista Grupo E-
ista. Ôi tiu grupo §ajne funkciis §is
1939, §is la komenco de la mond-
milito. Tiam Ia membroj de la grupo
timis, ke HtrLER povus okupi Bazelon
kaj persekuti la laboristajn e.istojn. Pro
tio oni decidis ka§i la EoJibraron kaj
aliajn e-ajojn ôe Ia subtegmentejo de la
familia domo de ges-roj Scmrtnz en
Allschwil. La bela flago de la laborista
grupo, manfarita de profesia tajloro,
estas konservita $s la hodiaüa tago.
Post la dua mondmilito la laborista
grupo ne plu estis reorganizita, La
biografio de la paro ScmrdLryz estas
sufiôe interesa: Hermann Scrurrurz
(1896-1993), en sia juria§o laboris en
bienoj en Seeland (berna kantono) kaj
en Romandio. Lin allogis la ideoj de
Lri.w kaj de la komuna posedajo,
tamen la realeco sub Sralnv kaj
Iüu,pn seniluziigis lin. En la 20-aj
jaroj li starigis komercon pri man$loj,
kuiriloj kaj tranôakrigiloj kaj translok-
i§is al Allschwil/Bl. Unu el liaj §ar
okupoj estis la naturkuragado, kaj li
mem produktis oleon kaj ungvenlon.
Gis en sia alta a§o li posedis bonegan
vidkapablon, propradire dank' al la

êina masa§o, kiun li lernis praktiki per
la revuo El Popota einio k4 kiun li
regule aplikis. La familio de lia edzino,
Jeanne SasNcEn (1895-1982), devenis
el germana Vestfalio, kie §ia patrino
kunlaboris kun la fama social-
demokrato August BEBEL (1840-
1913). Sekve al la kontraü-social-
demokrata le§o de regestro Vu-lsruo
de la 2l-a de oktobro 18?8, la patro
devis forlasi Vestfalion kaj eklo§is en
Montreux/VD, kie li malfermis
horlo§an kaj bijuterian vendejon. Ekde
1925 la familio Scmwmz lo$s en
Allschwil. Ankaü ilia sola filo Marcel
lernis Eo-n (1939).

André Scrmo (1910-81) anoncis la
refondan kunvenon de la bazela ES la
10-an de aprilo 1937. Sed pli kaj pli
sentante sin altirata de la naturalisma
skolo, Scrm.n atiâis al la lingvo
Occidental-Interlingue. Post kiam en
1947 h publikigis sian propran plan-
lingvan projekton'Neo-Latino", en
l95l li definitive transiris al Interlingua
(rALA).

Po.st mallonga prezido de Samuel
LpurNsERGER, la grupo estis trans-
prenita de Alfred BADER, kaj kun la
ôeesto de ges-roj Scrnvtuu, komenc-
i§is trankvila kaj stabila periodo. Plej
grava aran§o de tiu tempo estis

§enerala jarkunveno de SES okazinta
en Bazelo kun 90 partoprenantoj
(tesz).

Nova vento ekblovis en Bazelo,
kiam fine de la 50-aj jaroj aperis lajuna
anglo John Carrnvq kiu laboris en la
urbo kiel oficisto kaj kiu estis üglâ"
entreprenema junulo. Li ed2inigis
membron de la grupo, la junan lucern-
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aninon Sonja Bmx. Kune la du sam-
ideanoj organizis en 1962 la 75-an
jubileon de la lingvo Eo, lige kun la
SES-tagoj. Cetmc ankaü komencis
gvidi kursojn, tamen neniu el la lem-
intoj restis longe en la grupo. Kiam
familio Cantwc transloki§is al Anglio,
BADER petis Kurt ScirwsIZER, instrui-
sto en Bazelo, kiu mem lernis Eon,
transpreni la prezidon - tion en aütuno
1962 SurweIzeR akceptis.
ScuwEtzER, sub kiu estis akceptita
nova statuto, disponis muzikan
talenton kaj volonte distris la grup-
anojn per mem tradukitaj popolkantoj
kaj instruis Eon, eê se estis nur mal-
mütaj partoprenantoj. El liaj lernintoj
restis dum jaroj en la grupo Heinrich
RhIcLI, Frarz LauG, J. WEnu- kaj
ges-roj Stlrrrnrnv. La plej sukcesa

aran§o dum la periodo te Kurt
ScHwsIZEn estis la Trilanda Renkont-
iêo en la jaro 1966. El Süslando,
Francio, Germanio kaj Aùstrio unui$s
pli ol 100 gesamideanoj, kun Sipa
yeturo sur la rivero Rejno kaj komuna
dancludo en la restoracio "Brauner
Mutz". Pro transloki§o al Ettingerq
ScnwpusR, kiu sukcesis konstrui
grupon kun 26 memb§, pludonis la
prezidan torôon en tSOg al Heinrich
Rnvcu (1903-1994). IUNGLI klopodis
okazigi interesajn prelegojn fare de

konataj e-istoj kiel William
PERRENouD, August BRanrN, Mirko
MauuzIcn. Ôiuiare en somero, la
grupo ekskursis al la lago de
Neuchâtel, kie ges-roj StlrrsRrN
posedis ferian domon Lingvokursojn
gvidis Erna DôRbrG kaj s-roIazg. Por
efike praktiki la lingvorq DôRIttc en-

kondukis liberajn kunvenojn kaj invitis
en 1974 la nederlandan e-iston Ed
BonssooÀ{ por prezenti la vivon de
Eügeno LANü, fondinto de SAT.
Kiam Rn'rcLI, kiu cetere estis
protokolisto por LKK de la 64-a UK
en Lucerno en 1979, verkinto de
jubilea bro§uro okaze de la 75-jari§o
de la bazela EGÆS en 1980, kaj kiu
restas ankaü en la memoro, ôar Ii multe
interesi§is pri la t.n. ig-i§-problemo kaj
üal kelkfoje ridigis siajn proksimulojrq
demisiis, en 1976 estis eletlita Erna
DôRn\rc (*1920), la plej vigla membro,
kiel nova prezidantino de la bazela ES.
Aktiva ankaü en aliaj medioj kiel
TANEF kiel $a internacia fakreferant-
ino kaj administrantino de La
Migrtnto kaj kiel wisa gazetperantino
de Sennqciulo, DôRn\rG esence
kontribuis al la solidi§o de la Eo-mov-
ado en sia urbo Bazelo, §is 1989
prezidante la bazelan ES-rq instruante
Eo-n, en 1981 fondante kaj §is 1989
redaktante la kluban organon Kariero
de Eo. Sindone §i organizis multajn
Eo-aran§ojn, lokajn, naciqjn kaj inter-
naciajq naturamikajn kaj plurajn tri-
landajn renkonti§ojn. Kulminoj de §ia

