
(!) Svisa Esperanto-societo

ïnf o rmas
jaro 2005, numero 1-a: januaro / marto

kun informoj pri renkontoj ekde la 1-a de aprilo

La 3-an de decembro 2004 mortis en Genève Madeleine Stakian-Vuille, honora

membro de SES. Naskita en La Chaux-de-Fonds la 15-an de februaro 1910 3i

familie migris al Genève, kie 3i esperanti§is en 1928. Jen Sia portreto, kiam

baldaü poste Si ekverkis sub la plumnomo Mad Mevo.
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Svisa kalendaro
Aprile

4: l,ausanne: ESL: Kunveno kun F. Randin
5: Genève: Stelo: Ilmbilde prelegas A Allherr.
6: llzem: LES: KunvenokunA Detling
16: Zürlch: êenerala Jare Kunveno de §E$
23-24: Chaux-de-Fds: KCE: Lingva ekonomiko.
Z7-maie 1: Genève: Stelo: Libro,Foiro.
2E:Basel: ESB: Surpriza kunveno.

Maje
2 : [ausanne: ESL: Kunveno kun Vahid pri Irano
3: Genève: Stelo: Filmo Lækanto en Pekino.

4t btzert LES: Konversacia rondo,
15: RedaHa datlimo de SE§ lnformas.
21: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.
26: Basel: ESB: Invito ôe B€rthe Spalinger.
2&29: Chauxde-Fds: KCE:2Sjaroj de LF-koop.

Junie
1: [lzem: LES: La Brtinig-fervojo.
2: Lausarme: LES: Vahid parolas p,ri hano.
18: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.
23: Basel: ESB : Minigolfa kunveno.
2449 : Qhanx-bFonds: KCE : PEN-klubo.

Julie
6: [azern: LE§: Konversaciarondo.
9: Llzem: LES: Ekskurio al Seebodenalp.

11-15: Grindelwald: KCE, Naturamika Semajno.

20-23: Vilno: Kongreso de IKEK
23-30: Vilno: 90-a Universala Kongreso.
2G31 : Chaux{e-Fonds: KCE: progresiea kaj
perfektiga kursoj de esperanto.

Aüguste
3-7 & 9-13: Chauxie-Fds: KCE: Esper,antologia
fakultato kun Duncan Charterq Giorgio Silfer kaj
Usui Hiroyuki.

15: Redalda datlimo de §ES informas.
21: Tegerfelden: ESB : Vizito de la Vinmuzeo.

Septembre
3: Chauxde-Fonds: CDELI: Kultura seooinario.

5: [-ausanne: LES: Kunveno.
7 : ltzrrn: LES: Konversacia rondo.
9: Basel: ESB: Inüto êe Nicole Béroud-Focke.

Oktobre
1: Chaux-de-Fonds: CDELI: Kultura seininario.
3: I-ausanne: LES: Kunveno.
5: llzern: LES: Universala Kongreso.
15: Redaldr datllrno de SES informas.
22: Chaux{e-Fonds: CDEU: Didaktika sabaro.

27: Basel: ESB: êiu rakontas pri siaj ferioj.

Novembre
2: l»zern: l,ES: Konvemacia rondo.

5: Chaux-de-Fonds: CDELI: Kultura seminario.
7: l-ausarme: l,ES: Kunveno.
15: RedalÉe datlimo de §E§ informas.
19: Chauxde-Fqrds: CDELI: Didaktika sabato.

24: Basel: ESB: Programo 2006.

' I)ecembre
3: Chaux-de-Fonds: CDELI: Kultura seminario.
7:l,r:zem: LES: Zamenhofkaj programo 2006.
10: Basel: ESB: Zamenhofa festo, E§B 100-jara-

15: Redalca dattimo de SES lnformas.

2006 Januare
4: [lzern: LES: Konversacia rondo.



Vivo de SES
SES-Tago enZuriko

(sojle al la lO0jara jubileo de ESZ)

Sabatotrr la 16-an de aprilo 2005

en la Esperantejo - Akazienstrasse 6 -
Zuriko-Seefeld

Trajne al Zuriko-Stadelhofen aü per tramo 2kaj 4 Ss haltejo
Stadelhofen.

(IrIupo üoveblas sub www. esperanto. chlmapo.ht "l)

Programo
09.30 - 10.30 Bonveniga aperitivo, kafejo kaj librovendejo

malfermitaj'

10.30 - 13.00 Ôenerala kunsido de SES

13.00 - 14.00 Tagman§o

14.30 - 15.30 Prelego pri ôina §akludo. Preleganto: Beno

Frauchiger de Bazelo

15.30 - 16.30 Librejo kaj kafejo malfermita (vendado de

übroj, kafo, kukoj ktp.)

