
(!i sviT Esperanto-societo

ïnf orlnas
jaro 2404 numero 1-a: januaro / februaro

kun informoj pri renkontoj ekde la 15-a de januaro

Llnuaj esperantistaj korespondaioj ricevitaj de la
lernantoj de la popola lernejo "Ecole des Monts"
Le Locle, Svislando: aügusto 1903 - aprilo 1904.
La sabaton 24-an de aprilo, lige at la jarkunveno jubitea de Svisa Esperanto-Societo,
estos digne festata en Les Brenets la centjari§o de la unua inslru-eksperimento de
esperanto en elementa lernejo fare de la instruisto Edouard Ducommun. Nepre
partoprenu tiun historian eventon, kiu digne rememorigos la personecon de tre signifa
pioniro de la lingvo internacia.



SES informas
Redakcio:

Claude GACoND, Po§t{àko 5û31,
CH-2305 La Chauxde-Fonds 5
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indiki: por Claude GAC0ND

Redaktaj kunlaborantoj :

Nancy FONTANNAZ, Andy K[iNa,I,
Richard ScT{NELLER.

SES informas
Redaktaj datlimoj

por la venontaj nurneroj
2404-2 marto-aprilo: februare 15. Menoio
de informoj ekde la l5-a de marto.

2Û04-3: majo-aùgrrstoi aprile 15. Mencio de

informoj ekde la 15-a de majo.

2A04-42 septembro-oktobro: ariguse 15.

Mencio de informoj ekde la 15-a de septernb'ro"

2ü)4-5: novembro-decembro: oktobre 15.

Mencio de bfomroj ekde la 15-a de norsmbro.

Item€r;oorîgîto
SES-estraro

Bruno Graf prezidanto, Jurastrasse 23,
3063 Ittigen/Bern. Tel.: 031921 44 59.
Retpo§to: bgfafl o@bluewir\.ch.

Dietrich Weidmann, ücprezidanto,
PF 301, 8034 Zürich. Tel.: 0l 251 50
25. Retpo§to: info@esperanto"cb-

Nicole Margot, sekretario, Chemin des
Lys 4, 1010 Lausanne.Tel.: 021 653 14

67. Retpo§to: n.margoJ@bluewin.ch.

Hans-Werner Grossmann, \asistq
Esperanto-Servo, PF 262, 4132
Muttenz 1. Tel.: ü76 46A 8992. Ret-
ooSto : esperanto-servo@bluewin. ch.

Chiara Fabbri,, perânto itallingva kaj
junulara" Siigenstrasse 8, 7000 Chur.
Retpo§to: chiara-&@bluerrin. ch.

Po§ta ôekokonto
17-581908-4

Süsa Esperanto-Societo 2300 Ia Chauxde-
Fonds

Kotizoj al SES
kunricevado de§E§

fr.10 infanoi frs l8 iaroi
fr.20 irmrrloi de 19 âis 29 iaroi

fr.35 plenl«eskuloi ekde 3û iaroi
fr50 txlrol
fr.70
fr25 nura atnno al SES informas
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Eviss kstendsro
2(X)4 Januare

17: Charxde-Fonds: CDELI: Ddaktika sabato.
18: Ztirich: Kmveno.
19: lausanne: LES: Projekciado de 3 fiknoj.
20: Chau,xde-Fonds: CDELI: Studrondo-

29: Basel: ESB: Ôenerala jarkunveno.

3l: Char.ocde-Fonds: KCE: Asembleo.
31-1 feb.: Chauxde-Fonds: KCE: Semajnfino.

Februare
1: Zilrich: ESZ: Kumeno.
2: Iausanne: LES: êenerala Asernbleo.
3: Chaux{e-Fonds: CDELI: Studrondo.
4: Wil: EKW: Jarkunr.rno.
6-28: Vevey: Ekspozicio pri esperanto.

7: Vevey: SES-jubilea sabato kun Andy Kunzli.
8: Ztirich: ESZ: kr:rneno.
13: Mitholz: JES-SES: Lôtsohbërg-trmela vizito.
13-15: Kandersteg: JES: Süsa vintra
semajnfino.
14: Zttrich: F,ïiZ: êercrala kun'*eno.

15: Redakta datlimo de §E§ informac.
15: Zti,rich: ESZ: Krmveno.
17: Chatxde-Fonds: CDELI: Studrondo.
21: Chaux-de-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.
222 Ztlrich: ESZ: Krmveno.
28-29: Chauxde-Fonds: KCE: Semajnfino.
29: Zilrich: ESZ: Kunwno.

Marte
Marte-aprile: Le Locle. Ekspozicio pri
esperanto.

1: l,ausanne: LES: k:nveno.
3: WIL: EKW: Kmveno.
9: Chauxde-Fonds: CDELI. Studrondo.
13: Rotkreuz: SAEF: 42-a GERI.
20: Chauxde-Fonds: CDELI: Ddal:tika sabato.
23: Chaude-Fonds: CDELI: Studrondo.
27-28: Chauxde-Fonds: KCE: Semajnfino.

Aprile
3. Rotloeuz: SAEF: êenerala krmveno.
5: lausarme: LES: kmvenokun ClaudeGacond.
7: Wil: EKVr': Krmveno.
8-12: Chauxde-Fonds: KCE: Internaoia kursaro-
9: Strasboqg: Manifestacio.
15: Redakta datlimo de SES informas.
24: Les Brenetsl §ES: êenerala Asembleo
24-25: l,oole-Brsnets: SES jubilea semajnfino.

Maje
3: Lausarme: LES: kunveno.
4: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.
15: Chaut-de-Fonds: CDELI: Ddaktikatabato
15-16: JES: Krus-semajnfino.
18: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.

22-23: Chaurde-Fonds: KCE: Semajnfino.

Junie
Dtto fiksota: Lauiarme: LES: Ekskurso.
8: Chau,rde-Fonds: CDELI: Studrorldo.

19: Chauxde-Fonds: CDELI: Ddaktika sabato.
22: Chaudo-Fonds: CDELI: Studroardo.
26: Basel: ESB: l«mveno minigolfa.

JuIie
5-10: Grindelwald: KCE: naturamika sernajno.
13-18: Chauxde-Fonds: KCE: Intemacia
kursaro.

20-25: Chauxde-Fonds: KCE: Intemacia
kursaro.

24Jf : Beüing (Ôinio): 89-a Universala
Kongreso.

Aüguste
!{3 Engadino: KCE: romanôa sernajno.
7-14: Chauxde-Fonds: KCE: Kultura senrajno.
1&21: Chauxde-Fonds: KCE: Seminario.
15: Redakta datlimo de SES informas

Septembre
25-26:.Chauxde-Fonds: KCE:
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Festado de la centjara jubileo de Ia
fondo de Svisa Esperanto-societo

Ilua rendevuo en Vevey
Historio de esperanto en Svislando dum Ia

cent pasintaj jaroj de la vivo de §ES

Sabaton 7-iln de februaro 2004
Hôtel des Familles

Rue des Communaux 20 (apud Ia stacidomo), Yevey
Post la entuziasniga festotago de la 27-a de septembà 2003 en Lausanne-

Ouchy kaj Rolle, alvenis trltcerte la momento konati§i kun la historio mem de
esperanto en Svislando durn la centjara vivo de SES. Nia historiisto Àndy
Kiinzti, kiu nelacigeble vizitadas la mÊivejon de CDELI kuj atiajn
dokumentejojn cele al la pretigo de grava enciHopedia verko pri esperanto kaj
planlingvistiko en Svislardo, tutcerte pasügos vin per sia raportado pri la
sekvaj temoj:
1) Volapük kaj la Volapiik-movado en Svislaodo.
2) La ekdisvolvi§o de esperanto en Süslando (mallonge, ôar jam okazis kelkaj pluraj
raportoj pri tio).
3) La fruaj protagonistoj: Ernest Naüllq Auguste Forel, Hector Hodler, René de
Saussure (ankaü ôefe rememorige).
4) UEÀ Hans Jakob, laBiblioteko Hodler.
5) La ldo-kriz-o kaj la Ido-movado kun Friedrich Schneeberger, la konkurenco de
Occidental.
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6) Ligo de Nacioj, Gonzague de Reynold.
7) Disvasti§o de esperanto laüregione kaj fake.
8) IALA kaj Interlingua @ebrunner, Funke, Schwyzer).
9) La skismo UEA-IEL.
10) Agado de unuopuloj nerekte ligrtaj al la esperanto-movado: Erbetta kaj Grajnoj en
vento, william Perrenoud kaj la geonismo, Marc Rohrbach kaj la movado JEAN,
Jacques Mùhlethaler kaj la movado Instrumento al Paco, k.a., precipe depost la dua
mondmilito.

Kial rerkonti§i en vevey por la propodta prihistoria studo? ôar drink'al la
iniciato de charlotte Blanc-Maillard kaj Yvette Goy en la ekspoziciejo de la
butiko 'Magasin du Monde" inaùguri§os la vendredon 6-an de februara
ekspozicio pri la temo L'espéranta, une lnngue bien vivante. Nia kolektiva
üzito de la ekspozicio alportos pruvon pri niaj ekzisto kaj dinarnismo al la
magazenestroj, al la gazetaro kaj aI la aùtoritatoj.

Horaro de Ia renkonto
Ekde Ia 10h00: Ricevo de la alvenantoj kaj kafumo ôe Hôtel des Farrilles.
11h00: Malfermo de la rendevuo fare de Bruno Gra{ prezidanto de SES.
11h15-12h15: rntimi§o pri Ia historio de sES kun Andy Künzlikaj clâude
Gacond, laü la supre anoncita programo.
12h30-13h30: Komuna tagman§o. Elekto inter du menuoj: Menuo A
(frankoj 21.-): Vaüda meîuo kun üando. Menuo B (frankoj 25.-): Vaüda
menuo vegetarafla.
14h00-15h00: rntimi§o pri la historio de sES kun Andy Künzli kaj claude
Gacond, sekvo kaj konkludo.
I5h30: Sub la gvido de Charlotte Blanc-Mailtard iro al Ia bufiko
"Magasin du Monde" por invadi la ekspozicion Lrespéranta, une langue
bien vivante kaj §ui pri agrabla sensoifiga kaj biskvituma konkludo.
16h30: F'ermo de la dua jubilea rendevuo en la ekspoziciejo.

Partoprenkotizo: Por la kowo de la organizaj kostoj estos surloke petata
kotizo de po &ankoj 15.- por persooo. JES-anoj senpage.

ÂIi§oj: Ne nur por la organizo de la biskviturna konHudo en la ekspoziciejo,
sed ankaù por la antaümendo de la tagman§aj menuoj, la partoprmoatoj
neall§intaj §is nun bonvolu sin nepre anonci kiel ebte plei rapide, sed plei
malfrue §is Ia 2-a de februaro, al Claude Gacond Cheweuils 14, Z3AA La
Chanxde-Fonds, telefono: 032 926 52 32, retadreso: gacond@bluewin.ch,
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indikante ne nur siajn nomojn familian kaj individuan, adreson postan,
telefonnwneron kaj retadreson, sed ankaü la deziratan tagmenuon.

Gs h 5-a de januaro 2004 jam alvenis la sekvaj alisoj: l. AnitaAltherr, Bemex;2.
Françoise Badoux, Lausanne; 3. Charlotte Blanc-Maillard, Vevey; 4. pierrette
Blancheq Lausanne; 5. Daüd Butrlmanru Prilly, 6-7. Jacques kaj Lucienne Dovat,
Renens; 8. Nancy Fontannae, Pully; 9. Georgette Friedly, Bernex; 10-11. Andree kaj
Claude Gacond, La Chaux-de-Fonds; 12. Yvette Goy, Cully; 13. Bruno Graf, Ittigen;
i4. Marianne Huber, Lausanne; 15. Yvette Humbert-Fink, yverdon; 16. Mireille
Grosjean, Les Brenets; 17-18. Stefano kaj Sanjiv Keller, Lausanne; 19. Andy Künzli,
Bern; 20-21. Eliane kaj Jean-Jacques Lavanchy, La Tour-de-peilz;22. Nicote Margot,
Lausanne; 23-24. claude kaj Nicole Piroq Gland; 25-26. Ges-roj François Randirt
Lausanne; 27. Dieter Rooke, Oensingen;28. André Sandoz, La Chaux-de-Fonds;29.
Richard Schneller, Kronbühl; 30. Paul Schereq Emmenbrucke.

Longigu la liston de la partoprenontoj!

-oOo-

Jubilea Genêrala Asembleo de SES
24-an de aprilo en Les Brenets

La êenerala Asembleo de Svisa Esperanto-societo êijare okazos
kadre de grava jubilea festa renkonto en Les Brenets apud Le
Locle, vila§o kie vivis la esperanto-pioniro Edouard Ducommun.
Kiel montras Ia kowil-pa§o de nia bulteno, ekzakte antaü cent jaroj en
aprilo 1904 konkludi§is lia pionira eksperimento iàstruadi esperanton
en publika lernejo per rikolto de po§tkartoj el la tuta mondo.

Dum akcepta kafumo en la vila§a gimnastikejo, sub la aüspicio de la
lokaj aütoritatoj, kun la helpo de la historiisto Pierre Deléglise, kiu
prezentos ekspozicion pri Edouard Ducommun, kun kontribuoj de
infanoj kaj instruistq de la lernejo La Grande Ourse, en kiu esperanto
estas instruata, kaj espereble kun grandnombra partopreno de
esperanto-praktikantoj el tuta Svislando, ni digne festos la cendarison
de Svisa Esperanto-Societo.

Sekvos §ipa veturo sur la lago de Les Brenets al tra restoracio de la
akvofalo "Saut du Doubs", kie konklude al bankedo paralele
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disvolvi§os esperantlingve la Ôenerala Asembleo de SES kaj
franclingve informado pri la nunaj atingoj de esperanto.

Post admiro de la akvofalo, dum promena reveno al la vila§o Les
Brenets la mar§antoj haltos ôe esperanto-stelo, kiun Edouard
Ducommun pentris kontraü la rokaro komence de la dudeka jarcento
kaj kiun la esperantanoj de Les Brenets fidele refarbas. Konkludi§os la
renkonto per teumo ôe la ekspozicio pri Edouard Ducommtur.

Kaj por tiuj, kiuj deziros ne tuj rehejmi§ir la saman sabaton okazos
vespermânÊo kaj tranoktado en Ia hotelo 'La elef des chanps" sur
la monto nTête de Ran", kie linaprile {Ioradas jonkviloj en Ia
pa§tejoj. Kaj la dimanôon 2*an de aprilo ni tiel povos migradi sur
pa3tejoj inundataj de jonkvild.

Aldone al nia bulteno du informiloj donas al vi la eblon anonci vian
ali§on ôu nur al la sabata jubilea renkonto, ôu al ambaü okazajoj. Sed
ôar en Ia hotelo de Tête de Ran la nombro de Ia litoj estas limigita, nur
maksimume la kvadeko da plej rapidaj ali§antoj povos esti akceptitaj.

Do êis baldaü en Les Brenets, kaj eble eô ankaü sur la monto Tête de
Ran, por dig'r" festadi la centjari§on Svisa Esperanto'Societo.
Claude Gacond

-o0o-

Ilonacoj
Donacoj en frankoj al SES: Dorothée

Baumgartner, Meyrin: 50; David
Buhlmann, Prilly: 25; Taeio Carlevaro,
Bellinzona: 100; Verena & Gabriel
Chaves-lilalder, Flawil: 50; Lucienne
Dovat, Renens: 95; Grandjean Rémy,
Fontainemelon: 20; Mireille Grosjean,

Les Brenets: l0û; Instanet Sàrl,
Château-d'Oex: 10; Alois Koller,
Zürnchl. 65; Jean-Rodolphe Laederach,
Peseux. 20; Tina Lanz, Clarens: 25;
Parnval, Bienne: 5; Alice Quagli4
Lausanne: 65; Hans & Silvia Rey,
Ztirich: 75; Mynam Schwitter,
Carouge: 20; Tamara Veyrat" Genève:
5; Marguerite Vredaz, Lausanne: 20;
Taracia Visy, Zürich: 20; Annemarie
Wagnière, Lausarme: 30; Fritz
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Vfassmarn, Hinterkappelen: 65; Armin
Weidmann, Uerikon: 30. Sume: 875.