organiza aktiveco estis la SAT-
kongreso en Bazelo (1981) kaj la 64-a
UK en Lucemo en 1979, kie §i laboris
kiel LKK-sekretariino, responsa pri la
grôetoj. En 1987, kunlabore kun fCÀ',
DôRn\rc aran$s ekspozicion pri Eo en
la bazela universitata biblioteko. Post
la retiri§o de Dômtc fine de la 80-aj
jaroj, nova gvidantino fari$s Nicole
Bsnouo-FocKE (*1953), magistrino
de la munkena universitato (§tat-
ekzameno en 1979), iama gimnazia
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instruistino en Zuriko kaj München-
steinlBl., instruistino por.plenkresku§

laj animistino de infanoj kaj gejunuloj.
Si lernis Eo-n en 1984 per kursoj de
KCE, en 1989 ali§is al SES kaj UEA.
En 2003 3i organizis la jubilean SES-
tagon en Bazelo. Aliaj fidelaj membroj
de la bazela ES estas Guido Apprus,
Carlo Ntcolon1 ges-roj SmrN, k.a.

Bazela kantono
Ne nur en la urbo, sed ankaü en

Basel-Inndschaft estis faritaj klopodoj
por disvastigi Eon. En 1909 Jakob

Scrnm el Berno prelegis en la urbetoj
Liestal kaj Sissach. Laù informo en
Vespera Horo, en 1910 estis starigita
EG Liestal kaj la 14-an de septembro
1911 okazis la fondo de EG Sissach

sub la prezido de Charlotte Prnwn el
Bazelo. Svisa Espero raportis en 7912,
ke en la vila§o Gelterkinden prelegis
Jakob Scrnrm antaü 80 personoj kaj
ke Purwn komencis Eo-kurson kun
26 anoj.

Andy KüNzt I.

Videble ni ne jubileos tute solaj,
enfermitaj en da esperantuja mond-
eto.

En Lausanne la urbestro
Daniel Brélaz renkontos nin êe

la hotelo de la kastelo de
Ouchy por sâlute inaüguri
nian festotagon.

Tial ni esperas, ke multnombre al-
kuros la samideanoj el tuta Süs-
lando kaj eô el aliaj landoj por êe-

esti tiun ôi-eventon, kiu okazos inter
la 10h15 kaj la 10h45.

Pri la festa jubilea tago
Sabatonz7-an de septembro 2003

La jubilea programo Kaj kiam je la 10h45 ni ek-
pa§os al la Sipo veturonta al
Rolle, tiam muzikisto altiros la
atenton de la publiko, por ke
ôiu ekscitl ke la festantoj
parolas esperanton.

Ni kontaktas mmtempe la prezid-
anton de Rolle kun la espero, ke
ankaù en la urbo, kie fondiêis SES,
reprezentanto de la lokaj aùrtoritatg
kunjubileos.

êenerala programo de la festo-
tago jam aperis en la pasinta
numero marta-aprila de nia
bulteno. Kiam ôio estos detale

pli kaj pli precizi§as

Süsa Esperanto-Societo informas 2003 Numero 3 pa§o 17



precizigit4 tiam ni dissendos

$eneralan informilon kun aliÊilo
kun la espero, ke multaj aûoàcos

sian partoprenon al la sabato 27-a
de septembro.

Por vin instigi jam pretigi üan
vekhorlo§on, por ne maltrafi la
trajnon al Lausanng jam nrm ni
publikigas konvenan trajnhoraron.

Forveturhoroj por
akurate alveni en Ouchy

Aarau (via Biel): 7h35 - All,rno l,ausarure: th33
Basel: 7h24 - alveno Lausanne: th33
Bem: th47 - alveno Lausarme: th54
BieI: th35 - alveno l,ausanne: th33
La Chaux-de-Fonds: 8h16 - Lausanne: th33
Fribourg: th09 - ah,eno l,ausanne: th54
Genève: th18 - alveno Lausanne: th57
Luzem (via Olten): 6h54 - Lausanne: th33
Neuchâtet th52 - alveno Lausanne: th33
Olten (via BieI):7b47 - alvenoLausanne: th33
SâGalIen (via Bern): 6h11 - Lausanne: th54
Sion: 8h59 - alveno l^ausanne: 10h00

§olotùurn: thll - alve[o Lausarme: 10h33

Thun (via Bem): thlE - alrreno lausaone: th54
Vevey: th46 - alveno Lausanne: 10h00

Winterthur (via Bem): 6h58. - Lausanne: th54
Yverdon: thl2 - alveno l-ausanne: th33
Ziirich {via Bern): 7h34 - alveno Lausarme:

th54

Kaj ôiuj komprenu, ke SES

bezonas mo4rimedojn pü jubilee
aùdigi la voôon de esperanto. Do
malavare utiligu la SES-pagilon por
donaco favora al lajubileaj aran§oj,
indikante la celon "Agado 2003"
aù trJubileo"

Ciuj Laüzanen je Ia
27-a de sentembro!

Jubilea semajno
Ni rememorigas, ke jubilea fest-

semajno ôirkaüos Ia jubilean
tagon. Kiel jam anoncite, âi dis-
volü§os en La Chaux-deFonds
de Ia 26-a de septembro §is la 2-a
de oktobro.

La programon de tiu ôi aran§o vi
jam povis legi en la marta-aprila
ilrmero de nia bulteno. Ankaü êtuj
baldaù ricevos la detalan programon
de tiu aran§o kun aliâilo.

Multaj kunjuhileu en
la neü§atela montaro!

Preti§u salutvortoj !

Kaj espereble, en ôiu loka
gnrpo, faka asocio, amika
rondo, pretigas la sprita
rakonteto, kiun la societa re-
prezentanto prononcos je la
momento de la salutvortoj
fine de la tagman§o en

Rolle!
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t'utwïsp sktîeeeo

CDELI
Centro de Dokumentado kaj

Esploro prila Lingvo lnternacia
Biblioteko de la Urbo

Progrès 33, 2305 La Chaux-de-Fonds
8. A32 967 68 55.