16.30 - 17.45 Prelego pri Feng Sui. Prelego kun multmedi-
prezentajo. Preleganto: Rolf Ernst de Zurich.

18.00 - 20.00 Komuna vesperman§o



20.00 - 21.30 Arta kaj distra programo, la vespero staras

sub la moto "100 jaroj Esperanto en Zuriko"
ôar en aprilo 1905 ekestis la plano fondi

Esperanto-Societon Zariko, kio reali§is la

20-an de decembro 1905.

Lasta ebleco akiri librojq adiaüado21.00 §is la lasta iris:

A = Plenkreskuloj kun normala salajro
B = Plenkreskuloj kun normala salajro, membroj de SES aü ESZ

C = Junuloi §is 25 jaroj aü personoj sen salajro

Ô = Junuloi §is 25 jaroj aù personoj sen salajro, membroj de SES aü ESZ
D = Infanoi §is 16 en akompano de gepahoj aü respondeca persono

(AliÊu skribe at Espetanto.Societo Zuriko, PF 858, 8034 Zurikq aü fakse sub +41 1O1OOrZr 0449,telefone

dum oficejhoroj sub +41(0)44 251 50 25, aü rete: nelida@esperanto.ch)

;- 
ry i 

g 
i 1g-: -(tglg.tLg.e!.q 9 19 -eï - 

gL!tl-! q 
e P 

r d
Mi ali§as en la katego.io 

- 
por la

_ tuta pakajo,
vesperman§o

Familia nomo:

_ §enerala kunsido, 
- 

programo, 
- 

tagman§o, ---

Strato kaj n-ro:

PoStkodo/urbo:

Telefono:

Per mia subskribo mi definitive ali§as kaj deügas min pagi la kotizon de CIIF
al la po§tkonto de Amikaro Esperantista, 8034 Zuriko,

Persona norno:

Adresaldono:

[.ando:

Retadreso: (à.

Kateeorio: A B C e D

Generala kunsido 0.- 0 0.-

Prosramoartooreno 20.- 15.- t2.- 10.- 5.-

TaprranÊo 20.- 15.- 12.- 10.- 8.-

VespermanÊo 25.- 20.- 15.- t2.- I0.-
Pakaîo 60.- 45.- 34.- 27.- 18.-

Po§tkonto: 90-12622-6



Tagordo
de la §enerala Kunveno

16-an de aprilo, 10h30-13h00

l. Komunikoj de la prezidanto.

2. Elekto de la voônombrantoj.

3. Protokolo de la lastjara kunveno,

aperinta en "SES informâs" 2004-3
(nelaüflegota).

4. Jarraporto 2004, jarkalkulo,
bilanco, raporto de la reüzoroj.

5. Agado kaj bu§eto 2005.

6. Honorigo de membroj.

7. Diversajoj.

-oOo-

Jarraporto 2004
Landa asocio plenumas taskojn

sur nacia tavolo, ekzemple kontakti
svisajn instancojrç informi la gazet-

aron, krei favorajn kondiôojn por
esperanto. Same grave estas sub-
teni lokajn grupojn kaj membrojn,
disponigi materialon por la varb-
ado, fortikigi la koherecon per ag-
ado kaj informado.

La estraro. la motoro de la
asocio, diskutis kaj solüs la
problemojn perrete. La reciprokaj
rilatoj estas bonaj, spite de

diferencaj opinioj. Ni laboras
honorofice, kio signifas, ke la gvid-
ado dependas de la bonvolo de la
estraranoj. Depost iom da tempo
Chiara Fabbri, nia itallingva per-

anto, deziris retiri§i. Vole-nevole ni
devas akcepti tiun deziron kai
adiaüas Sin kun kora danko pro la
afabla kunhelpo.

Lî memhrflro restas longjare
fidela al nia societo. La kasisto el:
laboris denove statistikon pri la
membrara stato, kiu estas stabila,
kvankam membroj mortas kaj eks-

i§as. Finjare SES havis 154
membrojn ko;j 22 abonantojn de la
bulteno SES informas. Eliris 26
personoj pro morto aü nepago de la
kotizo, sed surprizas, ke eniris 27
novuloj tiel, ke regas ekvilibro. La
redaktoro kaj la kasisto multe
kontribuis al tiu rezulto. Rimark-
indas, ke ni havas 14 patronojn,
kiuj pagis duoblan kotizon, kaj

ankaü ke ni riceüs 70 donacojn,
inter ili heredajon de 4'000 fr.