Donaco en frankoj por la "Agado
2003": Charlotte Blanc-Maillard,
Vevey: 20. Sume: 20.

Nome de SES la kasisto Hans-
Werner Grossmann kaj la redal<toro
Claude Gacond dankas la registritajn
donacintojn pro ties rnalavareco.

t'uüwïss ektîv€eo

CDELI
Centro de Dokumentado kaj

Esploro pri la Lingvo lnternacia
Biblioteko de la Urbo

Progrès 33, 2305 La Chaux-de-Fonds
Tel.: 032 967 68 55.

Fakso: 032 967 68 29, 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 Gacond, Monika
Molnar kaj Stefano Keller didaktikaj stud-
saba§ okazantaj preskaü ôiumonate ôe

CDELI alportas utilan helpon al la lem-
antoj kaj instrumloj de esperanto. Tial ilia
frekventado estas konsilhda al ôiuj studem-
uloj. Kiu volas progresi en la praktiko de
esp€ranto, tiu rezerrnr la 6 venontajn
sabatojn en sia agendo: januare 17,

februare 21, marte 2Q maje 15, junie 19
kaj novembre 2û.

Preti§o al Ia du venontaj sabatoj: Fine
de 2003 la novembra renkonto gnrpigis du-
dekon da studemuloj. En la du venontaj
studsabaCIj januara kaj februara kun
Claude Gacond la supera grupo plue intim-
i§os km la vivq penso kaj verkaro de L. L.
Zamenhof per 4 studkajeroj. Novembre la
partoprenanûoj ekstudis aütobiografian
letsron de L. L. Zarnenhof al Alfred
Michaux prezentitan laü 2 versioj, la
originala kaj la lingve fare de
Claude Piron. Kornparo inter anrbaü tekstoj
ebligas interesajn malkowojn. La parto-
prenantoj ricevis la taskon tralegi ambaü
tekstojn, kies ekzameno en lajanuara kun-
Yeno kondukos re ilr al historiaj
konsideroj, sed ankaù al gamratikaj kaj
stilaj ekzercoj. ôiuj partoprenontoi d la
januara supera grupo, kiuj ne êeestis
novembre, nepre petu al Claude Gacond
la menciitan dokumenton por ankaü
povi §in tralegi.

La mez.a grupo kun Monika Molnar
le*i§os en la parola uzo de la lingvo.

La komencanta grupo krm Stefrno
Keller akiros bazajn konojn.
Por minimuma kolro de la elspezoj estas petata

partoprenkotizo de F 10.- Senpage por JES-anoj.
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marte 20 por la supera grupo
prelegos Ia historiisto Ziko
Markus Sikoselç la aütoro de
la libro Esperanto sen mîtoj.
Nuntempe li zorgas pri la
Biblioteko Hector Hodler ôe

IJEA. Profitu tiun ôi okazon
renkonti§i kun historiisto, kiu
helpos objektivigi nian sin-
tenon al esperanto. Vidu la al-
donitan informilon.

Àti§o
Por faciligi il orsapiraù de la aran§o la
prrtolremntoi honvolu êiam anonei sian &l-
i§on at
Cl*ude Gacond, Esperanto, CP 50J1,231)5 Le
Chrux-de-Fonds 5-
Rete: s+eord@.blæwin ch
Tek 032 926 52 32 aù 032 967 68 55.

Horaro
th30: Malfermo de Ia CDELI-salono: eblo
aôeti brokantajn kaj novajn lib,rojn.
11h00: Oficiah malfermo kaj formi§o de 1a

stud-grupoj. 11h45: Kaflrna paùzo. 12HX): 2-a
stud-periodo. 12h45: Kornuna tagman§o en la
restoracio Ital?anini, Serre 25. 14h30: 3-a strd-
priodo. l5hl5: Teuma paùzo, 15h30:4-a stud-
periodo 16h15: Konkludo de h rrcnkonto en
la CDELI-sa1ono, kie eblas resti por teumi,
babili, akiri likojn §is la propra forirmomento.
17h30: Oficiala fermo

Enirejo al la CDELI salono
3-a pordo nordorienta de la biblioteka domo-

Por atingi la bibliotekon
EI Ia stacidomo: la biblioteko siüras êe la slrato
Progês No 33. El la stacidomo §i atingeblas per
la buslinio 4, direkto 'Hôpital". Bileto akireblas
en la buso rnem. Petu la haltejon "Bibliothèque".
Aùtomobile: Ekde la urta enirejo videblas
indikiloj konduke al la biblioteko.

ftob
ües;

junularo esperanta svislanda
j ermesse espérantophone suisse

junges esperantio schweiz
gioventu esperantista svizzera

giuventetpa esperantista svizra

Posffach 3324, 4002 Basel
Telefon-mrmero: 06 I 301 2705

info@jesperanto.ch
wwwjesperanto.ch

Prezidanto. Laurent Burgbacher
Sekretario: Joëlle GnosrsAN

SViS 04 - pri kio temas?
La tria eldono de la Süsa Vintra

Semajnfino (SViS) okazos de la 13-a

$s la 15-a de februaro en la agmbla
urbeto Kandersteg. Kiel kutirne ni
§uos la wisan vintron skiante, sled-
antq promenantq kaj kompreneble...
fonduantel

Vendrede ni alvenos en Kandersteg.
Posttagmeze ni vizitos la konstruejon
de la noya Lôtschberg-tunelo en
Mitgolz. Por plentempaj SViS-parto-
prenantoj la vizito estos senkosta, sed
ali§enda.

Sabate kaj dimanêe ni SViS-os kiel
kutime. Estas du etaj skiadejoj ôe

Ôschinensee kqi Sunnbuel kaj betegqi
skipromen-vojoj laü la rivereto
Lôtschen. Por vintraj migremuloj estos
malfermita la pasejo de Gemmi.

Kotizoj
Frankoj 24 por nokûo, 42 par 2 noktoj +

6.- krompago por ne-membrqi de JES aü
TEJO.
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La kotizo enkludas la tranoLtoOq la
matenman§oj$n kaj la vesperman§o(l)r.
Por la tagman§oj ni mem zorgos. Nçre
kunportu dormosakon.

Por pli da informoj vidu ôe
wwrrjesperanto.ch aü skribu ôl
svis@jesperanto.ch.

Interesatoj bonvolu alig kiel eble plej
rapide.

Kuresemajnfino, I S16 majo.
Por kreskigi nian membraron, ni

konstatis, ke nepras organizi kurs-
semajnfinon por junuloj. Ni klopodos
allogi junulojn el ôiuj lingvaj regronoj
de Svislando.

Benno Frauchiger.

Invito aI ôiuj
por vizito ôe la konstruejo de
la nova Lôtschberg-tunelo.

Tradicie Svislando konstruas ie eiul
cent jaroj du grandajn fervojajn
tunelojn tra la Alpoj Unu tra
Gotthard, la alia tra Lôtschberg. Jam
pasis nun pli malpli cent jaroj ekde la
lastaj konstruadoj, do tial denove du
tiaj fervojaj tune§ estas konstrui§-
*Pj

Car vi certe ne volas maltrafi tiun
esceptan okazon por sperti tunel-
konstruadan etoson, JES invitas vin
por üziti la konstruejon de la
Lôtschberg-tunelo en Mitholz (inter
Frutigen kaj Kandersteg) je vendredo,
la 13-an de februaro 2A04, je la 14-a
horo.

Ni atentigaq ke la nombro de parto-
prenantoj estas limigotq la kostoj
estos po frankoj 10.- por persoilo.

Por ali§o kaj por pli pre,cimj
informoj kontakhr Benno Frauchiger
tel. 061 3Al 27 05.
aù benno.frauchiger@bluewin. ch
aü skribu al; Junularo Esperanta Svis-
landa, Postfach 3324, 4AA2 Blasel.

Trajnhoraro por la vizito de la tunelo:
Ire: Bern: 12M2, Frutigen: 13h07.
Brig: llh59, Frutigen: 12h50.
Frutigen: 13h43 fuso), Mitholz: l4h00.
Revene: Mitholz: l6M3 (buso), Frutige.u:
16h45.

Frutigen: I 7h08, Kandersteg : 17b24.
Frutigen: l6h5 l, Bern: 17h42.

Ni renkonti§os êe la stacidomo
de Frutigen jc ta 13h15, de kie ni
kune busos §is Mitholz.

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

2301 La Chauxde-Fonds.
Tel. kaj fakso: (032) 926 74 A7.

kce. esperanto@bluewin. ch

Programo
San alia indiko la menciita aran§o

okazos ôe KCE mem.

Januare 31: Ordinara asembleo de
KCE.
31 & februare 1: Kun d-ino Perla
Martinelli: Edmond Privat lia üvo, Iia
verkaro.
Februare 28-29: I(rlltura semqinfino
kun d-ro Marc Oostendorp (univer-
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sitato de Amsterdam): Kompreni
Noam Choms§. (konfirmota)
Marte 27: Ordinara Asembleo de
Kooperativo de Literatura Foiro (ne
publika)
27-282 Kultura semajnfino kun d-ro
Gorgio Silfer: Eüropa Unio sojle al la
nova Konstitucia Traktato.
Aprile 8-12: Plurnivela internacia
kursaro: komencantoj, progresantoj,
esperanto-metodiko.
Tfl$e 22-23: Kultura semajnfino pri
Ruslando kun Anatolo Gonôarov.
Julie 05-10: Naturamika semajno en
Grindelwald kun Francisko Degoul.
Julie 1&18: Plurnivela internacia
kursaro: unua semajno.
20-25: Plurnivela internacia kursaro:
dua semajno.

Aüguste û2-06: Naturamika kaj
romanêa semajno en Engadino
(konfirmota).
A7 -14:. Kultura esperanto-semajno. En
la programo: muziko, teatrû, prelegoj,
studgrupoj, atelieroj, ekskursoj kaj
simpozio pri la esenco kaj estonteco de
Esperantio (en kongresejo kun teatro).
14-21:. Seminario por la t§nado de
kulturaj mana§eroj kunlabore kun
TEJO (parte ekster la domo Naville).
Septembre 23-26'. Kultura semqinfino
pri muziko, prelegos kaj kantos Georg
Roessler kaj Jean-Thierry von Büren
(konfirmota).

Sekvos aliaj kulturaj semajnfinoj en
oktobro .kaj novembrq kaj zamenhof-
ologiaj tagoj en decembro 2004.

Interesatoj petu la detalan inform-
ilon.

SAEF
Svisa Asocio de Esperanto-Felojistoj

Gertrud EGGENBERGER, Wurmbühlsü. I 0

8405 Winterthur & 052 233 47 64
gerlrud. eggenbetger@bluewin.ch

Raporto
SAEF-pliperfektiga aranâû
Süsa Àsocio de Esperanto-Fervoj-

istoj okazigis la 15-an de novembro
sian 41*an GERl-renkonti§on kun §oj-
iga nombro de gepartoprenantoj.

Jam iom antaü la 9-a horo la unuaj
interesuloj aperis en la moderna
"Dreilinden-Zentrum"en Rotkranz.

Baldaü montri§ig ke la ôeestanroj
ôefe venis por unuafoje apliki
esperanton. Sendube la ofertita
proBramo sukcesis veki aldonan
entuziasmon kaj ne estis mirindq ke
dum la komuna tagman§o eô la servist,
aro neintence estis alparolata en la
Lingvo internacia.

Ke esperanto bonege taügis kiel
komunikilo ankaü por la distra
programparto, tion pruüs la ofte laüta
ridada de la partoprenantaro.

La respondecajn organizantojn de la
kunveno §ojigls la fakto, ke fine de la
aran§o jam estis demandoj rilate al
venonta "Gaja Esperanto-Rondo
Instruiteca". Tiu ôi okaeos la 13-an de
marto.

Programo
Marte 13: 42-a GERI (Gaja
Esperanto-Rondo Instruiteca") en

"Zentrum Dreilinden" en Rotkreuz.
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Aprite 3: êenerala Kunveno de SAEF
en "Zentrum Dreilinden" en Rotkreuz.

La estraro de §AEF informas
pri sia konsisto:

Prezidmto: Gerf ud Eggsnberger
Wurmbiihl 10, 8405 \ryiilerthur.
Tel.: 052 233 47 64.

gertrud. eggenberger@bluewin.ch

Sekretdo: Emst Glâttli
Laurstr. 17,5200 Brugg.
Tel.:056441 53 09.

Kasisûo: Hans Meier
St.Galler-Ring 61, 4058 Basel.
Te.: 061 692 86 36.

Asesorino: Armelies Fieclrter
Jiigerstr. 12, 4058 Basel.
Tel.: 061 692 86 36.

T]EA
Cefdelegito en §vislando

François RaNow
Av. de Chailly l0,CP 246,1000 Lausarne

1)
Tel- 076 41 1 14 55, fakso 021 657 14 56.

Ret-adreso: esperanto@isuisse.com
po§tkonto: 10-12149&l

Osmo Buller revenis
La22-an de decembro la Estraro

de UEA nomumis §enerala
direktoro s-ron Osmo Buller, kiu
estas bûne konat4 êar §is la jaro
20AZ hjam ple,numis la koncernan
firnkcion. Antâü du jaroj li preferis
alian laborlokon, sed li rekandidat-

i§is 4gnoskante, ke li povas kul-
labori kun la nuna UEA-Estraro
sub la prezido de Renato Corsetti.

Pri la 89-a Universal* Kongreso
La venonta Universala Kongreso

okazos en Pekino (Ôinio) inter la
24-a kal la 31-a de julio. Interes-
atoj mendu la ali§ilon aI François
Randin.

La Agentejo voja§a Helvetic
Tours proponas flug-voja§on al
Pekino per Lufthansa fta
Frankfurto: Fr ûA0. Interesatd
petu la ali§ilon al François Randin.

Membrokotizoj aI UEA por 2fiI4
François Randin kolektas la

kotizojn al UEA. Tiucele li dis-
sendis pagilon al Ia UEA-
membroj. Se vi ne ricevis la
koncernan informilon kaj §afus
aliÊi al UEA, petu §in al
François Randin.

Desegrato de Charles Baudouin farita la 16-an
de julio 1960: La pre§ejo de Taconnef,ie sn
Genève.
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Loks vîve

Basel
Esperanto-Societo Basel

PF 103, 4005 Basel, Tel.: 0A49 76 214 57 12

Krmveroj: 20h00 en la kelo de la malantaüa
domo, Riehenring 129.

Raporto
Jarraporto estas okazo trarigardi, kio

estis planita por lajaro kaj kio efektive
okazis.

En januaro okazis nia $enerala jar-
kunveno en nia kunvenejo Haltinger-
strasse 97. Februare ni estis invititaj ôe

Hans-Peter Senn por en tre agrabla
etoso man$ bonegajn ôinan fionduon
kaj desertajon.

En marto ni vizitis la karnavalon kaj
ludis skrablon. Kaj aprile okazis en
Basel la SES §enerala jarkunveno kun
multe da partoprenantoj. Du tambur-
istoj malfermis la kulturan parton, en
kiu Claude Gacond kaj Andy Künzli
rakonüs pri la historio de SES fari§onta
centjara en septembro. Fine de la aprila
monato Hans-Peter Senn prezents al ni
belegan prelegon pri Sicilio.

En majo ni faris nian jam tradician
viziton ôe Berthe Spalinger por sur §ia

agrabla teraso man§i bonegajn nudelan
salaton kaj desertajon. La 21-an de
aprilo kelkaj el ni partoprenis la migr-
adon al Kaiserstuhl kun partoprenantoj
el Besançoq Nancy, Mulhouse,
Gerardmer, Vfeil am Rhein kaj
Freiburgo. Post vizito de Breisach ni
piknikis sur Schelinger Hôhe en tre
agrabla etoso.

En junio ni minigolfumis en GrtIr 80,
kie trovi§is tre interesa ekspozicio de
skulpt4îoj. Ôar pluvis ni diskutis agrable
en la restoracio.

En juüo ni feriis.
Kun belega kaj varmega vetero nia

jam tradicia ekskurso kondukis la
grupon al Allschwil sub la gvidado de
Hans-Peter Senn. Ni mar§is al Baeh-
graben kaj tra Allschwil al la domo
mem de Hans-Peter Senrl kie ni krado-
rostis kolbasojn kaj babilis en agrabla
rondo. Estis vere tre bela eksl«rso.