Fakso: 032 967 682g,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 GacoN»,Nancy

FoNTANNAZ kaj Stefaoo KELLER didaldikaj
stud-sabatoj okazantaj preskaù ôiumonate
ôe CDELI alportas utilan helpon al la lern-
antoj kaj instruantoj de esperanto. Tial ilia
&ekvontado estas konsilinda al êiuj studem-
uloj. Kiu volas progresi en la praktiko de

esperanto, tiu rezenu la sekvajn sabatojn:

maje 24: Ed BoRsBoou el Utrecht
prelegos pri la ka§ita üvo de Andreo
Csrn, la mezuloj studos kun Monika
Molnar kaj la korrencantoj kun Stefano
Knlr,nn (Atentu pri Ia §an§o de la dato
de Ia maja studsabato), junie 21 kun
Claude Gacond, Stefano Keller kaj

Nancy Fontannazo oldobre 18, novernbre
15.
Por minimwna kowo de la elspezoj estas petata

padoprenkotizo de F 10.- Senpage por JES-anoj.
(lvlaje estos petata padoprenkotizo de F 20.- al la
aùskultantoj de Ed Borsboom.)

AIi§o
Por faciligi la organizon de la aran§o la parto-
prenontoj boavolu ôiam letere, rete aù tele.fone

anonci sian ali§on al Claude GAcoND:
Esperanto, CP 5031, 2145 I-a. Chauxde-Fonds
5. Rete: gacond@b1uewin.ch. Telefone: 032 926
5232aitA3Z 967 68 55.

Iloraro
th30: Malfermo de Ia CDf,,Ll-salono: eblo
aôeti brokantajn kaj norajn librojn.
11h00: Ofrciala malfermo kaj formi§o de la
studgrupoj. 11h45: Kafirna paüzo. 12h00: 2-a
stud-periodo 12h45: Kuna Ao d h najbara ital-
eca restoracio Ital?anini, Serre 25, por la
komrma tagnan§o. 14h30: 3-a shrd-periodo
15h15: Teuma paüzo. 15h30:4-a stud-periodo.
16h15: Konkludo de Is renkonto en la CDELI-
salono, kie eblas resü por teumi, babili, akni
lib,rojn §is la propra forirmomento. l7h3():
Oficiola ferrna

Enirejo al la CDELI-salono
3-a pordo nord-orienta de la bibüoteka domo,
kiu estas §losita sabate. Alvenartq premu la
sonorilan butonoq kiu trovi§as maldekstre de üu
pordo, kaj iu tuj ve,nos.

Por atingi la bibiiotekon
El l* stacidomo: La bibüoteko situas êe la strato

ProgÈs No 33. El la stacidomo §i atingeblas per
la buslinio 4, direkto 'Hôpital". Bileto akireblas
en la buso mem. Petu la haltejon "Bibliothèçe".
.Àùtomobile: Aùtomobilantoj ne parku sian

'çeturilon en la biblioteka korto, sed en la
najbaraj stratoj. Ekde la urba enirejo videblas
indikiloi kon&rke al la biblioteko.
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Raporto
La marta studa sabato grupigis 22

studemulojn sub la gvido de Monika
MoLNAR kaj Stefario Ksl-rrn. Falde
montri$s la neceso formi tri grupojn
kaj trovi rimedon por bone orienti la
novulojn al grupo konvenanta al ilià
lingvo-nivelo. La libro-servo vekis la
aôetemon de multaj.

Claude Gacouo

Historia raporto pri CIIELI
En la franca estas nun verkita 36-

pa§a historia raporto pri CDELI, kiu
estas aôetebla je la prezo de F 5.-,
sendokostoj inkluditaj. Interesatoj
esprimu sian deziron riceü tiun ôi
dokumenton.

ILEI
Svisa Sekcio

Mireille GRosreRu
CP, 2416 Les Brenets.

mireille. grosjean@rpn. ch

Protokolo de Ia
êere.ala Asembleo

Baselr 5an de aprilo
Ôeestantoj:' 9 personoj: Nicole
BERouD, Nancy FoNTÀNNÀz, Claude
Gecoxn, Mireille GRoSJEAN, Nicole
MARcor, François RANDnT Christiane
Sxrus Por, Jean-Thierry voNBûroN,
Dietrich WemruawN.

Senkulpigito: Alain Favnn.
Observanto: Bruno Gnnr, prezidanto
de SES

Kursoj :

En Genève okazas 2 kursoj en la
popoluniversitato kaj 2 konversaciaj
rondoj.

Okazas senpaga kurso en Lausanne.
Okazas tre ügla partopreno dum la

studsabatoj de Claude GacoNo ôe

CDELI en La Chaux-de-Fonds.
Okazas kursoj en kelkaj lokoj dum

renkonti§oj.
La tiama taskigo de KCE nome de

SES fari wisajn ekzamenojn venas kiel
temo, ôar la afero estis traldita dum
êenerala Asembleô de KCE. Nicole
MARGoT estis ti kaj raportas. Tiu
taskigo estis en la tempo, kiam Claude
GecoN» agadis ôe KCE. KCE
klopodas starigi novan regularon pri
süsaj ekzamenoj. Neniam venis
raporto de KCE al SES. Mireille
GnosreAN proponas, ke SES ôesu tiun
taskigorq reprenu la decidpovon kaj
rezignu pri süs{ ekzamenoj, ôar la
internaciaj ekzamenoj de ILEUUEA
estas tre konvenaj. Tion ni, povus
okazigi en Svislando, ôar ni havas du
rajtigitajn ekzamenantojn: Claude
Gecouo kaj Mireille GnosrgAN.
Mankas unu, ôar la stabo devas esti tri-
opa. Alia kunlaboro eblus kun SIS.

Bruno Gnap proponas, ke Nicole
MARGoT kaj Mireille GRoSJEAN pri-
studu la aferon. Poste la diskuto iros al

kr estraro de SES, kaj venontjare al la
Generala Asembleo de SES.

François RANDhr.
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Membraro de
ILEI-Svislando

Süsa ILEI-Sekcio konsistas el 16
membroj: Nicole' BERoUD-FocIG,
Basel; Lucien DAIIAN, Genève;
Lucienne DovAT, Reneng Alain
FAYRË kaj Nicole MARGor, Lausanne;
Nancy FoNTANNAZ, Pully; Jean-Noël
FRroT, Satigrry; Claude Gacond, La
Chaux-de-Fonds; Mireille GnosmAN,
Les Brenets; Renate HERR, Bern;
Jean-Jacques LAVANCHY, La Tour-de-
Peilz; Claude PIRoN, Gland; François
RANDnTI, Lausanne; Christiane Sxrus
Por, Perly; Jean-Thierry voN BùREN,
Savagnier; Dietrich WEDMANN,
Zürich.