La informado estas ege grava,la
interna kaj la ekstera. Nia informilo
SES informas aperis nur kvarfoje.
La redaktoro deüs rezigui pri la
kvina numero pro la transloki§o de

CDELI al alia salono de la urba
biblioteko. Claude Gacond estas

ôionfaranto. Li ne nur redaktas, sed

ankaü kopias kaj dissendas la



bultenon. Ni devus mal§arS lin kaj

troü presiston" sed la kostoj mult-
i§us. Kiu havas solvon?

Denove Mireille Grosjean verkis
kaj dissendis tri dosierojn al franc-
lingvaj gazetoj kaj personecoj. Si
komentis interesajn rezoluciojrq
prezentis biografiojn de svisaj
esperantistoj, klarigis gramatikajn
elementojn kaj strukturojn de

esperanto, atentigis pri la
hegemonio de la angla, postulis
justan lingvopolitikon. La tekstoj
ofte provokas kaj vekas intereson
pro la originaleco.

Mireille Grosjean kaj Nicole
Margot komencis politikan lobi-
adon. Ili leteris al politikistoj, kiuj
kritikas la uzadon de anglaj vortoj
aü titoloj fare de federaciaj oficejoj
aü entreprenoj. Tiuj inærvenoj
permesasr atentigi pri lingva
demokratio kaj troü atenton por
nia afero.

La jarkunveno, kiu okazis en la
fora vila§o Les Brenets la24-an de

aprilo 2004, imponis pro la kultura
kaj publika programo. La loka
historiisto Pierre Deléglise
komentis la ekspozicion pri la
esperanto-pioniro Edouard Ducom-
mun kune kun gelernantoj de La
Grande Ourse. La komunuma
prezidanto Gilbert Déhon inaüguris
la memor§ildon en impresa
ceremonio. La §ipveturado al Saut

du Doubs kaj la piedirado returnen

estis vera plezuro. Ni dankas

Claude Gacond kaj Mireille
Grosjean pro la organizado.

Alia kunveno de SES okazis en

Benr la 23-an de oktobro 2004.

Komence Mireille Grosjean
raportis pri la UK en Pekino kaj

Nicole Margot pri la kongreso de

Eüropa Esperanto-Unio en Bilbao.
Posttagmeze Claude Piron kaptis
ôies interesorl rakontante vigle el

sia verkista vivo.

Bedaürinda estas la malfondo de

Süsa Asocio de Esperanto-Fer-
vojistoj (SAEF). Kvankam
esperanto bonege serv:ls al fervoj-
istoj, mankis nova generacio kaj ne

plu eblis troü membrojn por la
estraro. Tiu fenomeno devus mal-
trankviligi nirU sed ni esperas kaj

emas üdi nin en pli bona situacio,
ol ni vere estas. Nu, la svisaj
esperanto-fervojistoj ne estas perd-

rtaj. Ili anas aü aktivas plu en la
internacia fervojista fakorganizajo,

certe ankaü en SES kaj uEA.

Bruno Graf, prezidanto de SES.

-oOo-



SES-Agado 2005
Jen koncize la celoj de SES :

1. Aktuahgr kaj plibonigi la
retejojn ww$,.esperanto.ch kaj

ww$,.esperan.tolses.
2. Redakti kaj dissendi 3 gazet-

arajn komunikojn franc- kaj

german-lingve.
3. Akceli kontaktojn kun publikaj

kaj politikaj medioj.
4. Redakti kaj dissendi kvin

numerojn de la bulteno §E§
informas.

5. Okazigi regionan kunvenon en

aütuno.
6. Subteni lokajn grupojn kaj

projektojn.
7. Ellabori la perkorespondan

kurson en la germana lingvo.
8. Presigi kaj promocii la süsan

enciklopeüon.

Bruno Graf, prezidanto de SES.

-oOo-

Informado
Mendeblas franclingvaj
informiloj pri esperanto.

Jam de kelkaj jaroj SES decidis

subteni la informan taskon de la
lokaj societoj liverante al ili naci-
lingvajn informilojn. Ôar h kosto
pri eldonado de informiloj en la
diversaj svisaj lingvoj estus ege

alta, ni decidis aôeti tujn inform-
ilojn al la najbaraj samlingvaj

landoj. Tio ja funkcias Por la
gernulna lioguo, kaj ekde nun Por la

franca.

Jen kelkaj informiloj de
Esperanto-France

Esperantor le monde au bout de la
langue, faldfolio por unua

kontakto: po CFIF 6.- por 100

pecoj.
Chaque langue meurt, c'est une

culture qui dîsparaît z po CItr 6.-
por 100 pecoj.