En septembro ni rakontis pri niaj
ferioj La 27-an de septembro kelk4l
partoprenis la jubileon de la fondo de
SES en Lausanne kaj Rolle kun bela
kultura programo kaj bona etoso.

En ottobro ni raktedumis en agrabla
rondo ôe la familio Béroud-Focke kaj
havis la viziton de Perla Martinelli kaj
de Giorgio Silfer.
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Novembre ni planis nian novan
programon kaj en decembro ni traüüs
la zamerhofan feston en Freiburg. Tie
ni disparti$s en tri grupojn êu por iri al
la kristnaska foiro, ôu al la montaro" ôu
al Radio Dreieckland. Post la vizitoj ni
kaftmis en la restoracio Giiner Baunr,
aüdis interesajn prelegojn, bone man$s
kaj babilis kaj finfine ludis pri
Freiburgo. Estis agrablaj posttagmezo
kqi vespero.

Ni ôiam renkonti§as en nia eta salono
malantaü la pre§ejo kaj, kvankam §i ne
estas granda salono, $ estas tute taüga
por niaj renkonti§oj, des pli ke la
posedantoj faras al ni tre favoran
prezon.

Nia informilo plibeli§is. André Gross-
mann ôiam pretigas, presas kaj for-
sendas al ni belegan bultenon kaj ni
dankas al li por tiu laboro.

êenerala kunveno
Januare 29: Ôenerala jarkunveno.
Komenco je la 20hû0. Tagordo: 1.

Bonvenigo. 2. Elekto de la tagprezid-
anto. 3. Protokolo de la §enerala jar-
kunveno 2Aæ. 4. Ali§oj kaj eksi§oj 5.

Raportoj a) de la prezidanto. b) de la
kasisto kaj kaskontrolantoj 6. SenSar§-
igo de la estraro. 7. Elektoj a) de la
prezidanto, b) ücprezidantq c) kasisto
kaj kaskontrolantoj, d) sekretario, 8.
Kontribuo a) al KCE, b) al pacmovado;
c) al lajunuloj. 9. Proponoj. Tiujn bon-
volu skribe sendi prezenton $s la l9-a
de januaro al Esperanto-Societo Basel.
La estraro esperas, ke vi multnombre
ôecstos la kunvenon.

Genève
Esperanto-Grupo "La Stelo"
Case postale 188, l2l 1 GEhIÈVE 20

Espéranûo-infos: & A22 74A ü4 45
Monata kunveno §enerale ôirm rmuan mardon de
la monato je la 20hû0 en la restoraoio n4nr
Cheminots»,7, rue des Gares, Genève. Koauna
vespennan§o ekde la 19-a horo.

Ekspozicio
en la rnuzeo de Carouge
pri Charles Baudouin

novembrrc 29 - januarc 18

Inaùgme al tiu ekspozicio okazis
Kolokvo pri Charles Baudouin

pri kiu raportas Claude Piron

La kolokvo pri Charles Baudouin
estis neatendite sukcesa. Ôruj prelegoj
estis tre interesaj, kaj la salono estis
plenplena, kio surprizis la organizintojn.

Historiistino, kiu instruas en Nov-
jorko (City University of New York),
Antoinette Blunr, en sia prelego pri
"Chsrles Bauùmin; un Eurapéen à
l'écoute du monde", iom detale pri-
parolis la esperantistecon de Baudouiq
montris, kiel $ akordas kun êiuj aliai
trajtoj de lia karaktero (strebo al
universaleco, emo solvi konfliktojn per
dialogo anstataü perforto, rifuzo aliS al
unu kulturo pli ol al aliq ktp.) kaj kiel,
aparte, §i ligi§as al lia pacismo, kiu igis
lin amiko de Romain Rolland. §i parolis
pri tio tute pozitive.

Dum la demanda periodo post §ia
prelego mi enmetis en demandon
mencion pri esperanto kaj preterpasante
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diris, ke mi praktikas $n êiutage kun
homoj el tre diversaj landoj. llfi tion
faris por forigi la impresoq ke
esperanto eble estis io tre interesa" sed
kiu vere ekzistis nur inter la du mond-
militoj.

Je la 20h15 komenci§is vespero pri
muziko kaj poezio, kun recitado de
poemoj de Charles Baudouin. Rolland
Baudouin, unu el la filoj de Charles,
insistis, por ke mi legu poemon de lia
patro en esperanto. Mi tion faris, kaj
notis, ke la publiko (200 personoj) tre
koncentrite, atente aüskultis. Oni
rimarkis, ke ili estas scivolemaj aüdi,
kiel sonas tiu lingvo, pri kiu oni parolis
posttagmeze dum la kolokvo. Ivfi postg
kompreneblg legis la tradukon.

la domo de Charles Baudouiru desegnita de li
mem, en Saconnex d'Arve ôe Carougq kiu
r:orri$is Le Carmel-

Ver§ajne sekvo de tiu tago estas, ke
hieraü telefonis profesorino el la Beletr-
istika Fakultato de la Universitato por
demandi, ôu mi akceptus foje prezenti
esperanton kadre de seminario, kiun §i

organizis pri multlingveco. Mi
kompreneble akceptis. Mia interveno
okaeos la26-an de januaro tagmeze. Mi
do tre kontentas pri la tuta afero.

Mi ne haüs la tempon vere viziti la
ekspozicion, ôar estis multe tro da
homoj. Nicole kaj mi decidis reiri por

§in üdi trankvile. Mi tamen konstatis,
ke la dokumentoj, kiujn CDELI prunte-
donig aperas en aparta montrofako pri
Chules Bottibuîn esperantîsta.
Homoj, kiuj üzitas la ekspozicion, do
certe almenaü rigardetas $n.

Claude Piron

Mar3ado aI Palaco de Nacioj

La sabaton 6-an de decembro je la
l3-a horo amasi$s antaü la §eneva
stacidomo okdeko da esperantistoj ne
nur el Süslando, sed ankaü el Francio,
Germanio kaj eô Ukrajnio, por agiti
favore al esperanto antaü la malferrno
de la UN-konferenco Lîgu la xelig-
iloln, ktes temo estis la utilo de inter-
reto en internacia komunikado kaj la
bezono helpi al la landoj komputike
malfortaj. Sub la aüspicio de SES, UEA
kaj SAT-Amikaro la esperantistoj ceüs
atentigi" ke esperanto estas taüga
komunikilo inter la popoloj.

Kiel raportas Charmian Common en
la januara numero de Brasikfolio "ni
formi s longon verde-makulitsn rÇùpan,
kiu meandris sur la stratoj malantmi lo
stacidomo. Estis stranga besto hm
plumj svigantaj üntenoj, kaj Sajnis, ke
kellraj el §iaj piedaj daloru, êar iti ne
ôiam morSis kune. Ni sekvis nian gvid-
antinon Christiane Sixtus Pot, kiu
sukcesis ne perdi nin. Kaj Mireille
Grosjean per laùparolilo klarigrs al la
spehantoi pri esperanto kaj kio estas
nia celo. Oni aùdis fojfoje §ojan
konton, ekzemple Esperanto, esperaæta

estos la lingto por ni... l@j kelkaj
manifestaciantaj kriis sloganajn,
elczemple Esperanto vtvd eefe, ni estis
tre pacemq kaj digna WW, kiufinfiw
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alvenis al lo Placo dz la Nacioj. Tie ni
Crupiçts êirkaù lafama tripieda se§ego
lraj êiuj banderoloj estis montritaj lwj
fofiraj. Alvenis kiu faris
kellraj, "fotojn. La etoso de lo
manifestacio estis tre agrabla kaj ni tre
Soje konaîi§is kan esperantistoj lraj de
la regiono kaj de malproksime.

Bedmirinde pro la tre malvarmq
vetero kaj anlcaù pro tio, ke multaj
homoj êeestis en la malnovo urbo Ia
Murgrimpadan Kuradon (la caurse de
l'Escalads), ni ne hsvis grandan spekt-
antaron" Ni êiuj finis la manifestacian
êe Antonia, en ls Restorqcio de Ia Fer-
vojistoj, kie ni kutimas kurweni.
Kompatinfu Antoniol Li onkoraù ne
renormaligis!"

Pri nia manifestacio raportis la gazeto
Tribme de Genève per mallonga, sed
trafa artikoleto.

Persone, post la manifestacio,
anstataü revarmigi min kun la aliaj ôe

Antonio, mi tramis al Carouge por en
ties plaôa muzeeto nepre viziti la
ekspozicion pri Charles Baudouin. Mi
konstatis, ke la dokumentoj pri lia
esperantisteco estis trafe prezantitaj en
bone lokita montro-budo, kaj mi refde
konviki$s pri la eksterordinara varieco
de la aktiveco de tiu psikiatro,
pedagogo, prelegisto, verkisto, traduk-
isto kaj vera artisto. La reprodukto en
nia bulteno de du el lia desegnoj
komprenigas, kial mi reiris kun mia edz-
ino por admirigi al §i la desegnajojn de
Charles Baudouin.

Claude Gacond

ta kvartalo "Untere Schipfe" de Zfich desegnita
de Charles Baudouin la 10-an de aùgusto 1958.

Lausanne
LaüzataEsperanto-Societo

Case postale 389, 1009 PULLY
Tel: 021 729 5802

<esperanto@izuisse. mm>
<htry:/lwww.esperanto.ch>

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

Kunvenoj
Januare 19: je la 20h00, bufedo de la
CFF-stacidomo (l-a eta§o): Prqiekci-
ado de 3 filmoj NANDIRealigado de
François Randin: iOO-jara jubileo de
Svisa Esperanto-Societo en Ouchy-
Rolle je la 27-a de septembro 2003;
88-a Universala Kongreso de Esperanto
en Gotenburgo en 2003 kaj Intervjuo
de Andrej Korobejnikov, pianisto 17-
jara$a.

Februare 2: êenerala Asembleo.
Marte 1: (programo decidota).
Aprile 5: Kun Claude Gacond: Kiel
prezenti esperanton al §enerala publiko,
al instruistoj, aI poliglotoj.
Maje 3: (programo decidota).
Junie okazos ekskurso.
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Raporto
Dimanôe 14-an de decembro dudeko da
societanoj rendevuis en la restoracio
"Le Milan" por la Zamenhofa Festo. La
lotoludo estis riêe provizita de bele pak-
itaj lotqi,oj kaj poste man§eto donis
eblon gustumi abundon da frandaj,oj. Pri
tio interese raportas la plaôe ilustrita
januara numero de la laùzana Inform-
ilo, en kiu oni povas legi la bele pri-
pensitajn salut-vortojn de Charlotte
Blanc-Maillard, kiu februare forlasos
siân prezidan funkcion okaze de la
§enerala asembleo.

Luzern
Lucerna Esperanto-S ocieto

Adligenstr. I I 49, 6A2A Fmmenbrticke
Tel.: 041 280 4612.

Ôiuj tunvenoj, kiam lok-indiko mankas, okazas
êe la hotelo-restoracio Emmenbaum, Gerliswil-
strasse 8, 6020 Ermnenbriicke, tute proksime de
Seetalplatz, facile atingebla per la trolebuso n-ro 2
kaj la fervojo. @e norde eblas veni aùtobuse de
Beromii,nster-Rothenburg.)

La unuan merkedon de êiu monato - krom
aùgusto kaj oktobro - konversaoia rondo de la
14h00 §is la 16h00 kun Franz Brtigger en la
restoracio Simplon, [Iabsburgerstrasse 14,
Luzern-

Kantono de

Ir{euchâtel
La Chaux-de-Fonds
Studaj rondoi ôe CDELI

La lasta kunveno 2003-a de la 9-a de
decembro, kiu estis dedifrta aI la
projekcio de la filmoj de François
Randin pri la centjara jubileo de SES en
Oushy kaj Rolle je la27-a de septembro
kaj pri la 88-a UK en Gôteborg, aitiris 9
personojn, kiuj dum la posta teuma
babilado esprimis sian admiron de til{
filrnoi

La vesperon de la 6-a de januaro dis-
volü$s kun 3 partoprenantoj. Gi
komenci§is per laütlego de la unu-akta
komedio "Borm vespero" de Alf,red
Gehri, kiun Claude Gacond siæempe
esperantigis por prezento en SES-kun-
veno. Sekvis frando de re§l«rko alport-
ita de Jeanine Jeanneret, kaj estas §i, kiu
gajnis la kuk-figureton sub formo de
toreadoro. Ôi, riceüs la belan
prospekton de la ekspozicio dediôita aI
Charles Baudouin kaj admiris liajn
desegnajojn. La konkluda parto de tiu
agrabla vespero estis dediêita al
esperantigo de la komenco de lia
rakonto pri lia alveno en Carouge en
1915.

Kiel tasketo por la vespero de la 20-a
de januaro estis proponita esperantigo
de la unua pa§o de historieto de la
neü§atela sekcio de la Svisa Alpa
Klubo. K{ André Sandoz, kiu multe
legas, promesis prezenti romanon de
Serge Elgo.

Kiuj §atas praktiki esperanton, tiuj
notu la datojn de Ia venontaj vesperoj:
januare 20, februare 3 kaj 17, marte 9
kai 23, maje 4 kaj 18, junie 8 kaj 22, de
la 20h00 $s la 21h45 en la salono de
CDELI,

Claude GacoNo.
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Vevey
L'espéranto

une langue bien vivante
Ekspozicio en "Magasin du Monde"

Sub tiu êi pozitiva nomo, Claude
Gacond muntos, kun Charlotte Blanc-
Maillard kaj Yvette Goy, ekspozicion
pri esperanto, kiu dum la tuta februara
monato, ekde la vendredo 6-a, estos
üzitebla en la art-galerio de la butiko
Mapsin du Monde, rue du Conseil 20
en Vevey. Por konigi esperantoq üzit-
igu tiun ôi ekspozicion al viaj familianoj,
amikoj kaj kolegoj

vril
Esperanto-Klubo Wil

Prezidanto: Stanislaw Pocn+rKE, Lettenskasse
70, 9500 V/il. Tel.: 071 91 1 68 30.

Vioprezidanto: Vereoa CHAVEs-$y'amrR, Rosen-
hügelstrasse 22, 9230 Flawi1. Tel: 071 393 41 49.

Kunvenoj: la rmuan merkedon de la monato je
la 19h00 sn la Restoraoio Blumeneck, Sttntis-

strasse I (malantaù la stacidomo).

Venontaj kunvenoj
Februare 4: Jarkunveno.
Marte 3: Kun Barbara Pocharke: Pri la
vivo de maljunuloj.
Aprite 7: Kun L. Sigriest: April§ercoj.

Ziirich
Esperanto-Societo Zürich

Akazienstr. 6 l PF 858, 8034 âirich-Seefetd
Tel.: 01 251 50 25 <info@esperanto.ch>

reto : rll§/w. esperanto.chlzuriko

Grava informo: Niaj regulaj kun-
venoj ne plu okazos sabatnatene.
Anstataüe estos la konversacia
rondo merkrede kaj Ia libera kafejo
dimanêe. Bonvolu tion noti!

Programo
Februare 14:
I 1.00-12,00 matenman§ego (kotizo Fr.
10.-)
12.00 Ôenerala Kunveno/ Generalver-
samnrlung
Tagordo:
l) Protokolo de la antaüa kunveno;
2-3) raporto de la komitato, kasisto kaj
kaskontrolantoj;
a) Mal§ar§o de la komitatanoj;
5-6) elekto de la komitato kaj kas-
kontrolantoj;
7) 100-jara jubileo de ESZ 2005;
8-9) bu§eto kaj fikso de la kotizoj;
10) decido pri proponoj (proponoj
devas atingi la estraron §is la l-a de
februaro);
I l) diversajoj.