JES
junularo esperanta svislanda

Postfach 3324, 4O02 B,asel
Telefon-numero: 06 I 301 27û5

info@jesperanto.ch
wwwjesperanto.ch

Prezidanto. Benno FRAUCHIcER

Sekretario: Joëlle GnosreAN

Kunvenprogramo
Maje 17: Printempa Tago de JES.
Julie 19-26:'59-a Internacia Junul-
ara Kongreso (IJK) en Lesjôfors,
(SE).

Oktobre 25: Ôenerala Asembleo
de JES.

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

2301 La Chaux-de-Fonds.
& kaj fakso: (032) 926 74 07.
kce. esperanto@bluewin.ch

Raporto
Dum la Asembleo kunveninta la

29-an de marto elekti§is nova direkta
komitato, kiu konsistas el Daniel
MrxtpuaxN kiel prezidanto, Perla
MaRnNstrr kielo ücprezidanto kaj
Dieter Rooke kiel sekretario.

KCE reakiris gastejan dimension kun
dekkvino da komfortaj tranokteb§.

Interesatoj petu la detalan inform-
ilon.

Programo
Maje 24-25: Socia Esperanto-
Forumo: kiaj perspektivoj en Eüropo?
Enkondukos Kristian Ganno, aktiv-
ulo en Florenco, federalisto.
Julie 5-12: Grindelvalda Naturarmika
Semajno, antaükongresa aran§o al la
SAT-Kongreso. Gvidos Francisko
DEGOTIL
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SAEF
Svisa Asocio de Esperanto-Fervojistoj
Gerfud EGGENBERGER, Wurmbiihlsfo. I 0

8405 Wnterthur& 052 233 47 64
gertrud. eggenberger@bluewin. ch

40-a GERI
Gaja Esperanto-Rondo

fnstuuiteca (GERI)
Gaja Esperanto-Rondo Instruit-

eca (GERI) - orgarizata de SAEF,
sub la diligenta kaj ôarma gvido de
Gerrud EGGENBERGER kaj Ernst
GLÂTTLI, estas bone konata inter la
svisa esperantistaro kiel regula, ne-
maltrafebla eveoto.

La jubilea 40-a GERI de la 15-a
de marto en Zentrum Dreilinden en
Rotl«euz estis aparte speciala. 15

GERl-amikoj kune festis la
jubileon en amikeca kaj gaja
rondo, dorlotitaj de SAEF per
pluraj surprizoj, interplektitaj en la
lingvoekzercoj. Inter§an§oj de
gratuloj kaj donacoj substrekis la
jubilean etoson.

Per erkondukaj vortoj Gerfud
EGGENBERGER skizis la historion
de GERI, kiu komenci§is en
Lucerno, dum iom da tempo okazis
sn Olten, revenis al Lucerno kaj
nun trovas regulan kunvenejon en
Rot}reuz. Si rakontas;

"La unuan kvazaù GERI-on Otto
WALDER kaj mi aran§7s la 3-an de
oktobro l9BI sub la nomo
"Renkonti§o kun novai, fre§aj lmj
e I ernaj ge lrnm enc anlaj ".

En la invitilo al tiu unua renkon-
ti§o oni povas legi "Se vi konas
esperantisîon, kiu pro izoliteco §s
nun restis 'eîerna komencanta',
bonvolu atentigi lin aù §in pri liu
ôi aran§o."

Fakle ne multo §an§i§is de past
tiam, nur la nombro de parlopren-
antoj kreskis knj veraj kamenc-
anloj tute ne plu estas, t.e. la iamaj
komencantoj nun eslos spertulaj."

Nu, tiom spertaj ni ne estas, ke
GERI estonte ne plu nesesos.

Kontraüe la GERl-geamikoj jarn
antaù§ojas la proksiman renkont-
i§on je Ia 15-a de novembro
2003.

Ôiu: partoprenin§ al GERI
esprimas siajn grandan dankon kaj
estimon al la krein§, kaj speciale
al Gertrud EGGENBERGER kaj
Ernst GLÀttt t, pro ties fidela
dediêemo al GERI kaj pro la
multaj feliôaj horoj pasigitaj en tiu
rondo. Vivu GERI!

SonjaBRUN

-ooo-
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IJEA
Ôefdelegito en Svislando

François RaNonr
Av. de Chailly 10, CP 115,

1000 Lausanne 12.
Tel. 076 41 1 14 55, fakso 021 657 14 56.

Kiel kutime, paralele al la Universala
Kongreso, okazos en Gotenburgo
aparta internacia aran§o por infanoj.
Jam ali$s al tiu Internacia Infana
Kongreseto infanoj el Francio,
Hungario, Kubo, Norvegio, Rumanio

Basel
Esperanto-Societo Basel

PF 103,4005 Basel, & 0049 76214 57 12
Ktmvenoj: 20h00 en la kelo de la malantaüa

domq Rieheming 129.

^ Raporto
Cina fonduo: l-a 27-an de

februaro la grupanoj renkonti§is ôe
ges-roj SEI+N en gaja rondo por
frandi bongustan ôinan fonduon kun

Loka vîvo

kaj Svedio. Espereble ankaü Svislando
havos reprezentanton. Petu la necesan
informilon pri tiu ôi kongreseto kaj pri
la Universala Kongreso al François
RaxmN

Radio
La lundon 28-an de ryrilo je la

08h20 ôe 1a 3-a kanalo de la Svisa
Alemana Radio DRS3 aüdi§is
intervjuo pri esperanto kun
Dietrich S/EIDMÀNN. Regisüajo de
tiu ôi elsendo estas deponita ôe

CDELI.
-o0o-

multaj diversaj saùcoj kaj legomoj.
Sed unue enkonduke diskuti§is la
planado de la Trilanda renkonti§o
apnla. Kaj post la fonduo bonega
glaciajo konkludis la bankedon.
Vere agrablega vespero estis tiu
renkonto êe la amikoj SENN.