Faldfolio pri ta lingvaj rajtoj

hemîer rendez-vous tÿec lo
langu e înternatîonale. Senpage.

Esperanto, mode d'emploî por

interesata publiko: po CFtr 0.30

por peco.

Mendeblas tiuj informiloj duon-
preze ôe:

Nicole Margot
Lys 4, 1010 Lausarure

tel: 021 653 14 67
<n.margot@bluewin.ch>

SES pagas la alian duonon. La
fakturo estrs pagebla al la po§ta

konto de SES kun la send-elspezoj:

Po§ta ôekokonto : 17-581908-4,

Süsa Esperanto-Societo, 2300 La
Chauxde-Fonds.

Nicole Margot.



Bilanco - Jarkalkulo - Bu§eto

SILANCO 31.12.20114

N-ro Konto
'1010 Po§tkonto
1011 Fiksapo§tdepono

Kuranta §parkonto CS-2H40
1030 WR banko
1060 PruntoalKCE

Kasobligacioj CS-ZH
1090 UEA konto sesâ-v (Saldo: 214.25 ie kuuo 1.56)

11OO lnventaro
'115o Bonhavo êe ESry: Antaüimposto
13oo Transaiaktivoi

Sumo aktivoj

2o0o Transaj pasivoj

2100 Kapitalo (inkl. plienspezoi de 4'701.30)

^.^^ AGADO 2003 (Rezeruita kapitalo, nova saldo
z4uu post repago de erare dum 2ilo3 ricevitaj 512.00)

^,,^ AGADO 2oo5 (Rêzeruita kapitalo, ink|.490.00
'-'" dum 2oo4 ricevitai donacoj)

Sumo pasivoj

JARKALKULO

3O0O lnformado, varbado

3010 Omaooj, laborrimêdoi
3020 Subvencioi, premioj, projektoj

3'l l0 SES informas elspeZoj

3120 Kunvenoj kaj kunsidoj (êK, estrara, iegionaj)
3150 Abono al revuoi
3200 Kotizoial UEA, EEU, ktp.

3210 Administrado (afrankoj, telefonkostoj, ktp)

3220 Bank- kai postspezoj

3230 Donaco al KCE

3240 Redaktado perkoresponda kurso germanlingve

3500 Diversaioj
Sumo elspezoj

4200 Membrokotizoi
4210 Abono al SES| sên membreco

4300 Donacoj, heredaioj

4500 SES informas enspezoj

4600 Bank kaj po§tinletezoj

4800 Diversaioj

Sumo enspezo!

Plienspezoj (+) / PlielsPezoi (-,

2.0t.2005/ Hans-W. Grossmnn. ka§lsto

1.1,2004 31.12.2004
7!§.47 3',734.O7

oo.00 7'000.00
11',358.65 00.00
12'.34A.25 34'985.70
15'OO0.00 15000.00
15',000.00 00.00

3U.23 318.88
't.oo 1.cx)

1'AA4.45 375.70
120.00 89.00

56'843.05 61'504.35

6A5.00 667.00
52'443.25 57',184.55

3'674.80 3',162.80

490.00

56'843.05 61',504.35

^^^, Budôeto Budoeto
'vw 2oo4 2oo5

2'966.35 5',000.00 5'000.00

. 352.90 100.00 200.00
1',606.95 1'000.00 1'000.00

1'952.90 2'500.00 2'500.00

720.35 600.00 700.00
235.00 150.00 100.00

168.30 150.00 300.00
408.90 500.00 200.00

198.35 300.00 500.00

450.00 450.00 450.00
oo.oo 2'500.00 2'500.00

300.00 300.00
9'060.00 13'550.00 13',750,00

4'980.00 4'300.00 5'000.00

530.00 500.@ 800.00

6142.95 3',000.00 3'000.00

435.00 375.00 0.00

1'523.35 1.260.00 1',500.00

150.00 0.00 0.00
'r3'761.30 9i435.00 to'3oo.oo

+ 4'701.30 - 3'450.00

9



f)onacoj
Donacoj, kiuj estus devintaj registr-

i$ en nia neaperinta bulteno 2004-5:

at SES:. Anonimulo: 100, Paula
Bleichenbacher, Genève: 15; Tazio
Carlevaro, Bellinzona: 20; Mireille
Grosjearq Les Brenets: 35; Jean

Rodolphe Laederac[ Peseux: 2O;

Jean-Marc Leresche, Le I-ocle: 15;

Jeanne Mamin, La Tourde-Peilz:. 20;
Ilans Meier, Basel: 5; Willy Nüesctt,

Bern: 15; Parzival, Biel: 20; Ary
Stauffer, Solothurn: 25; Joëllle
Vuillemin, Genève: 5. Sume: 295.