Konversaeia Studrondo
merkrede 16.00-17.00
eiun merkredon.
Ali§o $s la rago antaüa. Tel: 01 251 5t
25 aü retpo§to info@esperanto.ch
(kotizo se 2 partoprerantoj po Fr. 20.-,
se 3 po Fr. 15.-, se 4 aù pli po Fr. 12.-)
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[Konversationsstudienrunde jeweils
lvfittwoch 16.00 17.00: Jeden
Mittwoch Nachmittag. Anmeldung
jeweils bis am Vortag unter Telefbn 0l-
251 5A 2s
oder E-Mail info@esperanto.ch.
(Kurskosten bei 2 Teilnehmern Fr. 20,
bei 3 Teilnehmern Fr. 15 bei 4 oder
mehr Teilnehmern Fr. 12.-I

Malfemita KafcjolKlubo
dimanêe 14.00-17.00
Dimanôe de la 14.00 17.00 la
Esperantejo estas malfermita al
esperantistoj, krokodiloj, geardkoj kaj
interesuloj por ludoj, konversacio kaj
kaftmadq regule ankaü okazas
prezentaioj.

Sonntags von 14-00-17.00 ist das
Esperantejo geôffiret fiir Esperantisten,
Nicht{sperantisten, Freunde und
Interessenten fiir Spiele, Konversaüon
und Kaffee.

Enkondukaj vortoj de Claude
Gacond:

Dum la jubilea renkonto okaeonta la
24-an de aprilo en Les Brenetg per
ekspozicieto de la historiisto de tiu
üla§o, s-ro Pierre Deléglise, ni konat-
i§os kun la eksterordinaraj personecoj
de la instruisto Edouard Ducommun kaj

Datoj de la malfermita kafejo-Hubo:
Daten des offenen Cafes/Klubs:
18.01; 01.02; 08.02; 15.02, 22.02:
29 A2

Memhroj de Esperanto-§oeieto
Zuriko:
Bonvolu pagi vian kotizon 2fi)4:
Fr. 12.- Po§tkonto: 80-f7287-l
Nia kotizo estas tre modesta, sed ü rajtas
libererondigi la sumon precipe konsiderante
la planitajn aktivecojn por nia jubilea jaro
2005.

MiQlieder der Esperanto-Gesell-
schâft Zürieh:
Bezahlt bitte Euren Mitglieder-
beitrag für 2ü)4: Fr. 12.-.
Unser Mitgliederbeitrag ist âusstrst be-
scheiden, aber Ihr dür& iha selbstverstiind-
lich beliebig aufrunden, insbe.sondere im
Hinblick aufunser Jubilâum 2005.

Edouard Ducommun

de lia lerneja direktoro Alfred-Paul
Dubois. La legado de la sekvaj tekstoj,
kiujn esperantigis Claude Piro4 ebligas
unuan renkonton kun esperanto-
pioniroj, pri kiuj nia movado povas
reale fieri.

Àfïsj pioniroj
Alfred-Paul Dubois kaj
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Alfred-Paul Dubois
(10-a de fehruaro 1853 - 7-a de februaro 1918)

Naskita en Le Loclg Alfred-Paul
Dubois, filo de Alfred Dubois, paciga
ju$sto kaj oficisto por komunuma reg-
istrado, vizitadis la elementan, dua-
gradan kaj industrian lernejojn tiu-
urbajn. Akceptita en la pedagogian
sekcion de la Neù§atela Akademio, li
akiris la ateston pri kapableco por unua-
grada instruado, kaj, la 26-an de junio
1874, la ateston por la duagrada. Ekde
la ï2-a de aügusto 1872 hjam instruis
en la tria jaro en Le Loclq kaj la 1-an
de majo 1874 li i§is direktoro de la
elementaj lernejoj de tiu urbo, kie li
restis $s la lZ-a de aprilo 1912.

Dotita per esplorema menso li
interesi$s pri êio, kio povis faciligi
interkompreni§on. Li reüs pri inter-
nacia lingvo. Kiam Esperanto aperis, li
§in studis kaj diskonigis sian trovajon al
grupo da instruistoj. Kun Edouard
Ducommun, instruisto en Les Monts
super Le Locle, kaj Paul Humberset,
instruisto en la urbo, ili fondis la Loklan
Esperantistan Grupon. La 9-an de
decembro 1911, Al&ed-Paul Dubois
ricevis de Svisa Esperanto-soeieto
honoran diplomon agrroskantan lian
kapablon instrui Esperanton.

Apud sia strebado disvastigi la inter-
nacian lingvon, A.-P. Dubois deziris
krome eltrovi rapidan skribon. Tial li
lernis stenografion laü la Aimé-Paris-
sistemo. Li estis la unua, kiu uzis tiun
skribmanieron en Le Lode. Reanlte,
kiam la komerca lernejo malfermis
kurson pri stenografio, oni tuj lin petis
direkti §in, kaj tiun fakon ü instruis al

multegaj Hasoj da lernantoj §is Ii fcr-
pasis.

Se io povis igi la infanojn pripensi, aü
helpis formi ilian kapablon ju§i, tio
interesis trr, kaj li bedaüris, kiom da
tempo la lemejanoj devis dediôi al
parkera lernado de ortografiaj reguloj,
kiuj ne helpis evoluigi ilian kapablon
pensi. Li sekve estis fervora adepto de
la reformo de la franca ortografio,
reformo, kiu dunrtempe sukcesetis, sed
kiu forsvenis kun la unua mondmilito.

Lin allogis ôio noya en multaj
kampoj, sed tio ne signifas, ke li for-
tumis sin de la tempo pasinta. Male li
profunde studis historion, aparte la
historion de Neü§atelio. Tiuteme Ii plur-
foje prelegis, same kiel pri la disvolüso
de la loklaj lernejoj, multe esplorinte en
la arhivoj.

Natursciencoj lin pasiigis. Ofte oni
vidis lin haltinta ôe arbarvojeto, kun
mikroskopo ôe-okule, por analizi mal-
oftan planton aü fosilion malkowitan en
geologia tavolo.

Inter la lernejanoj, kiujn li konstante
renkontis vizitante la klasojn, multaj
apartenis al tre modestaj socitavoloj,
üvantaj en aôaj kondiôoj veste, nutre
kaj lo§e. Tial li asociigs kun tiuj, kiuj
organizis la "lernejajn supojn", subtenis
la instruistinoj4 kiuj okupi§is pri
filantropa movado "Petit-Sabot" ("Eta
Ligno§uo") kaj estis unu el la fondintoj
de la organizo por feriaj infarnestadoj,
kies kasisto li restis §is sia morto.

Denaska pedagogo, admiranto de
Pestalozzi, modesta kaj bonvolema kiel
Ii, li povus ripeti post Terenco: "Homa
mi estas, nenio homafremdas al wi."
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Noto de Claude Gacond: Tirur tekston
franclinge verkis fraùlino Julie Dubois, la
frlino de A]&ed-Paul Dubois, sekve al
infomr-peto de la historiisto Pierre
Deléglise. §l antat praktikis espsrantoû.

Edouard Ilucommun

La klason de Les Monts pa Montoj]
super Le Locle s-ro Edouard
Ducommun komencis gvidi en 1884,
kaj li konservis tiun postenon longa-
tempe (dudek jarojn).

Edouard Ducommun estis personeco
miriga kaj originala. Bonega pedagogo,
li posedis talentojn plej diversajn. Li
estis rimarkinda muzikisto, fajna beletr-
isto, fizikisto, Êemiisto, fotografo je
prafesia nivelo. Obstina kaj nelacigebla
laboremulo, li aplikis siajn kvalitojn kaj
inventan genion same bone en
mefraniko, fiziko kaj optiko kiel en
meblofarado. Apud siaj eksterordinaraj
kapabloj kampe de scienco, li estis
akceptema pri ôruj novaj ideoj. Tiel li
fari§is unu el la pioniroj de esperanto,
ôar li üdis en tiu helpa lingvo potencan
rimedon certlgl pacajn rilatojn kaj
reciprokan komprenon inter la homoj.
Simile li advokatis reformon de la
ortografio, kiu, liaopinie, porrrls
konduki al grava simpligo en la instru-
programoj. Kial skribi akruette [alaüdo]
kun unu l, kaj allumere [alumeto] kun
du? Kial ph en téléphane dum la itala
havas telefono? I«al bataille lbatalo]
kun nur unu l, dum estas du en se
battre [batali], el kiu Êi derivas?
Honneur [honoro] kun du n, kaj
honarer ]honori] kun nur unu? Kian
tempoperdon postulas la devo enmens-
igi al si tiujn gramatikajn nenormalajojn!

Li slaibis al siaj amikoj per reformita
ortografio. Liaj leteroj havis pro tio tute
specialan etoson.

Malamiko de sociaj konvencioj kaj de
ôio neracia, Edouard Ducommun
karakterizi$s per kortu§a simpleco kaj
agrabla maniero rilati. Neniu mensogo
eli$s el tiu homo kun alta morala
valoro. Aütenta kristano, kvankam li
neniam eksterigis siajn relieiajn ideojq
absolute sindonemq Edouard
Ducommun estis bela animo, koro ora.

Facile do kompreni§as, kiel profunde,
pozitive kaj bene tiu bona instruisto
influis la multajn generaciojn de lern-
antoj, kiuj havis la feliôon sidi en lia
klaso. Lia praktiko sekvis Ia principojn
de "aktiva lernejo" longe antaü ol la
esprimo "nova lernejo" disvasti$s. Li
havigis al siaj klasanoj memregadon.
Ekster la komuna programo, la lem-
antoj formis etan lernejan societon kun
la tasko ornami la klasôambron. La anoj
tie senceremonie diskutig kaj Ia instru-
isto ne haüs pli da rajtoj ol la infanoj.
La Komitato konsistis el prezidanto aü
prezidantino (ina voêdonado jam estis
akceptrta), sekretari(in)o kaj kasis(in)o.
Ekzemple ili decidis aôeti tri grandajn
montrofakojn por pajlo§topitaj birdoj,
§toni§intaj bestoj, mineraloj, plus tri
aliajn por inselrtoj, koleopteroj kaj
papilioj

Tiu geknaba societo zorgis ne nur pri
la interno, sed ankaü pri la lokoj ekster
kaj ôirkaü la lernejo. La §ardenon ili
aparte atentis. Ili ellaboris planon kun
vojetoj, floraroj, herbejoj, arbustoj. Ili
alportis rokpecojn el apuda arbaro kaj
post nelonge la §ardeno elmontris sian
buntan floraron ne§borulaq hrlipan,
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vinkan, peonian, eglanteria4 apud la
flav- kaj blu-iridaj ir-vojoj. Pinoj, abioj,
platanoj kaj ôeval-ka§tanarboj estis
plantitaj. Antaüe nuda, jen la lernejo de
La Montoj transformi§is en ravan verd-
ejon.

La inventemo de Edouard Ducom-
mun igs lin realigr mirigaja eô
strangajn p§ektojn Li instalis inter la
supro kaj la malsupro de la lerneja
konstruajo elektran lum- kaj son-
sistemon el piloj kaj ampoletoj. Sufiêis
premi la enirpordan tenilon por ek-
funkciigi sonorilon duaeta§e, inform-
ante pri ies alveno. Li eô elpensis...
piedbatan §altilon! Oni piedbatis la
angulon de la ligna §tuparo kaj lampeto
eklumis por prilumi la §tipejon Ôu ne
ôarma, tiu eta elpensajo, kiu karakter-
izas la inventan genion de tiu instruisto?
Sed ekzistas eô pli bonaj. Edouard
Duconnnun trovis rimedon por ke, ku§-
ante en sia duaeta§a lito, sen elliti§i, li
povu igi fajron ekbruli en la tereta§a
Hasforno: tion li atingis instalante
sistemon por distance produkti elektran
fajreron, kiu ekbruligis la lignon pere de
tindropeco.

Lia scienca menso ebligis al li mem
prepari medicinajn preskribojn sen la
perado de farmaciisto, êerpante el la
cento da boteletoj, kiuj staris sur la
bretoj en la supra parto de la mallar§a
koridoro de lia lo§ejo.
Li mem fabrikis du aü tri foto-

aparatojn. La unua, kiu ebligis sukcese
produkti foton, konsistis el simpla
kandelskatolo kun ronda truo kaj,
fimde, fotofilmo.

En üa familio regis plej bela
harmonio. Edouard Ducommun edzi§is

al unu el siaj lernantinoj, Rose Droz.
Sereneco, amo markis tiun idealan
hejmon. La feliôa paro havis tri
infanojn: FéliA kun la sama spirito, la
sama talento, kiel Ia patro, plus Nelly
kaj Alice: tri geknaboj naturdotitaj per
plej diversaj kapabloj. Oni ne enuis sub
ilia tegmento. La familio formis etan
orkestron. La patro kapablis Iudi ôiajn
muziki§n: pianon, orgenon, violonon,
üolonôeloq kontrabason, fluton,
klarneton, pi§tokornon. Li sidis ôe la
piano, al kiu li aldonis orgentipajn
pedalojn. Félix üolonêelis, Nelly kaj
Alice üolonig la unua mezviolonq la
dua aldq dum kontrabase akompanis 1a

edzino. Eblas imagi Ia etoson kreitan de
tiu originala kvinopo, kiun la homoj
nomis "la orkestro de la Montoj de Le
Locle". Tiu simpatia nnrzikantaro mult-
okaze prezenti$s en Le Locle. Ôiam
estis por la aüskultantoj mirinda regalo.
Edouard Ducommun fondis alian
orkestroq samnomao, de li direktatan,
en kiu partoprenis s-roj Alfred
Thiébaud (patro), Vital Hugueni4 Paul
Vuille, Willy Boillod kaj s-inoj Marie
Lerrz kaj Sophie Jacot, membroj de la
lokla instruistaro.

Eblus verki tutan librorq plenan je §u-
indaj anekdotoj, pri la vivo de tiu
rimarkinda instruisro. Ôi4, tiul to*s
lin, konservis pri li luman memoroll.

Pro la edukado de siaj gefiloj, kiuj
devis eniri la duagradan lernejon,
Edouard Ducommun konsentis, ege
bedaüre, forlasi sian karan etair Lern-
ejon de La Montoj. Tio okazis en 1904,
post dudek jaroj da instruado. Li
akceptis en-urban klason en Le Loclq
en kiu - memkompreneble * li sentis sin
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malpli hejme, sed kiun li tamen stampis
per sia tre speciala spirito. Li estis
agrablega kolego, ôiam prete mil-
maniere ôiakampe he$i. Li forlasis la
instruadon antaü la normala a§o emerit-
i§i kaj, en sia domo en Les Brenetg li
plu nelacigeble laboris en la kampoj,
ki,rj interesis liq paftoprenante en
ampleksa korespondado. Li plenumis
historiajn esplorojn kaj direktis kant-
kaj muziksocietojn. Kiam en la eta
vila§o Les Brenets ôiuj lampoj jam estis
estingitaj, lampoj brilis plu en la
Ducommun-domo. Sterni$s antâü li, li
emis diri, 300 jaroj da laboro kaj
esploroj ôiakampaj.

Li estis 871ara, kiam li forpasis, en
1951, ôirkaüta de la estimo de ôiuj

sanrlokanoj, de respekto kaj korligiteco
de multaj amikoj kaj konatoj.

Ekzempla üvo, üvo laborq sindona,
modela: tia estis la vivo de instruisto
Edouard Ducommun.

Noto de Claude Gacond: Tekstoôerpitael
la verko 'Centenaire de l'Ecole des
Monts't de C.-8. Jeanneret festanta la cent-
jari§on de la lemejo "Ecole des Monts"
supo Le Locle. Edouard Ducommrm instruis
en tiu ôi lemejo ekde 1884 §is 1904, kiam
konkludi§is lia pionira provo ins[ui espe-
ranton eu publika unuagrada lernejo per
kolekto de po3tkartoj el la tuta mondo. La
sukceso de tiu eksperimento famigis
Edouard Ducommun en la neü§atela insau-
istaro kaj en la espoanta mondo.

Enkeüo
fare de Richard Schneller

pri Ivo Lapenna
Du publikajoj rememorigas al ni la

personecon kaj agadon de Ivo
Lapenn4 iama kolono de la esperanto-
movado.