Venontaj kunvenoj
Maje 22t Minigolfo en "Grtin
Renkonti§o je la 19h00 apud la
restoracio. Post la ludo agrabla babilado
sur la teraso de la restoracio.80".
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Junie 2lz Komuna esplorado de
Kaiserstuhl kun Espelanto Freiburg kaj
Gérarmer. Renkonti§o je la 10h00 êe la
stacidomo de Breisach. Detala
programo havebla ôe Ursula NrasEnt:
Ursula. Niesert@esperanto. de
26: Invito êe Berthe Smrn'rcun je la
19h00. Ali§o $s laZ3-ade junio.
Àüguste 24: Ekskurso.
Septembre 25: Ôiu rakontas pri siaj
ferioj.
Oktobre 23: Inüto ôe la familio
BERoUD-FoCKE.

Novembre 27: Programo 2004.

Genève
Esperanto-Grupo "La Stelo"
Casepostale 188, 12ll GENÈVE 20

Esperanto-infos: &,022 740 04 45
Monata ktrnveno §enerale ôiun rmuan mardon de
la monato je la 20hû0 en la restoracio «lzx
Cheminots»,7, rue des Gares, Genève. Komuna
vesperman§o ekde la 19-a horo.

Raporto
La Ôeneralan kunvenon je la 4-a

de marto partoprenis 14 stelanoj.
Andres BICKEL estis elektita tag-
prezidanto kaj Lucien DAHAN
protokolanto. La tagordo, protokolo
kaj librotenado estis unuanime
aprobitqi, kaj Patrick Pennren» kaj
Lucien DAHAN eleltitaj kiel kas-
kontrolantoj, Gilda PACE kaj Eva
VISCHER reelektitaj kiel kasisto kaj
bibliotekisto. Krom tio decidiSs, ke

la grupo restos kolektive gvidata
kiel dum la pasintaj jaroj.

Arlette DI VETTA kun la apogo de
la aliaj grupanoj esprimis la deziron
riceü informon pri la strukturo de
la süsa esperanto-movado. Armand
COTToN raportis pri la vendo de
brokantaj libroj kaj Canrille kaj
Andres BICKEL inütis la venontan

$eneralan kunvenon al sia lo§ejo.

La kunvenon de la l-a de aprilo
partoprenis I I stelanoj.

enontaj kunvenoj
Junie 3: Kiel la süsa Esperantio
strutturi§as, kun Bruno GRAF, la
prezidanto de SES.

Julie 12 sabate je la l5-a horo sur
Insulo Rousseau. (Se pluvos: en la
restoracio Le Lacustre. )
Aüguste l6osabate je la 15-a horo sur
Insulo Rousseau. (Se pluvos: en la
restoracio Le Lacustre. )

Konversacia kurso kun Claude PnoN
la jaùdon dela l}-ahoro Ss la 13-4 êe

Maison du quartier, Plainpalaiq I rue
de la Tour.

Esperanto-babilado la lundon ekde la
18a horo 30, ôe Restoracio Les
Cheminots, rue des Gares 7.

-o0o-
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Lausanne
Laüzana Esperanto-Societo

Case postale 389, 1009 PULLY
&:021729 58 O2

<esperanto@isüssÊ.com>
<http://www.esperanto.ch>

Krmvenoj: Stacidomo, l-a eta§o, êiun unuan
lundon de la monatoje la 20h00.

Diskuta rondo: êiun lrian lundoqr kun François
RAND${, en Chailly-Lausarme. Bonvolu telefone
voki lin antaùe 076 411 14 55.

Venontaj kunvenoj
Junie 06: Denove ni kantos.

§eptembre 27: Jubilea festo.

Luzern
Lucerna Esperanto-Societo

Adligenstr ll 49, 6A20 Emmenbriicke
e,041280 46 12.

Ôiui t<unr,enoi, kiam lok-indiko markas, okazas

ôe la hotelo-restoracio Ernmenbarlm, Gerliswil-
strasse 8, 6020 Emmenbrücke, tute proksime de

Seetalplatz, facile atingebla pm la trolebuso n-ro 2
kaj la fervojo. 1De norde eblas veni aütobuse de

Beromtlnster-Rothenburg.)
La unuan merlredon de ôiu monato - krom

aügusto kaj oktobro - konversacia rondo de la
14h00 $s 1a 16h00 kun Franz BRüccER en la
restoracio Simploû, Habsbrrgerstrasse 14,
Luzem.

Raporto
Antaù ti jaroj Paul ScHnnsR faris

la unuajn pa§ojn por provi aperigl
artikolon pri esperanto en la organo
Sprachspiegel de SVDS

(Schweizerischer Verein fiir die
deutsche Sprache), kies membro li
estas jam de multaj jaroj. En la
personoj de Bruno GRAF kaj Andy
KCINZLI li trovis la verkistojn. La
redattisto de Sprachspiegel kun-
fandis kaj mallongigis la du
verkojn. La'rezulto nrm aperis en la
numero 20A3-2 (aprilo) sur la pa§oj
60-63-aj. Antaü la presado Paul
SCHERER ricevis la eblon aktualigi
la datojn.

Tre bona estas tiu 4-pa8a artikolo
titolita Esperanto - "Die Sprache
der Hoffnung".

Venontaj kunvenoj
Konversacia rondo de la 14-a horo

§is la 16-a kun Franz BRûctrsn en
restoracio Simplon la Z-an de julio,
3-an de septembro, 5-an de
novembro kaj 7-an de januaro 2004.
Kunvenoj:
Junie 4: 14h00: Konversacio kun
Franz Brûcrrn; 14h30: Pri la
insuloj de Brisago kun Annelies
DETTLING.
Aüguste 9: Ekskurso anoncota.
Oktobre L: 14h00: Konversacio
kun Franz BnüccER; 14h30:
Distra$oj kun Paul ScHERER.

I)ecembre 3: Zamenhofa festo.
14h00: El la verkaro de Zamenhof
kun Paul ScHERE& 14h30:
Kompilado de laprograrno 2004.
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Kantono de

I.{euchâtel
La Chaux-de-Fonds
Studaj rondoj ôe CDELI
Dum la lastaj vesperoj ôiuj alportis

kaj klarigis ludojn. Tio kreis tre
agrablan paroligan etoson.

Datcj notindaj en via agendo:
Maje 20, junie 03 kâi 17, septemùre
2 kaj 16, oktobre 21, novembre 4 kaj
25, decembre 9,

Ento en la CDELI-salonon eblas ekde la
19h45. Studo de Ia 20hfi) §is ta 21h45.
Ferrro de la salono je la 22h00. Alvenantd
premu la sonorilm butonon, kiu trovi§as
maldekstre de la enirpordo al CDELI.
§ord-orientapordo de la Biblioteka Domo).