Agado 2003-2005: Gertrude
Eggenberger, Winterthur: 30; Nanry
Fontannaz, Pully: 50; Ruth & Bert-
Joris Van Puijçnbroeck-Walder,
Winte(hur: 30. Sume: 110.

Patronoj 20042 Pagis duoblan
kotizon, kaj do estas Patrono 2004:
Pierrette Blanchet.

Donacoj venintaj poste al SES:

Anonimulo: 100; Traugott Rinaldo
Aebi, Iuigen: 15; Lucien Dâhan,

Genève: 65; Elisabeth Eisenegger,

Ztirich: 15; Ernst Glâttli, Brugg: 15;

Rémy Grandjea& Fontainemelon: 20;

Mireille Grosjean, Iæs Brenets: 45.20;
Marguerite Jaccard-Bessorl Rolle: 30;

Jean-Rodolphe Laederach, Peseux: 5;

Jean-Jacques Lavanchy, La Tourde-
Peilz: 30; Jean-lüarc Leresche, Le
Locle: 65; Werner Reich, St. Gallen:
50; Dietrich Weidmann, Ziilich].75;
Sume:530.20.

Nome de SES la kasisto }Ians-
Werner Grossmann dankas la registr-
itajn donacintojn pro ües malavareco

kaj antaüdankas pro la atento, kiun
êiu alportos al la pagilo aldonita al la
nuna bulteno.

-oOo-

Kiel mi venis aI esperanto?
Jean-Marc Leresche

Tiu biograffo pruvas, ke semoJ plantital en
fehmda tero povas donl belegaJn fruldoJn eê

post dek-ses jaroJ!

Mi naski§is en Le Locle, kaj mi
sekvis tie la bazan kaj mezan

instruadon. En la fino de la okdekaj
jaroj mi ekkonis sinjorinon Mireille
Grosjean, kiu instruis al mi la
gemunan dum du jaroj. Ne estis

malofte, ke §i parolis pri esperanto

dum la lecionoj, sed tiam mi ne

opiniis, ke üu lingvo povus esti
utila; nur la angla estas intemacia
lingvo, mi certis. En üu ternpo mi
lemis pli-malpü facile la francaq la
anglaq la germanan, la latinan kaj
la grekan (mi ests la sola lernanto

de tiu antikva linguo).

10



La rakonto povus halti tiel kaj la
klopodoj de mia instruistino restus

vanaj.
Sed kelkfoje la üvo turni§as

bone.

Preskaü dek-ses jaroj pli malfrue,
en julio 2004, mi legis artikolon en

la loka gazeto pri sinjorino
Grosjean kaj §ia venonta Parto-
preno en la 89-a universala

kongreso de esperanto en Pekino.

Mi volis scii pli pri tiu lingvo.
Kial ? hodiaü ankoraü mi ne scias

precize. Do mi serôis interrete

informojn pri la movado de la
lingvo internacia. Kompreneble mi
trovis multajn ligilojn (pli ol du

milionojn); inter aliaj mi rimarkis la
pa§aron de Lernu :

www.lernu.net
kiu proponas ne nur novajojn Pri
esperanto, sed ankaü kursojn sen-

pagajn. Mi enskribi§is kaj eklemis

esperanton per kvar progresigaj

kursoj, po unu horon ôiutage. Post

du monatoj (aü sesdeko da horoj)
mi akiris << bonan » nivelon laü

aliaj spertaj esperantistoj. Paralele

mi ekkorespondadis tra la mondo

kun aliaj uzantoj de Iærnu:

titoüo, Hungario, Pollando,

Francio, Belgio, Brazilo. Ankaü mi
sukcesis perkorespondan kurson

ôe: Esperanto-Jeunes :

www.esperanto-j eunes. org
Mi ne forgesis rekontakti mian

eksinstmistinon por anonci al §i la

bonan novajorq ke §iaj üamaj

aludoj ne restis en malbona tero.

Kompreneble §i tre feliôis. Ankaü

mi parolis pri mia malkowo de tiu
lingvo al sinjoro Jean-Thierry von

Büren, kiun mi konis en la komerca

lernejo de La Chauxde-Fonds.
Mi membri§is at SES kaj

renkontis sinjoron Claude Gacond

kaj liajn kunlaborantojn en

CDELI. En oktobro 2004 mi ek-

sekvis la perkorespondan kursou de

esperanto kaj ekde 2005 mi Parto-
prenas en kelkaj studsabatoj

orgaruz.atajl de CDELI. Ekde
januaro 2005 mi estas membro de

UEA kaj ILEI.
Mi ekkonis ankaü aliajn esPerant-

istojn el diversaj landoj per la
koresponda servo de la pa§aro

Edukado:
www.edukado.net

En tiu movado mi troüs tion,
kion mi serôis longe sensukcese en

diversaj lokaj grupoj aü asocioj :

personojn, por kiuj respekto, Paco
kaj egaleco estas multvaloraj
vortoj !