La libron Eseaj memore al lvo
Lapennæ (Internacia Scienca Instituto
Ivo Lapenna, Danlando 2001) redaktis
Carlo Mrnnaja (1940), universitata
profesoro pri aplikata matematiko
(esplorkampo: matematikaj metodoj en
lingvistiko) kaj denaska esperantisto.
Ekde sia juna§o li amike rilatis kun
profesoro Lapenna. Laù lia sperto la

hodiaüa generacio apenaü konas la
nomon de la iama longjara prezidanto
de UEA. Amikoj, konatoj kaj sia-
tempaj respondeculoj de UEÀ kiuj
rilaüs kun lvo Laperma, surpaperigis
siajn memorojn. Carlo Minnaja preciz-
igas, ke ne temâs pri adorlîbre,
kvankam §enerale la kontribuintoj re-
konas la meritojn de tiu multtalentita
homo kaj defendanto de la humaneca
internaciismo, dum kelkaj esprimas sin
tamen kritike pri iuj aspektoj de la ag-
ado kaj personeco de Ivo Laperma.
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Aperis ankaü alia artikolaro de
diversaj aütoroj sub la titolo (IEA en
ln perioda 197$198A (Perspektivo,
Konkurso-premio Miyoshi 2001,
Roterdamo 2tA2), do traklante la
periodor; kiam Ivo Lapenna estis
prezidanto de UEA kaj poste retiri§is.

Ivo Lapenna naski$s en lg09 en la
urbo Split (Dalmatio, Jugoslavio) kaj
studis en klasika gimnazio de la nask-
i§urbo kaj en Zagrebo. Jam kiel stud-
ento li aktiüs en la esperanta movado
kiel kunfondiilto en 1929 deAkadernia
Esperanto-Klubo kaj Studenta Tut-
monda Esperanto-Ligo (STELO),
kiujn li prezidis dum pli ol dek jaroj. Li
doktoriSs pri juro en 1933 en la
universitato de Zagrebo kaj en la sama
jaro finis tie siajn muzikajn studojn
(violonôelo) en la konservatorio.

De 1941 al 1945 li partoprenis la
Naciliberigan Militon. Poste li i$s
profesoro pri internacia juro kaj inter-
naciaj rilatoj en la universitato de
ZagSebo. Sed en 1949li forlasis Jugo-
slavion pro neakordiêo kun Ia re$mo
de Tito, laboris du jarojn en scienca
instituto CNRS en Parizo kaj fine fiks-
i§is en Londono, kie li i§is universitata
profesoro pri internacia juro, laste
profesoro pri kompara soveta kaj
orienteüropajuro.

Liaj ôefaj funkcioj en la esperanta
movado estis: prezidanto de la Jugo-
slaüa Esperanto-Ligo (1937-1950),
ekde 1938 estrarano de Internacia
Esperanto-Ligo (ekde L947 de UEAI
§eneraia sekretario de UEA (1955-
1964), prezidanto de UEA (1964-
1974), fondinto de CED en 1952 k4i
§ia honorofica direktoro §is 1974. En

la sama jaro li sin retiris de ôiuj
funkcioj de UEA dum IIK en
Hamburgo, ôar laü li IIEA ne plu estis
neütrala organizo (vidu Hamburga efr
rdrospektiva, 1975). Li igs kunfond-
into de Internacia Centro de la
Neütrala Esperanto-Movado (ICNEM)
en 1980, prezidis §in kaj estis la êefa
kunlaboranto de ties revuo Hortzonto.

Ivo Lapenna estis unu el la plej el-
staraj personecoj de la esperanto-mov-
ado, poligloto, juristo, verkisto,
oratoro kaj konstruinto de la modema
UEA. Oficialan rekonon de esperanto
kaj konsultajn rilatojn por LIEÀ li
atingis ôe Unesko en Rezolucio de tiu
organizo (1954).
Li fami§is per festparoloj dum

universalaj kongresoj, kreis oratoran
konkurson kaj aütoris la libron
Retariko (1950).

Pere de CED li kreis seriozan
informfakon rilate esperanton kaj
kontribuis per granda parto al la
enciklopedio Esperanto en
perspelûivo (1974).

Ivo Lapenna mortis la 15-an de
decernbro 1987 en Kopenhago.

Ni demandis al wisaj esperantistoj,
kiuj persone konis lin, pri iliaj impresoj
kaj traüvaioj rilate al Ivo Lapenna.

Richard Schneller
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Claude Piron kaj lvo Lapenna

Richard §chneller:
Claude Pirorl je kiu okazo ü konat-

i$s kun Ivo Lapenna kaj kiuj estis
poste viaj rilatoj?

Cl*ude Piron:
I\fi konati§is kun Lapenna en 1953

(mi estis Z}-jara), dum mallonga rest-
ado en Londono. Mi üzitis la tiean
Esperanto-Klubon, kaj li ôeestis. Ni
iom diskutis. Li rigardis min mire kaj
dins: "Vi parolas tute.flue, kaj kun tate
internacia prononco!" l*azafr tio esfus
eksterordinara. Sed io supereca en lia
tono, en lia rigardo, jarn je tiu unua
renkonti§o malplaôis al mi. Poste mi
haüs muhajn okazojn rilati kun ü. Ôar
mi laboris en, kaj poste por, intemaciaj
organizoj, mi estis iu uti14 kiam li
bezonis informojn aü dokumentojn.

Legante, kion mi diros êi-poste, bon-
volu memori, ke mi ne povas esti sen-
partia. Mi do priskribos Lapennaq kia
mi sentis lin, kaj eble la reala Lapenna
estis malsama.

Richard Schneller:
Ôar ü estas psikologo, mi scivol-

emus pri via opinio rilate la personecon
de Ivo Lapenna. Sendube li haüs
fortan karakteron bataleman kaj mem-
fidan por defendi kaj reprezenti
esperanton antaù la ekstera publikq
sed inteme de UEA ekestis kontraü-
staro de diversaj homoj, kiuj ne sam-
opiniis kun ü kaj trovis, ke li ne toleris
opozicion. En la studo UEA en la jar-
deko 1970-198A,W. M. A. De Smet,
kiu cetere rekonas la meritojn de Ivo
Lapenna, parolas eô pri fazoj de
paranojo ekde 1965 êe tre inteligenta

homo (sento de persekuti§o, megalo-
manio) sin referante aI Ia libro
Hambargo en perspektîvo. Ôu tiu
diagrrozo laù vi estas prava aü ôu la
politikaj kaj sociaj realajoj de tiu
periodo de malvarma milito kaj junul-
ara kontestado povus klarigi la sin-
tenon de lvo Lapenna eksi$nte
abrupte (eô rifuzante honoran prezid-
antecon) el UE,\ por kiu li ja laboris
dum jardekoj?

Claude Piron:
Lia memfido, kiu radikis en tre alta

opinio pri sia supereco ôiuflanka, multe
kontribuis al la sukcesoj, kiujn li atingis
por esperanto. Gi donis al li kura§on,
aüdacon, obstinan persistemon. La
esperanto-movado §uldas al li multon,
ekzemple la unuan Unesko-rezolucion,
kiun li sola, per tre lerta diplomata
manovrado dum la êenerala
Konferenco en Monteüdeo, sukcesis
voôdonigi, kaj kiu §an$s multon en la
posta üvo de esperanto. Aü la
monumentan Esperanto ea Pæspek-
tivo (UEA, 1974), kiu multege helpis
al ôruj, kiuj deziris informi pri la lingvo
(kaj en kies ellaborado partoprenis
ankaü Tazio Carlevaro). Tamen miaj
memoroj pri li estas trasorbitaj de la
sento, ke li ne estis simpatia homo. Li
estis kvazaü perfeka enkarni§o de
memcentreco, narcisismo kaj orgojlo.
Laü PM orgojlo estas "tra gratfu
mem§qto, ne sufiôe pravigebla kai
akampanata de mal§ato por ôiu qliq".
Tia por mi estis Lapenna-

Li ne estis mensmalsanulo, ôar li
neniam perdis la kontakton kun la
realo, li do ne estis paranojulo propra-
sencg sed tamen li haüs la du êefajn
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trajtojn de paranojeca personeco:
grandiozan ideon pri si mem (kun
supereca maniero rigardi ôiun alian),
kaj oftajn sentojn esti atakata ne baz-
itajn sur io reala. Li estis ôarm4 sciis
konvinki per sia maniero paroli, li estis
ja elstara ûratoro. Li estis ankaü bon-
ega pra*tika psikologo per tio, ke li
instinkte sentis, kiel tu3i la korojn kaj
trafi la erojn en la psiko, kiuj povos
motivi al agado en la sencq kiun li
deziris. Li estis ege inteligenta,
kvankam kelldoje laitika sento strange
mankis al li: ekzemple li ali$s al la
stalinecaj, senbazaj doktrinoj de lvlarr
pri lingvo, kvazaü estus normale
akcepti teorion, kiun neniu fakto
konfirmas. Tamen li estis tre
kompetenta en sia fako, internacia
juro. Li estis sincera kredanto pri la
valoro de esperanto, sed li iugrade
identigis sin al $, tiel ke âo, kion li
faris por la üngvo, li fakte faris por si
mem (tio ne estas malofta en
esperantio, kaj eble tiu diro validas
ankaü pri mi). Li havis multajn
kvalitojn, kiujn oni trovas relative ofte
ôe sukcesaj politikistoj: rapidegan
cerbon, brilan retorikon, flekseblecon
diplomatan, kapablon preskaü hipnot-
ige ôarmi... kaj ne plenan honesteson.

Li êiam senskrupule atribuis al si la
laboroq kiun mi faris por li. Kiel
persono, mi ne ekzistis por li, nur kiel
ilo, helpilo. Ekzemple, sekcio 1.3.5
(paêoj 20-24) de Esperanto en
Perspektivo estas teksto, kiun mi
verkis kaj kiu postulis de mi multajn
horojn da esplorado en la dokumentoj
de diversaj internaciaj organizajoj, sed
li neniam havis pri tio eê privatan

vorton de danko (al mi estas egalg ke
Ii ne diris publike, ke tiun sekcion
verkis mi, sed ke li neniam dankis
private, tion mi malfacile akceptas).
Simile, en intervjuo pri la esperantigo
de la Csrto de Arui§irrraj Nocîoj, h
diris: "Ni kansideris êiujn mïtentajn
tekstojn de ta eorto eseepte de ta ôino,
êor la ôinon ni ne scias." Nu, en tiu
laboro, mi konstante komparis la kvin
tekstojq inkluzive de la ôina, kaj, se mi
bone memoras, §uste atentante la ôinan
tekston mi malkowis la malsamajn
sencojn de artikolo l1l. Sed tion li
forgesis. En tiu intervjuo li parolis,
kvazaü li estus la ôefa tradukinto, dum
li fakte nenion faris, krom aprobi la
finan tekston. La tradukintoj estis
Ralph Harry, Eskil Svane kaj mi. Liaj
negativaj trajtoj reliefi§as, se mi
komparas lin precize kun Ralph Harry,
ambasadoro de Aüstralio, viro politike
kaj intelekte samnivela. Tiu estis same
bona esperantisto, same bona
diplomato, same inteligentq kulturita,
kompetenta, sed kun ü oni sentis sin
egalnivele trattat4 respektata, kio
neniam okazis kun Lapenna.

Mi bone konis Hans Jakob, kaj la
maniero, laü kiu Lapenna parolis pri li,
estis absolute neakceptebla. Sed
kompreneble por Lapenna estis
e^vidente, ke Lapenna ne povas erari.
Ciufoje do kiam iu kritikis unu el li4i
ideoj, aù proponis ion validan, kion ne
li elpensis, li tion ne elportiq kaj reagis
tre superece, humilige. Ôar Hans Jakob
re hezitis malsamopinii, Laperura
traktis lin kiel aêar\ senvaloran
inseltoq kaj uzis pri Ii nekredeble
humiligajn vortojn.
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Se resumi mian zubjektivan
impreson: Lapenna estis homo, kiu jen
kaj jen min bezonis kaj ekspluatiq sed
kiu, strange, neniam üdis min. Nfi
supozas, ke li sin tenis same kun la
aliaj, kvankam pri tio mi scias nenion.
Sed kiom ajn malagrabla li estis
almenaü kun kelkaj personoj, tamen la
esperantistoj §uldas al li multon
gravan. Esperanto estis je la servo de
lia grandeco, sed ne gmvas la motivo,
gmvas la rezultoj, kaj miaopinie la
rezultoj, objektive konsiderataj, sume
estas tre pozitivaj.

Tazio Carlevaro kaj lvo
Lapenna

Richard Schneller:
Tazio Carlevaro, post apero de la

Eseoj memore al lvo Lapenltc estus
interese haü ankaü viajn rememorojn
kaj üan opinion pri tiu grava persono,
kiu forte influis la esperar$o-movadon.
Se mi bone memoras, ü konati$s kun
Ivo Lapennajam kiel studento.

Tazio Carlevaro:
Mi neniam okupi$s, eê kiel juna

homo, pri la internacia movado. Mi do
estis nek funkciulo de TEJO, nek de
UEA. Mi neniam partoprenis al IlK.
Mi konati$s kun Ivo Lapenna en
Kolonjo, dum unu el la unuaj
seminarioj de Germana Esperanto-Jun-
ularo, eble komence de la 60-aj jaroj.
Mi estis l6-jara§a. Li prelegis, kun
Lucien Laurat, pri la okcidenta
kompreno de demokratio. Li multe
impresis miq ôar li parolis flue, Harg
senakcente, kaj enhavoriêe. Li havis
personan ûarismon tre evidentan. Mi

renkontis lin duan fojon, tre rapide, en
La ChauxJe-Fonds, kelkajn jarojn pli
malfrue. Li alvenis, povas esti en 1979,
vii*e. Sed fatte mi ôæstis nur
diskuton inter li kaj Claude Gacond.

Richard SchneHcr:
Dum multaj jaroj ü estis prezidaûto

de la konsulta komitato de CDELI, sed
jam pli &ue kunlaboris al Ia Centro de
esplorado kaj dokumentado de UEA
kaj poste kunaütoris la libron
Esperanto en Percpektivo, kies êeÊ
aütoro estis Ivo Lapenna. Kiujn
rilatojn ü haüs kun li?

Trzio Carlevaro:
Mi kunlaboris en la laboro de CED

dum multaj jaroj Mi sendis al Lapenna
regulajn resumojn pri la enhavo de la
tiam aperantaj interlingvistikaj revuoj
(The lûernalianal Langaage
Review, Progreso, Cosmag\dca...\
Fine, mi kunlaboris kun li en la pretigo
de Esperanto en Perspekeiw, Sed,
falte, kunordigis mian laboran Ulrich
Linq ne Lapenna. Do, fakte, kun
Lapenna mi apenaü rilatis.

Richard Schneller:
Ivo Lapenna havis gravan rolon en la

esperaûto-movado kiel longiara prezid-
anto de IIEA. Retrovide kion ü
opinias pri lia personeco?

Tazio Car{evaro:
Ma impreso estas (nun, post tiom

multe da jaroj), ke li estis homo, kiu
profunde kredis je finvenkismo, êar li
kredis, ke en la internaciaj rilatoj
ekzistas speco de tendenco, aü de
le§o, kiu kondukas de multlingvismo al
unulingvismo. Tiu tendenco v€nas,
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parte, de postuloj de praktikecn, parte
de kulturq parte de justeco. Por li, tiu
estis nediskutebla vero. Tial, li vetis
favore al perdanta êevalo: esperânto.
Fakte, li opiniis, ke vastan kaj oficialan
akcepton de nacia lingvo en internacia
rolo malhelpas kaj la sento de lingva
justeco kaj demokratio, kiu enestas en
ôiu homo, kaj naciismaj sentoj. Laü mi,
li eraris. La homoj ne zorgas pri truj
valoroj, aü se ili entute zorgas pri ili,
ili tion faras parole, sed ne fare.

Dank' al sia Êarismo li kapablis influi
aliajn homojq kaj transdoni al ili Ia
certecor, ke esperanto estas tamen -
kaj baldaü - centra elemento en la
internacia komunikado. Iusence, li estis
la enkarni§inta espero de la esperant-
istoj. La oficialigo de esperanto ne
estas nur espero de tiuj idealistoj, sed
fakto efektiü§onta, ôar ekzistas
historiaj fortoj, faktaj le§oj, kiuj
kondukas al §i.

Richard Schneller:
Ke Ivo Lapenna haüs grandan

influon pruvas la jus aperinta libro sed
ankaü li{ paroladoj, skribaj verkoj,
sciencaj pritraktoj kaj lia organiza ag-
ado. Se li vetis pri la perdanta êevalo
"Esperantotr, êu vi mem vetas pri la
gajnonto "La Angla"?