Claude GACoND.

v/il
Esperanto-Klubo Wil

Prezidanto: Stanislaw PocnaNxs, Lettenskasse
70, 9500 v/il. & 071 91 I 68 30.

Vicprezidanto: Vereûa CHAvES-lVatDgn, Rosen-

hiirgelstrasse 22, 9230 Flawil^ &, 07 I 393 41 49.
Krmvenoj: la rmuan merkredon de la monato je
la 19h00 en 1a Restoracio Blumeneck, Siintis-

strasse 1 (malantaü la stacidomo).

Venontaj kunvenoj
Junie 04: Prelego de T. WADoLowSKA
el Pollando.

Julie 02: Promeno al Dreibrunnen
gvidata de B. PocHaxrs.
Aüguste 10 (dimanôe): Tuttaga
ekskurso al Bergh Fuchsacker.
Renkonü§o ôe la stacidomo Flawil je la
09h30. Informoj riceveblaj ôe Verena
Cruws-lVar.»En. Tel. 071 393 4149.
Septembre 03: Prelego pri la temo
"Survoje al la morto" de L. Smcnmsr.
Oktobre 01: Raportoj kaj impresoj pri
esperanto-kongresoj en 2003.
Novembre 05: Temo elektota.
Decembre 03: Adventa vespero kun V.
Cuaves-Weroen, B. PocuaNre kaj L.
SSNNHAUSpR,

ZLLrich
Esperanto-Societo Zürich

Akazienstr. 6 / PF 858, 8034 ZÛRICH
& 01 251 50 25 <info@esperanlo.ch>

Kunvenoj regule la duar sabaton de la
monato matene je la I th00 kun komma

man§o en la klub-sidejo Esperauæjo,
Akazienstrasse 6, 8008 Ziirich-Sæfeld.

Raporto
Jan-Stanislaw Sromrpsru rete tiel

disinformadis:
Ia 12qn kaj la l3+n de aprilo mi

koncertis en Teatro STOK en Ziirich,
jes esperante $nlwù. Kaj kiam wi
demandis la publifun "Kia de vi
parolas esperante?" koj neniu
respondis, eksplodis ridego. Poste
kelkaj junuloj demondis min pri la ebl-
eco lerni eq)eranton. Mi reryondis:
uNe lerrru, ôor kiæn vi eniros la sekon,
mi perdos publibn, mia qilslultantoro
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estss êiam neeryer(mtista" denwe
eksplodk ridego.

Kaj por plendi, ke esperantuje oni ne
legas liajn librojn, Jan-Stanislaw
Sronupsrr tiel sonetumis:

Soneto por la Tago de Libro

la esperanta fenomeno
funkcias sen esperantistoj
eê pli vaste kiam artistoj
esperante ludas sur sceno

demando "ôu iu parolas... "
tuj venas eksploda ridego
neniu - laüdo ôu hontego
publiko diskrete petolas

simile aspektas legado
ôar miajn librojn esperantajn
ne legas esperant-brigado

se mi morgaü skribus latine
mi konas legantojn amantajn
ili librojn leguq rutine

Zuriko, la 23-an de aprilo 2003

Dieter Rooke informis, ke pro la
surstrataj tumultoj kaüzataj de la "nigra
blokou en Zürictr, li migdgis sian
surtratan agadon poresperantan de la
unua de majo al Basel, kie li mendis
standon por IKEK.

Yenontaj kunvenoj
De la iaüdo 29-a §is la dimanôo 1-a
de junio: Internacia Seminario pri
100 jaroj bahaa religio kaj
esper*nto-movado en Svislando.
(Vidu la aldonitan informiloq en kiu vi
trovos la ali§ilon).

Resuma programo:

iaüdon 29-an:
14hû0-15h00: Alveno.
15h00:Malfermo.
16h15-18h00: Unua laborrondo:
Tekstoj en la sanltaj skriboj de la baha-
anoj pri universala lingvo §enerale kaj
pri esperanto specife.
I 6h3 0: Komuna vesperman§o.
20h00: La bahaa koruso de Zürich
prezentas spiritajn kaj aliajn kantojn el
la tuta mondo en esperanto kaj en aliaj
lingvoj.
Vendredon 30-an:
09h00-10h15: Dua laborrondo: La
religia sinteno ôe L. L. ZAlr,fEÀü{oF,

Lidja ZenæmoF kaj Marta Rrmr. Iliaj
vizitoj en Svislando.
10h45-12h15: Kontaltoj de Ptrver,
FoREL kaj Bonm kun Lidja ZAI\,GNHoF
kaj Marta Rtrfi{ kaj aktivecoj de Fritz
SpNnars en orienta Svislando.
i2h30- t 4h00: Komuna tagman§o.
14h00-18h00: Vizito de zurikaj lokoj
signifaj por la esperanto-historio.
I 8h30-20h00: Komuna vesperman§o.
20h00: Spekakla vespero: Orientalaj
dancoj kaj prezento far Jan Stanislav
SroRr-psrr de kantitaj sonetoj.
Sabaton 31-an:
09h00-120h15: Kvara laborrondo:
Komunaj trajtoj inter la bahaa kaj
esperanta movadoj.
10h45-12h15: Kvina laborrondo: La
esencaj diferencoj inter la bahaa kaj
esperanta movadoj.
12h30- 14h00: Komuna tagman§o.
14h00-15h30: Sesa laborrondo: La
ek*ivecoj de la bahaanoj en la
esperanto-movado kaj la aktivecoj de la
esperantistoj en la bahaa movado.
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16h00-18h00: Sepa laborrondo:
Konkludoj: Kion bahaanoj kaj esperanr
istoj povas komune fari por siaj ce§,
kia kunlaboro eblas, eventualaj kun-
laboraj limoj.
1 8h30-20h00: Fondua vespero.
20h00: Spektaklo kun dancoj el Latin-
ameriko kaj prezento far Istvan
MoRocz de Ia lirika programeto

"Paêjo' pri la granda majstro Julio
BAGFTY.

Dimanêon l-an de junio:
09h30-13h00: Matenman§ega lunôo
kun paralela konkluda debato pri la
seminario.
I 3h00-14h00: Adiaüado.

Loko: Esperanto-Librejo, Akazien-
strasse 6, 8034 Ztirich.