Ekde 1993 mi estas profesie sen-

dependa memleminta instruisto Pri
la germana kaj la franca. Hoüaü
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mi profitas paroli pri esPeranto

ôirkaü mi aü al miaj gestudantoj,

ôar mi opinias, ke §i povas helPi

ilin en la lernado de aliaj naciaj

lingvoj tionr, kiom en la hejma

lingvo.
Mi serôas ôiam sur la reto

«bonajn» pa§arojn en kaj Pri
esperanto.

Eble post kelkaj jardekoj mi
renkontos ekslemant(in)or1 kiu
diros al mi: « Bonan tagon, vi
parolis al mi pri lingvo internacia,
êu vi memoras ? Kaj hodiaù mi
lernos §in ! ».

Noto: Jean-Marc Iæresche redaktis la
êi-sekvan informadon pri *esperanto

sur la reto', kiun ni Publikigas
konklude al lia sinprezento: Ni e§pera§'

ke §i utilos aI multaj. Kaj en la venonta
numero de §ES informas malfermi§os
prireta rubriko prizorgota de RoIf
Erns! kiu certe malkôvrigos al ôiuj la
trezoraron, kiu ka3i§as en la retaro.

Claude Gacond.

sur la reto

La lingvo internacia estas tre ôe-

estanta interrete. Per la serôilo

Goosle.com mi troüs elr januaro

2005 pli ol3 milionojn da ligiloj.
Kompreneble en tiu §angalo ne

estas facile troü bonajn kaj

interesajn informojn. Por helpi la
gelernantojn en tiu esploro mi celas

malkowigi al ili la plej bonan lem-

ilon pri esperanto troveblan sur la
reto:

www.lemu.net

La internacia teamo de Lernu!
propo4ils senpagajn kursojn
progresigajn, interesajn informojn
pri la movado, inter§an§ojn de

mesa§oj repo§te kaj multajn ilojn
por facile lemi la lingvon. La ali§o
senpaga estas nepre necesa Por
sekvi la diversajn kursojn.

La tutkomencantoj trovos du

malsamajn lecionarojn: Ana Pana
kaj Voja§u kun Zam Poste la ge-

lernantoj studos per Ana
renhontas, Jen nia IfKkai Gerda

malaperis, la fama romaneto de

Claude Piron La fuazoj estas

aüskulæblaj kaj la kursoj el§uteblaj

en formato PDF. (Por üo estas

bezonata la programo Acrobat
Reader.)
La kursoj propon:ls multajn

ekzercojn por praktiki la malkow-
itajn temojn. Tre interesaj estas la
korespondaj ekzercoj: la gelern-

antoj respondas tajpe al diversaj

demandoj pri la leciono aü Pli

§enerale pri siaj okupoj; ili sendas

siajn respondojn al helpanto, kiu
parolas la saman gepatran lingvon

kaj kiir korektos la resPondojn,

donante konsilojn aü interesajn

komentojn, se vi havas problemon

por traduki iun frazon, se ü ne

certas pri konstruo de verboj, se vi
bezonas kontrolon Pri üaj
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proponoj, ktp... Truj kursoj estas

vere inæraktivaj!
Senprobleme ü povas senü

demandojn al la helPanto de via
elektita lingvo. La respondo venos

baldaü kun komentoj.
Por pro§resi ni trovas vortarojn

en üversaj naciaj lingvoj, kiuj ne

nur tradukas la vortojn" sed ankaü

montras la vortfaradon. Tiel ni
komprenas multe pli bone, kiel
ftnkcias la lingvo. Ni ankaü trovas

etajn klarigojn pri la gramatiko

ordigitajn laü temoj.
Alia interesa afero estas la inter-

§an§o de mesa§oj kun aliaj uzantoj
(en komenco de februaro 2005 Pli
ol 12'000). Ni eê trovas ôiutage la
nomojn de la uzantoj, kiuj festas

sian datrevenon. Ni povas tiel sendi

mesa§ojn aü bildkarton por e*koni
novajn esperanüstojn. Ni Povas
elekti la profilojn [aü la lando, la
aêo, la lingvonivelo, la sekso

(multaj metas sian foton). Ni rapide

komprenas, ke esperanto estas vere

supernacia lingvo. Dank'al §i ni ek-

konas fremdajn kutimojn, renkontas

virtuale interesajn personojn kun

samaj §atokupoj aü inæresoj.