Tazio Carlevaro:
ttVeto, estas metaforo. Li ne vetis

versence, sed li l«edis profuode je la
ekzisto de le§o, kiu gvidas la homan
historion, de la aparteco kqi la diseco
de la homaj grupoj, al pli granda unu-
eco sur la bazo de justeco kaj
demokratio. Tion bone rimarkis ankaü
Sikoselq en sia verko. Iusence

Lapenna apartenis al la historiista
skolo, kiel Hegel, kiel Croce, kiel
Marx. La historio, por tiui pansuloj, ne
estas kolekto el pli-malpli hazardaj
eventoj, sed havas ian sencon. Homo,
kiu komprenas la sencon de la historio,
povas antaüvidi la eventojn. Fakto
estas, bedaürindg ke la historio havas
neniun direkton, neniun internan le§on.
G evoluas sen regu§ kaj sen celo. En
tiu senco, mi parolas pri "veto".

Claudc Gacond kaj lvo Lapenna

Rieh*rd Schneller:
Claude Gacond, je kiu okazo ü kon-

ati§is kun Ivo Lapenna?

Claude Gacond:
Mia unua renkonto kun Ivo Lapenna

ne estis tre agrabla. Li venis al mi en
La Sagne akompanata de Johann-
Jakob Sturzenegger, la tiama svisa
IJEA-delegito, kaj kun librotenisto de
UEA. Tio estis antaü mia edzi§o, do
antaü la jaro 1958. Lia üzito haüs du
celojn:

Unue li volis instigi min kunagi
kontraü t{ans Jakob kaj ü estis surpriz-
ita de mia ügla kontraùstaro al la mis-
famiga kampanjo de UEÀ kontraü ties
iama direktoro. Mi profitis la okazon
por rememorigi pri la honünda
konduto de UEA sekve al la subita
morto de Kreuz, kies vidüno restis sen
monrimedoj. Ivo Lapenna povis
konstati, ke mi bone konis la mal-
facilan üvsituacion de Hans Jakob, kiu
apud sia kvazarl nesalajrita laboro por
llEA üvtenis sin per sekretaria laboro
finansita de la socialista partio favore
al la kreo de pensiona asekuro por la
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maljunuloj. Tiu konversacio montris al
Ivo Lapenna miajn intimajn rilatojn
kun Marcel Erbetta, kiun li estis ankaü
vane vizitinta en BiellBienne kaj kun
Edmond Privat en Neuchâtel, kiun li
eütis renkonti.

Claude Gacond kaj Ivo I-aper,na promenantaj en

Ia Chaude-Fonds la 20-an de majo 1983.

La dua celo de la üzito de Ivo
Lapenna estis falüe la statuta projekto
de CDELI. Pri tiu temo ni iris diskuti
en la biblioteko de la urbo La Chaux-
de-Fonds, kie li miris pri Ia jam kolekt-
ita materialo. Fakte Ivo Lapenna
rifuzis alporti la apogon de UEA al la
fondo de CDELI pro du kaüzoj: umre

li vidis en §i konkurencon al CED kaj
ne komprenis mian §ercon, ke CDELI
estas tipe süsa afero, ôar fi estas
alemana sufikso etiga: CDEI/ estas
fakte nur eta cED, kiel lffndi estas
eta Kind.

Okaze de miaj aliaj renkontoj mi
konstatis, ke Ivo Lapenna estis fakte
tro serioza por aprezi la §ercojn.

Due Iyo Lapenna volis, ke al la
nomo Centre ùe doeamcntation d
d'&udc sur la lengue înternæionale
ni aldonu la vorton esperonto. Li
rifuzis la planlingvan neùtralecon de
CDELI, kiu §uste kaüzis sian
sukceson. Li bedaüris la savon de
arhivoj de lingvoprojektoj konkurencaj
al esperanto. Tiurilate li samopiniis kun
pluraj esperanto-g&vuloj, inter kiuj
William Perrenoud, kiu instigis nin
bruligi la neesperantajn dokumentojn.
Tion li fakte faris kun la arÊivo de
IALd kiu restis en lia posedo.

Dum la 4 aü 5 postaj renkontoj mi
konstatis, ke Ivo Lapenna ne povis
kompreni la realan sciencan celon de
CDELI. CED sin proklamis scienca,
sed interlingvistike restis polemika
institucio, kies tasko esti proHami la
superecon de esperanto rilate al êiuj
konkurantaj lingvoj, inkluzive al la
franca kaj angla, Tiun polemikan rolon
fakte endan§erigis mia sinteno celanta
al paco interlingva kaj al êesigo de la
prigramatikaj disputoj propraj al la
esperanto-mondeto. Ni tiam trovi$s
plene en la ata-ita konflikto, kiun mi
rifuzis partopreni.

Mi aludas ôion tion, ôar tiun êi
unuan viziton konkludis agrabla manso
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itÀ" al analtzo de stilaj aparrqîoj kaj do
ankaü al legado de la speeimenaj
pastiôoj de Hemi Baupierre, Ivo
Lapenna prenis la libron Speeimene
kaj tuj malfermis gn je la pa§o 77-q
kiu lin parodiis kaj ridekplodigis la
partoprenantojn, kiuj unuafoje mal-
kovris la koncernan tekston, pro la
vereco de tiu mokajo. Ôiuj kursanoj,
kiuj estis jam informitaj pri la reala

nomo de la aütoro de Specimene,
provis kredigi al Ivo Lapenn4 ke ver-
§ajne temis pri Gaston ltraringhien
kunlabore kun Kalman Kalocsay, kaj
Ivo Lapema pli malpli kredis ilin je
ôies §ojo. Kiam Ii forlasis la rondon,
ôruj relegis kun giganta entuziasmo la
koncernan parodion de Henri Vatré,
kiun ni citu konHude al mia rakonto:

I]NIV. PROF. ILRO TAPEI\NA
Jure konrilisto

KONSILO

al la Esperantistoj emaj kritiki enlinertulojn en nia

morado.

Kun politikaj, juraj kaj etikaj konsideroj.

Nepre vin detenu!

permesata, sed kun foltindiko.
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Kor;ffeseb
EUROPABUNTO

http:l/europa.bunto.free.fr

Manifestacio
por lingva demokratio en

Eüropo
§trasbourg, 9-an de majo

Ja, esperantistoj fari§as manifest-
emaj. Bone! tri pli kaj pli emas
montri siajn ideojn surstrete. Past Ia
6-a de decembro en Genevo vi certe
pretos por alia manifest*cio.

Kirj partoprenis la lastan
Universalan Kongreson en
Gotenburgo, tiuj certe ofte üdis
koloran afi§on por Eüropa Bunto.

Retpa§o: http://europa.bunto.*ee.fr

Süsoj staras for de Eüropo, tamen
iü ne povas ignori" ke ôijare Eüropa
Unio pligrandi§as $s 25 landoj, kaj ke
tial kreskas la lingva problemo. Ôu Ia
solvo estos iu pseüdo-multlingvismo
favora at la 3 plej potencaj
lingvd?ompreneble esperantistoj ne
povas akcepti tion, kaj tial necesas, ke
multaj kuni§os en Strasburgo la 9-an
de majo.

Loko: Strasburgo §rancio) êe la
Eüropa Parlamentejo kaj la Eüropa
Konsilio.

Dâto: Dirnanôon 9-an de majo (kiu
estas Ia Tago de Eüropo).

Fgrmo: Libera elekto de la lingvo
por la flagrubandoj; libera enteno de
flagrubandoj (respekte al la deklaro de
homaj kaj eürop-ciütanaj rajtoj)

La retumailtoj povas üdi sur la
supre notita retpa§o la nomon de
Denis-Serge Clopeau, la sekretario de
la organizantoj. Pluraj asocioj kuni$s:
Espéranto-France (IJFE), Fedération
Espéranto-Bretagne (FEB), Initiative
pour une langue Commune pour tous
les Européens (IF-LCE), Eüropa
Esperanto-Unio (EEU), Internacia
Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL).

Sur la retpa§o estas ankaü diskut-
Iisto, ideoj pri sloganoj kaj materialo,
kaj ali§ilo por organizi veturadon. Eble
süsoj poYos voja$ karavane per
trajno, tiucele ü povas min informi pri
via partopreno.

Ali§oj al: Nicole Margot, Chemin
des Lys 4, 1û10 Lausanne. Tel.: 021
653 47 28.

Retadreso : n. margot@bluewin. ch
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Esperanto-Centro Kvinpetalo
FR-86410 Bouresse

Telefono el Svislando: 0033 5 49 42 8A 74
Ret-adreso: lwinpetalo@club-internet. fr

Kursprogramo
Februare 17-21: Krm Josée Lafosse:
PraLtikado de esperanto fuor infanoj kaj
plenkreskuloj).
24-28: Kun Georges Lagrange: Preparado
al la skriba parto de Kapableco.
Aprile 6-10: Krm Arma Lôwenstein kaj
Renato Corsetti: Akirado kaj lemado de du
hngvoj
2G.24: Kun Ed. Borsboom, Y. Dumoulin,
O'Sulivano kaj geRapley: Shakespeare kaj
§ekspirajrcj.

24: Je l:a 14h30: Ôenerala Asembleo de
Societo Yvonne Martinot.
Julie 7-11: Kun Evelyne Boilaux kaj
Harffnut Fielmann: Yivo kaj historio de
pupoj kaj vestoL:udrado por bebopupoj
"Peütcolin"-
Aüguste É11: Kun Lino kaj Arme-Sophie
Mmkov kaj Guillaume Temant: Pri muziko
kaj kantoj - kun praktikado de esperanto.
17-21: Kun Janine Dumoulio kaj Georges
Lagrange: Preparado al altaj studoj - km
eblo trapasi la skriban parbonje la fino de
la sta§o.

17-22: Kvs Claude Nourmont kaj Brian
Moon: Malkor,ro ds romantika arto en
Piktavio (Poitou).

-ooo-

Ivo Laperma ôe Kultura Centro Esp€raûtista en pentekosto 1983 Qa-Z3*ajn de majo) okaze de le
bapto de la Domo Hector Hodler. Unuavice de maldekstre dekstren: René-William Perrsnoud, la
kasisto de KCE; André Sandoz, la prezidanto de Gasûejo Edmond Privat; Claude Gaeond, la
direl*oro de KCE; Ivo Lapenna kaj antaù li Pierre Berger, la mkitekto de Gastejo Edmond Privat"
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lndekso enhava de

SES informas
Jaro 2003

Enkondukaj vortoi:

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

La redaktoro: Claude GACOND

Mallongigoj:
e-a - espeünta
e-ista = esperantista
e-isto = esperantisto
e-o = esperanto

i-a = intemacia
n=numem
p = paêo
ps = pseùdooomo de
vd = vidu

Signifo de la kampoj:
"Titolo de libro aù periodajo-
Nomo de agado aù renkonti§o'

À
Addor Gervaix: n5 pl2.
Aebi TraugottRinaldo: n2 p8, n3 p12.
Aeby Yvonne: ûp&,nap7.
'Agado 2003': n1 fi, 9, n2 p8, 13, n3 pl2, 18,
n4 p7, n5 p14.
A-llernand Luc: n4 p5, n5 p5
Altherr Anita: n2 p8, n5 p5.
AmikaAnjo: n4pl4.
AmreinOlivier: n5 p2l.
Andreassian: n5 p12.
'Angoroj"; n4 pl3.
Anselme Jacques: n4 p7.
'Ankopozofia animkalendaro"'. n4 p22.
"Aatropozofiaj gvidfrazoj": n4 p22.
Appius Güdo: a3 p17.
Aroloüê Natalja: n4 p13.

Association suisse des éducateurs à la paix =
ASEPAD(: nl p7, ll-
AuldWitliam: n2 pl9.

B
"Babel': n4 p13:
Bach J. S.: n5 p4.
BaderAlûed: n3 p13-16.
Badotrx Françoise: n2 p8.
Baghy Julio: n2 p24,n3 ÿ8.
Bahaa Esperanto-Komitato de Süslaodo: nl
pz0.
Bahaa Esperanto-Lrgo = BEL: ol p20.
Bahai5ap nl ÿ0, n2 p3, 24, n3 p3, 27.
Balsiger Charles: n5 p12.
Banet-Fomalowa Z,ofra: n5 p22.
Ba*oviô Krc§imir: n4 pl2.
Barl.enstEin-Weith H.: n5 pl l.
"Basler Volksblatt": n3 p13.
Baudat lrdaryse: n2 p8.
Baudouin Charles: nl pl8, n5 p25.
Baur Artlrur: î2 p7 -8, î4 p7 .

Bebel August: n3 p15.
Beelhoven: n5 p6.
Bélisle€rosjean Marioa: n4.p5,20, û5 p4,6.
Bélisle Romain: n4 p20.
Bélisle Samuel: n4 p20.
Belmont Leo @lurnenlhal A.): n3 p13.
Béroud-Focke Nioole: nl p3, 5, 17, n2 p3, 6, 20,
n3 p3, 5, 11-12, 16-17 ,20-21,24, t4 p3, 16, n5
pl6
BerthetLise: n4pl, 13.

Berlhon & Valat ftornbistoj): n5 p12.
Bertolini Dante: nl p19-20.
-Bibliograûo 

de la verkaro de Ftrenri Vahé": Nl
Pr8.
Bibliothèque universelle: al p8.
Bickel Andres: n3 p24.
Bickel Camille: n3 p24.
Blanc Charlotte: n2 pl6.
BlaochA Pierreue: n4 p7.
Blarke Detlev: n5 p5, 9
Blumental: nl p20.
Bhnnenthal Alexander: n3 p13.
Bonnard-Wenger Colette; n2 p25.
Borel Jean: nl p8, n2 p24, J2, î3 pZ7.
Borsboorn Ed.: n2 p3, 15. 2942, n3 p34, 16,
19, n4 p9.

Bourot Strzanne: o3 p32.
Bovet Pierre: nl p22, n3 pl 1, n5 pl 1.

'Brasikfolio': n4 pl7, n5 p16.
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Braun August: n3 pl6.
"Brazila E-isto": n1 p18.
Brélaz Daniel: n2 p17, n4 p5, n5 p4.
Breuner-Egimger llans: n3 p13.
Bringolf Alain: n4 pl4.
Brugger Franz: nl p19,n2 p2l-22, n3 p25. n4
pl9-20,ttl ÿ5-26.
Briigger Margrü E.: n2p2l.
Briirlisauer ldaurus n2 p21.
Brun Sonja: nl p14-15,21,n2 p22, n3 p16,22"
n4 pl9-20, n5 p5, 27.
Btrcher Rosmarie: o,2 p2l-
Buffet de la Gare (Iausanne): n5 pl2.
BuhlmarmDavid: n2 p8, n3 p12.
Bwgbacherlaurent: n3 plû, n5 p6,21,24.
BussyFemand: n5 pl2-

C
Calaprice Alessaadro: n2 p8.

Carlevaro Tazio: n4 p7, n5 p5.
CartThéophile: nl p8,a5pl, ll.
Cassino Filippo (arkitekto): n4 p18.
Castelli Giuseppe: n2 p2l.
Catil Jo: n5 p15.
Çafling Jolm: n3 pl5-16.
Caumont n5 pl2.
Calalier Glry: n4 pl4.
Cendrar Blaise (ioeo): n4 p12
Centjara jubileo de SES (ausanne$uchy,
Rolle, Vevey,læs Brenets): nl p3, § n2 p3-4,
12-13, 23, t3 p.3, 1, 10, l7-18, n4 p3-7, lGl8,
2O-21,15p34,19.
Centjara Jubileo E-a-Bahaisma, Zitrich: nl p3.
Centro de Dokumenkdo kaj Esploro pri la
Lingvo I-a = CDELI: nl p3,6, 10-14, 18-19, n2
p3, 6, 13, 15-17, 23, 27, 3l-?2, î3 p7.4, 9, 19-
24,23,31,l,4pl,3,8-10, 14, 18, n5 p3,5,9,
t4-15,17,2A,2sa6.
Charrière Adelalde: n5 p21.
Chaves Gabriel: n3 p6
Chaves-Walder Verena: n2 ÿ1, n3 p26, rr4 pzl,
î5 p26-21.
Cbmielik Danuta: n4 pB

Cbmieük Tomasz: o3 p8, n4 p8-9.
Chmielik Tomak: n4 p8-

Christsller: n3 14.