DietrichM. WETDMANN.

www. esperanto. chlkalendaro

Junie sabate 14: 11h00-13h00:
Konversacia rondo kaj komuna maten-
man§ego. Kontribuo al la man§o:
F 10.-

21-22 (sabate-dimanôe: 10h00-17h00:
Semajnfina intensivkurso por
komencantoj / Wochenendintensivkurs
filr Anfànger. Kursokosto F 150.-

Morto
Walter GraNmNr-Anprr,r
Mainz 11.04.1914 - ZôIlikerberg 9-04.2003

'V/alter GIANNIM estis filo de
svisaj gepatroj vivantaj en ekster-
lando. Lia familio originas el

QuintolTl.
Li naski$s en Mainz 1a ll-an de

aprilo 1914 kaj studis muzikon en
tiu ôi gennana urbo. Li estis ideal-
isto kun sociaj priokupoj, adepto de
la liberekonomia dokkino de Silvio
GESELL (1862-1930) kaj de la üvo-
reformo proponita de Werner
ZIMMERMANN,

En 1931 li ali§is al la alternativa

§ardenkonstrua kolonio Schurren-
hof en Donzdorf en Virtembergo

(Gerrnanio). Sed baldaü pro tmu el
siaj kritikaj artikoloj kontraü la
hitlera re§imo aperinta en süsa
gmeto, li estis kondamnita je mal-
liberi§o. TiaI poste dank'al sia du-
obla Stataneco en 1934 li translog-
i§is al Süslando, kie li daürigis sian
priagrikulturan instui§on en la lern-
ejo por biologia terkultivado en
Ebmatingen (ZH) kaj poste servis
kiel kamplaboristo en Maur (ZH).

En 1939 Walter GTANNIM ôesis
aktivi agrikulture pff lerni en
Ziirich la profesion de flegisto por
psike kaj anime malsanqihomoj kqi
dum la milito en la jaro 1942 li
laboris en Francio serve al por-
infana kolonio gvidata de Süsa
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Ru§a Kruco. Tie li savis du judojn
el la persekuto farlanaziapolico.

Reveninta eû Svislando en 1943
'Walter 

GTANNTM redediôis sin alla
muziko. Li studis en la zurika
konservatorio ôe Ernst HôRLE&
kies posteulo li fari§is, Kaj li kun-
laboris ankaü kun la zurika bekfluta
pioniro Rudolf SCHoCH, kaj
kontribüs al la popularigo de la
muzikinstruado kaj de la Êorkant-
ado. Krome li iniciatis lcunfondon
kaj administradon de Svisa Labor-
komunumo por Junulara Muziko
kaj Muzikedukado (SAJM), asocio
kun 1500 membroj, kies oficialan
bultenon li prizorgis.

Kiel liberpensulo li anis en la
politika partio Landesring der Un-
abhâingigen (LdU).

Walter GLANNnI lerris esper-
anton en l92l w Mainz pere de
Adam HLIND. Tiam li estis sepjara
knabo. Kaj ekde tiam li aktiüs en la
espe,ranto-movado. En la kvindekaj
jaroj li sponsoris la titolpa§on de Ia
Juna Voôo,la bulteno de Esperanto-
Junularo de Süslando, kaj en 1958
li partoprenis al Ia fondo de
Esperanto-Edukistaro de Süslando.
Li estis ano de SES, de UEA" de
KELI (1965) kaj de Zurika
Esperanto-Societo, kiun li prezidis.

Oni povas diri, ke li restis mal-
avara esperantisto §is sia morto je la
9-a de aprilo ôijara. Pri tio atestas
lia nomo en la ôinumera rubriko
Donacoj al SES.

Claude GACoND& Andy KüNzr,r.

tïbroj
EIrevi§o

\ileltsprachenwôrterbuch
Deutsch-Esperanto
Esperanto-Deutsch

lic. phil. Dietrich M. WETDMANN
Züich, Allsprachendienst Weimann's
Mondo-Servo, Februar 2003. 168p.

.Kun antaü§ojo jam ekde baldaü
du jaroj mi atendadis pli kaj pli sen-

pacience la vortaron "deutsch-
esperanto kaj esperanto-deatsck",
kiun Dietrich !ÿspMANN anonc-
adis, kiel certe pli riôan kaj pli fid-
indan" ol giaj antaüuloj. Vere reale
mankas leksikono, kies aôeton oni
povas konsili al esperanto-lernanto
germanlingva.

Sed ho ve! La unua impreso, kirm
mi ricevis trafoliumante la novan
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vortaron ll/el*prach enwôrterbuch,
estas bedaürinde elreüga

Mi reagas ne kiel leksikologo, sed

kiel didal<tikisto. Kiun vortaron
konsili al lernanto? Jen mia simpla
demando pli kaj pli aktuala kiam ni
laboras al la reügligo de la Per-
koresponda hurco por la germün-
lîngvanaj.

Ôis nun al la komencantoj mi
simple konsilis unue akiri la tre
modestan Wôrterbuch deutsch-
esperanto kaj esperantodeatsch,
kiun eldonis la viena Ôsterreich-
ische Esperanto-Bewegung, antaü ol
proponi la aôeton de PIV. Tiu ôi
situacio ja ne estas tre konte,lrtig4
kompare al la ebloj proponataj al la
franclingvanoj. TiaI miaj rigardoj
estis turnitaj kun granda espero al la
verko de Dietrich WEiDMANN.

Nenion mi kapablas diri konceme
al la germana lingvo mern. Sed pri
la esperanta mi certe rajtas esprimi
kelkajn üdpunktojn.

Unue 1a antaüparolo de la vortaro
vekis mian legemon. En la unua
linio de la unua frazo fiksis mian
atenton la stranga vorto "100-
jari§io". Ôu noüsmo?

Tial mi tuj serêis la vorton jari§io
por malkowi ties germanlingvan
ekvivalenton. Kaj koncerne al la
vortelemento "jar" mi unue troüs:
jarla > jtirlich; ^,cento > Jabrhundert s.;

-deko > Jahrzehnt s

Mirige la lasta "s.", kiu estas mal-
longigo de "sâchlich" aù "neüha

genro" E)eras sen punkto. Kaj mi
konstatis, ke la liston de la jar-
vortoj sftange interrompas la
indiko:
jardo > Yard s.