Persone mi eklernis esperanton

per tiu pa§aro. Post nur sesdeko da

horoj mia nivelo estis jam tbona'

aü eô "tre bona' laü la opinio de

la aliaj esperantistoj.
Por komforte uzi la diversajn

alternativojn konsilindas disponi je
rapida konektilo al interreto.

Ankoraü mi vizitas regule üun
pa§aron kaj korespondas kun aliaj

uzantoj, kiujn mi ekkonis antaü

kelkaj monatoj.
Lafrapfrazn de Lerna! esta§:

Ridetu kaj Lernu!

Do ne hezitu, provu!

Jean-Marc Iæresche.

!eresche. i. m@bluewin.ch

Reklamoj

Filmo pri la UK
en Pekino

François Randin realigis fiknon pri la
UK en Pekino, kies titolo estasLEKANTO

AL PEKINO - lavoja§o deMarguerite al
la UK 2004. Ôi estas longdaüra filmo (90

minuûoj - 2 diskoj (DVD) - fr 50.- ambaü

aü alia muntado mezdaüra (55 minutoj - I
disko @VD) - Fr 40.- Ekzistas reduktita
versio. Ambaü diskoj prunteblas êe

CDELI.

Anonco pri la IKEK-Kongreso
far Dieter Rooke

Mi Satus anonci la kongteson de

IKEK (nternacia Kolektivo de Esper-

antaj Komunisto) okazonta en Vilno,
Litovio, jus antaü la Universala
Kongreso. ôi komenci§os je la 20-a

de julio kaj daüros fisla23'ade julio.
La ali§o-kosto estas € 15 aü egal-
valoro pagenda al mia adreso :

Dieter Rooke
Àussere Klus 14, 4702 Oe
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Tutsvisa al<tiveco

CDELI
Centro de Dokumentado kaj

Esploro prila Lingvo lntemacia
Biblioteko de la Urbo

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

Fakso : 032 967 68 29, indiki : por CDEU.
Retadresoj : qdeli.vch@ne.ch'

martine.schneller6D ne.ch
claude.oacond@ne.ch

nancy.fontannaz@ ne.ch
monika.molnar@ne.ch

Restarto de la studsabatoj

En la nun pli granda presti§a kaj
bone reinstalita labor-salono de

CDELI sukcesege restartis la pri-
lingvaj kaj paroligaj didaktikaj stud-
sabatoj ekde la novembra monato.

Sameta§e la disponeblo de du nai'baraj

lernejaj klasejoj faciligas la organtz-
adon de 3 paralelaj studgrupoj. Dum
Nancy Fontannaz paroligas la tut-
komencantojn per la afi§aro dela En-
konduka kurso de esperanto, Monika
Molnar üvoplene aktorigas la
progresantojq kaj Stefano Keller aü

Claude Gacond zorgas pri la komenc-
antoj. La novembr4 januara februara
kaj marta renkontoj grupigts ôiufoje
pli ol dekkvino da lernemuloj venintaj
trione el la neü§atela regiono kaj
dutrione el tuta Romandio krom

Valezo. Kvankam Bern pli proksimas

al La Chauxde-Fonds, ol Lausanne

kaj Fribourg, kaj Ziirich kaj Basel ne
pli foras, ol Genève, §is nun el
Alemanio ege malofte venis studem-

uloj kaj esperanto-instruantoj celantaj

didaktikan kleri§on. Ôu psikologia
baro mkaü malfavoras ll inter-
lingvajn rila§n eô inter la wisaj
esperanüstoj ? Rezultas el üo, ke tut-
certe la esperanto-praktiko vigli§as en

Romandio, pli ol en Alemanio.
Espereble la lanêo de kultua
seminario okazonta la unuan sabaton

de la monato ekde la venonta aütuno
ankaü allogos alemanajn plikleri§em-
ulojn.

I)ataro de la venontaj prilingvaj
rtudsabatoj (okazantaj je la tria sabato de

la monato) ; maje 21, junie 18, oktobre
22, novembre 19.

Dataro de le venontaj kulturaj
seminarioj (okazantaj je la unua sabato

de la monato): 2005 septembre 3, oktobre
l, novembre 5, decembre 3.