Common Charmian: a4 pl7.
Comptoir suisse: n5 p5, 11.

Corsetti Renato: D2 p6-7-8, n3 p32, n5 p5-8, 18.

'Cosmoglotta": nl p12.
"la Côte": n5 p14.

CottonArmaad: n3 p24.
"l,e Conrrier': n2 p7, n5 pl a.
Croisier Suzanne: n3 p12.
Cseh Andreo: n2 p15, 29-32, tt3 p4, 19, n4 p9.
Cseh Gabriella & Otto: ne p31-32.
Cseh-Metodo: n2 p30.

ô
ÔinaE-o-Ligo: n4 p23

D
Dahan Lucien: n3 p2l, 2a.
Darbellay Cbrisüan : o3 p3 2.
Daüs Yvon: n4 pl4.
Degoul Franois (Fraacisko): n2 p19, n3 p21, o4
pl3, n5 p22-
Deklaracio pri la Linÿaj Rajtol': o3 p7.
Deléglise: n2 pl3, 23, n3 p3.
De Sabates Henrri: o2 pl8.
De SaussureRené: a3 pl1, 14,u5 p11-13.
Dettliag Annelies : n2 p22, n3 p25.
Deutschle: n3 pl5.
f)i Vetta Arlette: nl p9, n3 É,9,24.
Dôring Ema: n3 p12, 16.

Dor Henri: n5 pl3-14.
Dorthe Pierre: n4 p7.
Dorat Lucienae: ni pl2, 21.
Dragourris: n3 pl3.
Dubois: n5 p11-

Duoommna E<louard: tû p3, 13, 23, n3 p3, 7, t5
prt-12,19.
Duc GoninazMchel: n4 pl3.
Du Pasquier: a5 pl2.
DwaadDaniel: n4 p13.

E
Eoabert Charles: nl ÿ1-23.
EcklinKarlota: n2 p21.
EcHin Liliaae: vd. $r'enger-Ecklin Liliane.
Ecklin-Dessoulary Riclard: n2 p25.
Eggenberger Gerhud: nl pl5, n2 pl9,n3 p22,
n4 p15, n5 p5, 18, 23.

'edukado.net": nl p1l.
EisenhutH.: n3 p13.
Ekspozioio pri esperanto: n5 p3.

Ekzamenoj: n3 p20, n5 p17
-El Popoia êinio": n3 p15.
Eldonqjo Ilüs: nl p18.
ElmerPeter: n2 p8.
Elsner Verena: nI p9.
Emmerich Aûdreas: n2 p7.
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"En Erhopo ie": n4 p15.
"EnciHo@io de Esperanto": nl pl 1.

"Encikl@io (süsa kaj planlrrgva rrcrkata de
Andy Kümzli)": nl p56, n3 p7, 12, na p7, a5 p9,
14.

Enderby Kep: n4 p13.

'Eseoj mernore pri lvo lapenaa': n2 p18.
E-a Ciüto: n4 pl2, 14, n5 p15, 17, 19.

"E-o' (JEA): n3 pl4, n5 p13, 17.

E-o-Domo (lvTorges): n5 pl2.
E-o-Fmnoe: n5 p15.

E-o organizeioj lokaj:
Basel: E-o-Societo Basel = ESB: nl p3-5, 16-17,
n2 p3 4, 6, 20, n3 p?, 5, 9-t,0, D-17, 23 -24, 14
p3, 16-17, n5 p3 ,15-16,23.
Bem: E-o{rupo: nl pl7.
Châteaud'Oex: E-o{nrpo: n5 pl3.
La Charn<de-Fonds: Studrondo: nl p3, 19, n2
p3, 23, n3 p3, 26, na g, n5 p3, 26.
Genève: E-o$rupo l,a Stelo: nl p3,6, 17, 12
p20, n3 p3, 24,rA pl7-18,n5 p5,15-16,24.
Kantono de Nenchâtel: n7 p 19, n2 p23, n3 p26,
n4p20al,ûÿ6.
Lausanne: Lar)zana E-o-Societo: LES & laüzana
E-ista Grupo & E-o{rrupo Frateoo: nl p3, 19,
n2 p21, n3 p25, n4 p5, 18, n5 p3-4, I l, 15-16,
25.
üestal: E-o-CmrpoLiestal: n3 p17.
Lruern: Lucerna E-o-Societo = LES; nl p3, 19,
21, n2 p3, 6, 2l -22, î3 p3, 12, 25, n4 p3, 19, n5
p3, 5, 15-16,25.
Lyon: Centre E-o = CERL: n5 pl5.
Monberx: E-oCrupo: n5 pl3.
Morges: E-o{n,po; n5 pl2-13.
Mulhouse: E-o-Sooieto de Mulhouse: n3 p9-10,
lt5pl6.
Nyon: E-o{rupo: n5 pl2.
Renens: E-o{rrupo: n5 p13.
Sissach: E-o{rrupo Sissaoh: n3 pl7.
Vevey: E-o4rup: n5 p12.
Yverdon: E-o{nrpo Pestalozi: n5 p12.
\Ir'il: E-o{lubo Wil: nl p3, 2A, û p23, rfi p3;
26, n4 p3, 21, n5 p3, 15-16, 26-27.
Ziirioh: E-o-Societo Zii,rich - ESZ: n1 p3, 19, n2
p3,24,n3 p1,26-29,ilp21-22, n5 p3, 15-16.

"E-o 2": n2 p18, n5 p5,27.

E-o-Edukistaro de Svislando: nl ÿ2-23,n3 p29.
E-o perkoresponde: n4 p6, 18.

'E-o sen mitoj': nI p6.

"L'e-o üt': n4 p7.

"Espere despere": n4 pl4.
"La Espero": n5 p4.

Europanto: nl p7.
Eydelnanth J.: n5 pt2.

F
Fabbri Chiara: ü p2, n2 p2, n3 p2, 6, n4 p2, t5
p2.

Faillettaz Eugène.: nl pg n5 p5, I l.
'La familio de Anto Sper'i': n4 pI3.
Faaconi (prof.): n2 p25.
Favre Alain: nl p9, a3 É,2AAl.
Feierabend J.: nl p8.
-Fernina": n2 p7.
"Feuille dâüs d'Avenches": n5 p12.
"Feuille dâvis ds la Côte-: n5 pl2.
"Feuille Cenhale de Zofingue': n I p8.
Fiechts Anoeliqs: n3 pl2.
Filali Renata: n2 p2l
Fleurdelys (bindistoj): n5 pl2.
Focke-Béroud: vd.Béroud-Fooke.
Fontarmaz Naacy: nlÿ,fi,n}p2, 15-16, û3
p2, 8, 19-21, rA p2, 7, 9, 16, t$ p2, m.
Forel Augusl: o1 p20, n2 p24, n3 ÿ7, n5 pl3.
Franca E-o-Jrmularo: \d: Imüara E-ista Franca
Organizo.
Francina C.: n5 pl2.
FrauchigerBel:no: nl.p6, 13-14, 16, n2 p16-18,
22,n3 p7,10, 21, n4 pl0-1 l, 17, n5 p5, 16, 21.
Fregonara Odette: nl p9.

Fresard Mchel: nl p22.
Friot Jean-Nocl: n3 p2 l.
Frukto§ardeno de Esperanto: n4 p13.
"Frmdamenta Krestornatioo: nl pl5.

G
Gabbrielli Wanda: nl p9.

Gaooad-Giroud Andree: n3 p9-10.
Gacond Claude: û p2, 44,9-12, l4-15, 18-19,
21, 23-24, 12 pZ, 4-5, 7 -8, 12-11, 15-17, 23, 27,
29-30, 32, 13 p2, 6-8, 1 1-12, 19-21, 26, 29, 31,
n4 p2, 5-l I, 18, 20-21, n5 p1-2,4-5,14, 16-17,
19-20,25-26;
Gacond Gabrielle: û p27.
Gaja Esper;anto-Rondo hstruiteoa = CIERI: n3
p22,n4 p3,15, n5 p3, 18, 23.
Gandhi Mahatna: n2p26.
Garino Kristian: n2 pl9, n3 p21, n4 p1 1-12.
Gaudin Jean-lnup: a3 pl?.
Garçin: n3 p12.
Gaussen Georgette: n3 pl2.
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Geiger Inretta: n4 pl4.
Germana E-o-Asocio = GEA: n2 p7, n3 pl0.
Germana E-o Fervojista Asocio = GETA: nl
pl5.
80-a Germana E-o-Kongreso, Kaufbeuren: n3
p3,32.
Gesaga Nerina: n3 p15.
Gesell Silvio: n3 p28.
Cresellschaft fti,r Intslinguistik, Berlin: n5 p9.
Gianini-Aeppli Vy'alter: n1 p9, n2 pB, n3 pl2,
28-29.
Giroud Aadree: vd. Gaoond{iroud Andre+.
Glattli Emst n2 p8, 22, n3 p22.
CronôarovAnatol o: nS p22.
Goy Yvette: n4 p7.
Goya: n3 p12.
Grabowska Maria: nl p9.
CnafBnrno: nl p2,5, 7,î2p2,6,8,20, n3 pl-2,
5-8, rc, 20,24-25, n4 ÿ,5, 18, n5 p2. 4, t4-t1,
19.

Ia Grande Omse (Granda Ursino): nl pl2-13,
n2 fi-1, n1 p7, n5 p5, 9-10, 19.
Crmn{eanRémy: n4 p7.
GÉsillon = Grezijono: n2 p23
Grosjean Joëlle: n1 pl3-14, n2 pl7,n3 p}l,n4
p5,10,n5p6,21.
Gmsjeao Mireille: nl p6, 11,14,î2 p3, Z-8, 13,
19-20, 23, î3 p3, 7 -9, 20-21 

" 
n4 p5, 7-8, I 5-17,

20,n5p5, 16,18.23-25.
Grossmann An& : rû p6-7, 9-12.
Grossmann Flans-Wemer: n4 p?,9,1\5 ÿ2, 14.
Gfiitter-IIàberli Lina: n3 p14.
GuldinMargrit n3 p6.

ê
êenerala Antopuoûa Societo: n4 p22.

H
Haberli Lina: vd. Griittq-Hâb€rü Lina.
Hanisoh Stefanie: n2 pt8.
I{arry Ralphl..: n4 p7.
Hauper.thal Reinhard: nl pl8.
.HeKo.; 

n5 pl9.
"Haoldo de Esperanto": nI pI5, n3 p7, 14 pl5,
n5 pl7.
Herr Renate; n3 p2l .

Herrmann-Luginbtihl ltram (roho): n3 p6,
Hider: n3 pl5-
Hodler Hector: al p9, n2 p7 ,12, n3 pl 1, n4 pT,
05 p4, 13-14.
Hôrler Emst: n3 p29.

Hoffinann (f-ino): n5 p12.
Tlomaj Rajtoj': n3 p7.
Hotelo §te-Luee: n5 p12.
HugA.: nl p8.
Hugi (iumalistino): n4 p20.
Humbert Charle.s (pentristo): n2 pl6.
HrmdAdam: n3 p29.
Hunkeler Ines: n3 p5.

I
Ido: n3 p14.
IKEK-Konferenco, Bankja: n3 p32, n4 p24.
ImfeldGudrun: n2 p2l.
"L'hnpartial": o2 p29, n4 pl, 16.
.Indekso SES informas" jaro 2ffi2: nl p24-32.
Insütut de Fraaoe: nl p8.
Instituto Jaccard: n5 p12.
hterlingua (ALA): n3 p15.
I-a E-o.Insütuto = IEI: n2 p29, n3 p4.
I-a Eo-Lig6 = mr.: u5 p12.
I-a E-o-Muzeo en Vieno: n5 p9.
20-a I-a Festivalo, Kiel: n2 p3, n3 p3,t4 p1,24,
.r5 p3.
I-a Fervojista E-ista Fede{acio = IFEF: nl pl5,
n5 pl8.
55-a IFEF-Kongreso, Dresdm: nl p3, li, n2 p3.
27-a I-a Jrmulara Festivalo, §avona: 11 p3, 14,
a2 p3, 18.

I-a Junulara Kongreso: n5 p18.
59-a I-a Junulara Kongreso, Lesjofors: nl p3,
14,n2p3,18, a3 p3,21.
I-a KolektivodeE-istaj Komrmistoj = IKEK: a4
p24.
I-a Ligo de E-istaj I""tr,listo3 = IT.ËI: n3 pg,20-
21, n5 pl5, 18.

"I-a Pedagogia Revuo": n5 p18.

J
Jaocmd-Besson Nfarguerite : n2 pt, i2, n3 pl2,
n4 p5, n5 p5.

Jauain (presejo); n5 pI2.
Jayet Charles: n5 p5, 12.
Jayet-Besson Jenny: n5 p5, I 2.
Jayet lvlarguente: n3 plZ.
Jean«ret Jeannine: n2 p8.

"Jes? kompreneble."..: nl p13, a4 pl0, n5 pl6.
Jomiai Paul: n5 pl2.
'Journal de Leysin': a5 pl2.
"Joumal deNyon.: n5 p12.
'Joumal du Jura": o4 p8,20.
Jubileo de la ceotjari§o de SES: il É:7.



Jufert Suzanne: n3 pl 1.

"Jrma Amiko": n5 p18.
"Ia Jma Voôo": n3 p29.
Junulara E-ista Franoa Organizo = JEFO: n5
p2l.
JmularoE-(istp Süslanda =JE§: nl p3, 13-14,
i2 p3, 5, 16-18, 22, n3 p3, 8, 10, 21, n4 p3, 10-
11, 17, n5 p3,5, 15-17,21-22.

K
Kaiser llans4eorg: n4 p13.
Karlo la Graade: o5 p7.
Keable S.: n4 p24.
Keller Stefano: n1 p10, n2 pl5-16, n3 p19-20,
n4 p9, n5 p6,20.
Ketterer Paul: n5 pl2.
Koller Alois: n2 p8.
Konsilio deEüropo: n5 pl7.
"Kontakto": n5 p18
Kooperaüuo de Literatrra Foiro: n4 pl8.
'Koresponda kurso por franclingvaloj': n3 pB
oKoresponda kurso por germanlingvanoj.: n3 p8,
30, n4 p8.
Kor,ats(khmideliusz) Katalia: n3 p32, n4 p20.
Kreis-Schneeberger Clara: n2 p17.
'Krias lasilento': n4 p13.
Kristanâ E-o-Ligo I-a = KELI: n3 p29.

Klinzli Andy: rl ÿ, 4-5, n2 p2, 44, û,3 p2, 7,
1l-13, 17, 25, 29, n4 p2, 5, 7, n5 ÿ, nS p1, 5,
11,14.
Kuhl Celestina: n5 p21.
Kultura C@tro E-ista: KCE: nl p3, 14-15, 17,
n2 p3,6,18, 22, 30, n3 p3,6,9,16-17,20-21,
n4pfi-12,14, n5 p3, 15,17,19,22.
Kultura Jubilea Lntemaoia Se.majno' (,a Chaux-
de-Fonds, lrs Brenets): n2 p3,13,29,n3 p3.
Kultum Trilada Renkonti§o: n3 plO.
"Kwiero deE-o": n3 p12, 16.

Kvaropo': rl p15.

"Ia kvina evangelio": *4 p22.
Kvinpetalo: î2 ûA, û p4, 32.

L
laborista Grupo E-ista: n3 p15.
Lang Franz: n3 pl6.
lanti Eùgeno: n2 p30, n3 p16, n5 p19.
lapenna Birthe: n2 p18.
Lapeana Ir.ro: nl pl5, n2 pl8, n5 p7,
Lauper Elisabeth: il p2, 9, n2 p2, 8-9, 1 1, n3
p2,6,12,14p2,7,ü p14.
Lawanohy Eliane: nl p9, n4 p7.

lavanohy Jean-Jacques: nl p9, n3 p21, n4 p7,
10, 12.

lre Chong-Yeong: n4 p12.
l,ehner: n3 pl3.
Lelarge-Koreats Martin: n4 p20.
l,enia: n3 pl5.
Iæueirberger §amuel: n3 pl5.
"la Liberté": n5 p14"

Libro-servo de E-o pei'koresponde: n2 pl6.
Ligo de Nacioj: n5 p7
Lingvoj:
sngla: nl ü,nS p7.
germana: nl p7.