Poste revenas la sekvaj jar-vortoj:
jarlfinbilanco > Jahresabschluss m.; -fin-
festo > Silvester m.; -kolekto > Jahrgang

rlr, Jahreskollektion w.; -libro > Jahrbuch

s.: -milo > Jahrtausend s.; - o > Jabr s-

Tiu êi unua esploro konvinkis
min, ke la vorto jari§io neniel estas

novisno, sed nura tajperaro, kiel
ankaü la manko de prmkto post la
"s" de'Jahrzehnt".

Tiu ôi malkowo maltrankviligis
mian trafoliuman esploron, kiu
hazarde direktis min aI lavortsekvo:
citlaio > Zitat s.

citlelo > Eimer m.

citli > anflihren; -zitieren
citollogia >4tologisch
citolplasmo > Zytoplasma s.

Mi unue komencis miri pri la
reala rolo de la vertikala linieto "1",

kiun antaùe mi ne trovis êe jardo
kaj nun trovas ôe citielq vorto, kiun
mi neniam renkontis §is nun. G
§ajnas esti konstruita pü la
kombino de la elementoj cit kaj elo.

Mia esploremo do kondukis min
al la trovo de tiu mistera elerrento
el. Mi nur malkowis laprefikson e/-
kaj prepozicion el:
el- > Prdfix mit der Bedeutung "aus"
el > aus (prep.); -- > aus- (prefl; -kio >
'Woraus; 

-malantaü > herfor, -tio > daraus

Post sufiôe longa cerbumo mi
decidis ekzameni en la germaûâ
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parto de la libro la vorton "Eimer",
kaj mi toüs:
Eimer m.> citelo

Ôis nun laù mia elemêntak'ono de
la germana lingvo mi l«edis, ke la
vorto "Eimer" pli malpli egalas al la
esperanta u.itelo" kaj ke tial gi
povns ludi la rolon de nepreciza
mezunrilro.

Sed nun mi malkowis, ke §i eble
havas tute alian signifon, kaj mi do
esploris en la nova PIY la realan
signifon de tiu aI mi nekonata vorto
citelo. Mi baldaü malkowis, ke §i
tutcerte ne ekzistas en esperanto, kaj
tiam kompreniq ke la WEIDMANN'a
citelo au citlelo estas nur misformo.
de la vorto sitelo, kies reala formo
fakte ne troveblas en la nova Welt-
sprachenwôrterbuch.

Mi ankaù kompreniq ke la
vertikala "1" estas tajpermo, kiel $a
manko en aliaj vortoj, kiel ôe lajam
citita jardo, aù ke §i pov{ts esti fu§-
inform4 kiel en la vortoj citollogia
kaj citolptasmo.

Laù la nova PIV citoloÿo éstas
"specialisto pri citoloÿio. Scienco
pri la strukturo kaj firnkciado de la
êeloj. Sinonimo estas ôel-ologio.
Do en la vorto citologia la vertikala
"1" devus almenaü troü§i inter la
vortelernentoj cit kaj ologia,
kvankarn tio estus absurda. Ôe

citolplasmo, kiu laü PIII sinonimas
al ôel-plasmo, tiu diüdo povus esti
akceptebla. Ekzameno en PIV dela
baza vorto plasmlo montras, ke
arnbaù vortoj WEIDMANN'aj
citollogia kaj citolplasmo estas
leksike monstraj.

Mia rolo de didaktikisto estas
konsili aü malkonsili stud-ilojn al
lernantoj.

Prb la malkowo de tiuj fu§oj kaj
baldaù de centoj da atiaj, mi
konvinki§is, ke la lVebsprachen-
wôrterbach, eê se §i troü§os en la
stoko de la libroj aêeteblaj ôe la
libro-servo de Esperanto per-
koresponde ôe CDELI, bedaürinde
listi§os inter la verkoj, kies akiro
estos malkonsilata aI esperanto-
studanto.
Oni povas akcepti kelkajn

mankojn ôe vortaro, sed ne laü la
abundo karakterizanta la leksikonon
de Dietrich WEIDMANN.

Pro tio mi antaùvidas, ke la
recenzaj analizoj de tiu vortaro nur
povos esti prave severaj.
Mi bedaùrinde konkludas, ke

honore al sia centjari§o SES meritis
libron matpli diletante verkitan.

Claude Gacond
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Kon$r,eseT)
Esperantuml en

Bouresse
Inter la dekkvino da staÊoj

proponitaj por 2003 en Esperanto-
Cenfo Kvinpetalo, mi estis elelt-
inta la "Paroligan kurson" de la l4-a
§is la 18-a de aprilo. La trajno TGV
ebligas travoja§i Francion rapide
kaj komforte. En la urbo Poitiers
samideaninoj akceptas amike la
trajne alvenantoJn por veturigi aI ili
la tridek lastajn kilometrojn.

Kvinpetalo konsistas el aro da
diversaj domoj kun §ardenoj ôirkaù
tiu de Suzanne BOUROT, la animo
de la Centro.

Samtempe okazis sta§o pri jogo
gvidata de Arlette PLU'rMAK La
tagordo ebligis al interesatoj parto-
preni en ambaü faradoj

Mi tre §atis la paroligan kurson
güdatan de la kapabla kaj vivo-
plena Katalin KOVATS, kaj mi
opinias, ke mi bone progresis

Min plezurigis la arnikeco, la
pentrinda vila§o kaj ties lo§antoj, la
senlima kamparo lumigita per la
kolzaj kampoj. Printempo re$s jam

plene en la lando Poitou. Multegaj
diversspecaj birdoj peprs tage;
nokte kvakis ranoj §is la momento,
kiam ekkantis najtingaloj. . .

Esperantumi en tia etoso, kia
granda kontenti§o!

André SANDoz, t-a chauxjde-
Fonds

Dieter RooKE informis,, ke al la
IKEK-Konferenco, kiu disvolvi§os de
la 23-a $s la 28-a de majo en Bankja
apud Sofia en Bulgario, li partoprenos
kun Carlo NICoLoDI. Kiu §atus ricevi
informojn pri tiu renkonto aü eê kun-
voja$, tiu rekte rilatu kun li: Dieter
Roors, Âussere Klus 14, 4702
Oensingen.

80-a Germana Esperanto-Kongreso
G9-aj de junio 2003, Kaufbeuren.

Temo: Pligrandi§anta Eüropo ôu
muta koloso?

Ferstpreleganto: D-ro Renato
Corsetti, prezidanto de UEA.

Petu la detalan informilon al Christian
Darbellay, Kaiserstrasse 39, DE-24143
Kiel. Tel. 0431 73 77 88.

.de
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