"Litsatura Foiro": 12 p30.
kitschberg-tunelo: n5 pZl.
Loargchamp Antoine: n4 p7.

Lopes Antonio: n1 p9.

M
lvlahô J. L.:n4 p13.
Maillard Crustare: n5 plZ.
Ufallet Edouard: n5 pl2.
Mamin Jeanne: o2 p8, n4 p7.
lv{amuzicb Mirko: n3 pl6.
Itdargot Nicole: nl p2, n2 p2, n3 p1-2, 6-7, 9,
20-21, t4 p2, n5 p2, 5, 17 .

Marguerat Dominiqus n2 p8.
Marteknonto Jarlo: n4 pl4.
Ivlartinelli Perla: nl p14-15, n2 p18-19,29, Ir3
p2l, o4 pl2-13, n5 pl7, 22.
lüatisse: n3 pl2.
Maye Herbert: n3 p8, n4 p8, n5 p5, 8-9.
*Mefisto': n4 p13.
MeierL. E.:n3 p14.
Mellini Angelo: n2 p2l, n3 p6.

Mellini Ruth: 12 pZl.
MexinA.: n5 p13.
Meyer Martin: o4 p16.
"la Migranto": n3 pl6.
Mirmaja Carlo: n2 p18.
Molnar Mônika: nl pl l-13, n2 p15, n3 pl9-2Q
n4p9,n5 p20,26.
Mond-linguala Societo: n3 p14.
*Mordlingva Vortaro gerrnana-e-a kaj e-a-
genruaa": n2 p24.
Mmod Hélène: n5 pl2.
Morocz Istvri,n: n2 p24, û p28.
Morocz Piroska: nl p9.

'l,a rnortula §ipo": n4 pl3.
Mosirnarm ftapitano): n4 pl8.
Mottier ftombisto): n5 p12.
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MühlemamBæbara: n4p7.
MühlemamDaniel: nl p14-15, o3 p2l.
Mtiller Carla: nl p22, n2 p21, n3 fi .

Murasaki Ando Viola: n4 p13.

MuzeoBryeler, Basel: nl y'-5, n2 p5, n3 p1l-
12.
Mr:zil«nuzeo en Seewen: nl p16.

N
'Naûonalzeitung (Basol)": n3 pl3.
Naville Emest: nl p8, n5 pl l.
Nerrere Istvin: n4 p13.
Neo-Latino: n3 pl5.
"Neologisma glosaroo: nl p18.
Nestlé s-ro: n5 pl4.
"Neue Lnzerne.r Zeitrmg.: n2ÿ,22.
"Die neue Schulpraxis": n2 p8.

Nicolodi Ana Lisa: n4 p24.
Nicolodi Carlo: n3 pl7, 1?.
Niesst Ursula: n3 p8, 10,24.

'Î'Iokta fludo': al p18.
"Le Nouveau Quotidien': n4 p20.
Nûasch Willy: o4 p22.
Nuôez llsnriodez: a4 pl3.

o
Occidental-interlingue: nl p12, n3 pl5.
kleKarin: nl p9"

Ol§vanga knnanræl: n3 p14.
Orellaaa Atüio: n3 p4.
Ortelli Luciano: n2 p21.
Ostwald Vlilhetn: o3 p14.

P
Paoe Gilda: n3 p24.
Palaco de Nacioj: n4 p3, n5 p3, 24.
Para V.; n5 p6.

Parzival: n2 p8, n3 p12.
"Pasporta Servo: n5 p18.
'?a§oj al plena posedc-: n2 pl9.
Pedrazzini; n3 p14.
Péquipot-Dumihesou Raluca: n4 pi4.
'(Per)koresponda kmso por franclingvanoj': n3
p8, n4 p18.
.@er)koresponda kurso por germanlingvanoj.:
n3 p8, 30, n4 p8, 18.

PerÉard Pahiok: n3 ÿ4.
Perrerroud René-IVilliam: n2 ÿ7, n4 p7.
Perrenoud William: n2 p27, n3 p16.
Piazetta Daûte Berüolini (Locamo): nl p19.
Piazetta Esperanto (Locamo): nl pl9.

Picasso: n3 pl2.
Pion Claude: nl pl7, n2 p3, 7,12-11,20,û3
p3, 7, 21, 24, a4 p5, 14, 17, n5 p54, 10, 16, 23,
25.
Piron Nicole: a2 p12.
Platz llans-Detu: n4 p24.
"Plena Ilushatita Vortaro de E-o = PIV: n3 p30-
31, n4 pl3"n5 p19.
Plubriak Arlette: a3 p32.
Pochanke B. : n3 ÿ6, n4 ÿ1, n5 p26.
Poohanke Stanislaw: nl p20, n2 p23,n3 p26,n4
p2l,n5ÿ6-27.
Pot (presejo): n5 pl6.
Privat Edrnond: û p9, 22-23, n2 p3, 12-14, 24-
?5,n3 p3,7,9,11,27,rA p5,7,9,t5 p5, 11-12,
13-14.
Privat-Bouvier Yvonne : t2 p25.
Rrlver Charlotte: n3 pl4, 17.

a
QiyaoZ,hong: ilp23-24-

R
Radio: n2 p19, n3 p7,21,t4ÿ1.
Radio LORA: n2 p25

"Radio-Regionjoumal Zentralschweü' : a2 ÿ2.
Randin François: î2 pl9,2l, n3 pl, 5, 7-8, I0,
20.21, 2f , 25, n4 p4, 15, 18, n5 p4, 6, 16, 18,
?s

Raæ16;lan ftvarteto): n4 pl4.
Remard Théçhile.: nl p8, a5 pll-12.
Rey Korry: n2 p2112, t4 p19.
ReymondMadylym: n2p8.
Reza Kheir Khah: 14 ÿ3.
Richard* (fiao): n5 p12.
Ringli Heirrioh: n3 pl6.
Riüère Jimmy: n3 pl2.
Robert Jean: n5 p5.
Roessler Georg: n5 p22.
Roiland Romain: n5 pl3.
Rooke Deter: nl p9, 14, n2 p11,22,24-25,o3
pE, 21, 27, 32, n4 p7, 17, 24.
Root (aù Ruth) Martha: nl p20,n2p24,n3 p27.
Ruckli monika: n2 p21.
Rusterholz H.: n3 p14.

S
Sack (ibn{o): n5 pl2.
Saenger Jeanne: vd. ScknuE-Saenger Jealae.
Saint-Exupery Antoine de: nl pl8.
§andoz Andre: il p9, û p12, 32-
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"§AT-Amikaro": n4 p7,24,n5 p15, 19,24.
SAT-aataùkongreso (Grindelwald): a2 p1, 19,
n3 p3,21.
SAT-Kongreso: n5 pl9.
SAT-Kongresq Basel 1981: n3 pl6, n4 p12.
76-a SAT-Kongreso, La Chauxde-Fonds: nl p3,
n2 p3, 23, t3 p3, 6, n4 pl, l2-15.
Saussr:re de: vd: De Saussure.
SBBICFF: n5 p18.
Scheak Alioe: n5 p12.
Sche.nk Cécile: n5 pl2.
Scherik-Roessinger (s-ino): n5 pl2.
SoheraMargrit 12 p22.
Scherer Paul: n7 p2l-22,n3 p6, 25, n4 p1120,
n5p26.
SchildAndre: n3 pl5.
Schiüer F.: n3 pl4.
Schmid Jakob: a3 p14, 17.

Sohmuü }lermano: a3 pl 5.

Schmuü-Saenger Jeanne: n3 pl 5.

SchmuEMarcel: n3 p15.
Schneeberger Friedrich: n3 pl3-14.
Schneller Martine: nl p9.
Schneller Richard.: nl p2, 18, n2 p2,29,û p2,
6,n4p2,7,22,n5p2,6.
Schoch Rudolf n3 p29.
Scbram Jakvo: n4 pl5.
Schroeter Rémy: na pa-5, n5 pa, 6.
Schubert: n4 pl4.
Schtnnarn: n4 pl4.
SchweizaKurt: n3 pl6.
Smrrle FriE: nl p20, n2 p2a, û p27.
Senn }Ians-Peter. : nl p3, 16-17, n3 p17, 23.
Ssmacieca Asocio Tutmonda = SAT: n3 p16, n4
pl2-13, n5 pl5, 18-19.

"Sennacieca Rerruo": n5 pl9.
"Sennaciulo": a3 p7, 16, n4 p15, n5 p19.
SennhauserLeonie: n3 fi,26,t4 p2t, n5 p26.
"la Sentinelle': n4 p9.

SiegriestL.: n3 p26.
Sikosek Ziko Markas: n1 p6.

Silfer Giorgio: n2 pl8, 29, n4 pl2-13,n5 pl7,
19,22.
Sixtus Pot Christiane: n2 p8, I 1, n3 p8-9, 20-21,
î4ü.
Skorupski Jan-Stanislaw: n3 p26.
"Skribskrapeto" : n5 p9.
'Socia Forurno': n3 p7-8, n4 p3, 1 l-13, 17, n5

P23.
Sooieto de Naoioj: vd: Ligo de Naoioj.
Solo(honik): n4 p14.

Spalinger Berthe.: nl p3, 16-17, n2 p3, 20, n3
p3,24.
'Specimene": nl pl8.
'Sprachspiegel'de SYDS: n3 p25.
§talin: nl p15.
Steele Trevor: n5 pl8.
Steiner Rudolf: n4 p22,
StofferDaniel: n4 p7-

Strasser Heinz \tr[.: n2 p8, n3 pl2.
Sboele: n5 pl 1.

Stiss Reny: n2 p21.

"Sud-Rejna Kwiero": nl pl7, n3 p9-lQ n5 pl6.
Sütt€rlir: n3 pl6.
Suisana Uniono por la propagando di la linguo
intemaciona: n3 p14.
Süsa Asooio de E-o-Fervojis§ = SAEF: nl p5,
15, 21, 23, n2 p5, 19, 22, ni p3, 15, 22, a4 p3,
15, n5 p3,5, 15, l8-19,23-
"Svisa Espero": n3 pl2-13, 17, n5 pl 1.

Svisa E-o-Jlmularo: n3 p8.

"Svisa E-o-Revuo": n3 pl2.
Svisa E-o-Societo = SE§: n1 pl, 3-t 15, 18, 2G
21, n2 pl, 4'{, 8-11, 2A, 22, n3 p5-9, 12-17, 18,
2A,24,29,31,n4 p3-7,9-l l, 18, n5 p3, 56, 8-
t2,14-17 .

'Süsa Esperanto-Societo infurnas": nl p6, 1 3,
îAÉ-9,12-13, 19-20, n3 pl, 5-8, 10, 12-13, n4
p6, I 1, n5 p3, 16-18.

"Süsa Espero" nl pl, 7-8, 23, rl5 pl 1-12.

"Süsa Fen'ojisto-: n5 p18.
Süsa Kurtonda Radiostacio @ern): n1 p2l.
'Süsa Speoimeira Foiro': n3 p14.
Szabô Istuân: n4 pl3.
Szerdaheÿi Istvrim: n2 pl9"

T
Tablettes (belvidejo), E-o-rwkonto m 1908: n2
p1, 13.

TANEF (Natur-amikoj): n3 p16
Tavanti Berthe-Suzanne : n2 ÿ9.
Tavanü Corrado:n2p27.
'TEJO Tuhonde": n5 p18.

'Tekste kaj preteksæ": nl pl8.
'Tel€tell': o2 p22.

'Tero de la homoj": nl pl8.
Testaz Lisette: n4 p7.

"Tiu toskana septe,mbro" : n2 p29 .
Todorov Jordan: o4 pl3.
Tomaszczlk Josef& Genowefa: n1 p9.
la Toume, E-orenkonto en 1908: n2 pl, 14.

"Tra 1' silento": n5 p5.
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Traven B.: n4 p13.
nTribrme de Genève";îzpl .

Tutmonda E-ista Junulara Organizo = TEJO: n2
p29, n4 pl8, n5 pls, 17-18.

U
Ubis Frank n3 pl1.
lIl{mann Friedrich: n3 pl4.
UNESCO (Inesko): n3 p9, n5 pl7.
"Unikum": n2 p8.
ïJniversala deklaracio de tingvaj rajtoj': n4 p13.
Universala Esperanto-Asooio = UEA: nl p6, 21,
î2 ÿ6-7, 19, 22, n3 p9, 17, 20, 23, 29, n4 plZ,
15, 18, 23, n5 p54, 12, 14-19, 24.
Universala Kongreso: n5 pl 7.
2-a Universala Kongreso, Crenève 1906: n5 p7{,
13.

9-a Universala Kongreso, Bem l9l3: n3 pl4.
32-a Uoiversala Kongreso, Bern 1947: n5 p7.
64-a Uaiversala Kongreso, Luzem 1979: n2 p6,
n3 pl6.
88-a Universala Koagreso, Gôteborg 2003: nl
p3, a2 p3, n3 p3,23, n4 p?{, 15-16.
89-a Uaiversala Kongreso, Beijing 2004: n5 p3.
Umiêirfaj Nacioj = tiN: n3 p9,n5 pl7,24.

v
Van Gogh: n3 p12.

"Vamras en Romo' : n2 p27 -29.
Vatré Henri: n1 p18, n2 p29.
Vaucher -Vershaelen Mreille & Lucian; n2 p8.
Vaudo (Vaud): n5 p1 1-14.

"Vespera Horo.: n3 p17.
Vilhelmo (regnesbo); o3 pl5.
[Vtngt] '24 Heures': a5 p14.
Viredaz lüarguerite: rû$,n4 p7.
Visoher Era: n3 p24.
Visy Tarzioia: n3 pl2.
-Vivo 

de Andreo Cseh': n2 p29, n3 p4.
Von Büren Jeaa-Thierry: û fi,20-21,t4 p5,
14,16,î5ÿ,22.
Yuillemin Jortlle: n3 pl2.

w
Wadolowska Teresa.: n3 p26, n5 p26.
Wapiere Annemarie: n2 p8.

Wailbacher: n3 p14.
\I/alder Eliosabeth: a5 p26
WalderOtto: a3 p22.
Waltisbtihl Anton: n3 p14.
Wanner Suzanne: n2 p8.

Wer-bel J.: n3 p16.
WeidmannArmin n4p7.
Weidmann Detric,h M. : n1 p2, 2t, n2 p2, 7, 25,
n3 pl-2,6,9-10,20,28-31, n4 p2, 2l-22,o5p2,
5, 16.

$/eidmann Nelida: n3 p6, 21, n5 pl6.
'Weltsprachenwôrterbuch Deutseh:E-o, E-o-
Deutsch": n3 p 9,29-31.
Wenger Alfred: n2 p25-27, rû É.
Wenger-Ecklin Li1iarc: n2 p25-26, n4 p7.
Wenger Jean: n5 p11.
Werik Edrmrd: n3 p13-1 4.

Werik FriE: n3 pl3-14.
lffettstein Henri: n2 p8, n3 p12.
.Wilhelm Tell' de F. §ohiller: a3 pl4.
"$y'orterbuch deutsche-o kaj eodeutsoh": n3
p30.

Y
Yersin: n5 p12.

Z
ZamenhofAdamo: n5 pl1.
ZAûûlrcf Leizq : rû p22, 24. 26. n3 p1 3 -1 4, 25"
27, n4 p9, 2A, n5 p7 -9. 11, 13, 26.
Zamenhof Lidja : n l p20, n2 p24, t3 p27, t5
pzz.
Zedong lr4aü: a4 pl7-
.Zeitpunkto": n2 p8.
Zelazny Walter: n4 p12-13.
Zimmermann Wemer: n3 p28.
Zofingue (Studenta societo): nl p8.
Aadré Sandoz, la prezidanto de Gastejo Edmond
Privat
Claude Gaoond" la dircktoro deKCE
Ivo lapenaa
kaj antaù ü Pierre Berger, la arkitekto de Crastejo
Edrnond Prilat.

ooo*
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