Horaro
t h 30: Malfermo de la CDELI-salono kun eblo

aôeti librojn kaj babiü kafumante,
10 h30: Offclale malfermo, formi§o de la stud-

rondoj.
ll h 00: l-e studperido.
llh45:paüzo.
12 h ü):2-e shilperiodo.
12 h 45:Paüzo por komuna tagman§o en najbara
restoracio.
14 h30: 3-a stud-perlodo.
15 h 15: teuma paiizo.
15 h 30: 4-a stud-perlodo
16 h 15: Konkluda krnveno.
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16 h 30: Teumo, libnovendo.

17 h 00: Oficiala fermo
17 h 30: Femo d€ la CDELI-salono.

Ali§o: Por faciligi la organizon de la
studaj kaj seminariaj sabatoj êiu bon-
volu nepre antaüanonci sian parto-
prenon al Claude Gacond :

êu skribe: Claude Gacon4 CDELI,
Biblioteko de la Urbo, CP 3024,2303
La Chauxde-Fonds,
ôu rete: claude. gacond@ne.ch

ôu telefone: CDELI: 032 967 68 55,
(hejme 032926 5232).
Partoprenkotizo: Por minimuma
kovro de la elspezoj la partopren-
kotzo estas po Fr. 15.- por partopreno
(lernejano, studento, meülernanto
senpage). Kiu ne antaüanoncis sian
partopreno& üu pagas pluse Fr 5.-.

KCE
Kultura Centro Esperantista
Strato Postiers 27, Po§fako 3 I I

23OlLa Chaux-de-Fonds
Tel. & Fakso : 032 926 74 07

kce. esperanto@blue\ilin. ch

Programo
Aprile 23-24: Enkonduko al lingva
ekonomiko. Prelegos d-ro Michele
Garrola.
Nlaje 28-29: Festo okaze de la 15

jaroj de LF-koop.
Jtnie 24-29: Esti ürino kaj verkisto
en la nuna mondo - internacia du-
lingva kolokvo francaæsperanta de

PEN-klubo, kunlabore kun feminisma
esperanta movado de KCE.

Julie 11-15: Naturamika Semajno en
Grindelwald. Surloka gvidanto:
Francisko Degoul.
26-3lz Progresiga kaj perfektiga
kursoj de esperanto.
Aüguste 3-7 kzj 9-13: esperantologia
fakultato, kun prof. Duncan Charters
(üdaktiko), Giorgio Silfer (literaturo /
historio) kaj Usui Hiroyuki (inter-
kulturaj demando).

Informinto: Dieter Rooke.

Svisa ll,El-sekcio
Mireille Grosjearl prezidanto, Grand-Rue
9,2416 [æs Brenets. Tel. :032 932 l8 88.

François Randi& kasisto, CP 246, 1000

l,ausanne 22. Tel : 076 4ll 14 55.

Kunvoko de la membroj
Saluton !

Mi kunvokas la membrojn de Süsa
TI El-sekcio (SIS) en Zuriko la 16-an

de aprilo samtempe kun la Ôrenerala

Asembleo de SES, kiel kuüme. Ne'
estas tagordo. Ni faros same kiel en
Les Brenets pasintjare : komence de
la asembleo de SES mallongan parol-
adon pri SIS.
Elkore kaj dankeme: Mreille
Grosjear; prezidanto.

Kiel kasisto mi deziras ricevi de vi la
pagon de via kotizo 2005: Fr 30.- al
la konto 23,20707-8 Süsa ILEI-
Sekcio. Bonvolu seeble pagr per

elektronika maniero; la pago per-
giêeta multe kostas al ni.

Korajn salutojn: François Randin,
kasisto.
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UEA
François Randin, ôefdelegito

kaj kotizperanto Por Svislando.

Po§fako 246,1000 Lausanne 22

esoeranto@isuisse.com
1's1.; +41 76 4ll 14 55

Po§tkonto 10-121498-l

Kelkaj atentigoj

La venonta 90-a Universala Kongreso

okazos en Vilno (Litovio) inter la

Z3-akzj la 30-a de julio. Mendu la al-
i$lon al mi, se vi bezonas §in. Mi
esperas rericevi §in kompletigitan de

Basel
Esperanto-Societo Basel

PF 103, 4005 Basel, Tel.: 0049 76214 57 12

Kunvenoj : 20 h 00 en ia kelo de la malantaüa
domo, Rieheming 129.

Kunvenoj
Aprile 15-17: Regiona staÊo en

Lucelle organizita de Mulhouse-

Esperanto.
Aprile 28: Surprizo
Maje 26: Ôe Berthe Spalinger.
Junie 23: Minigolfo en Grtin 80.

Loka vivo

ü tre rapide, üel malpli kostos al vi la
uK.

UEA-membroj: Daüras ankoraü êi-
jare la kampanjo propaganda. Parolu

al viaj amikoj pri IJEA. Kiuj trovos la
informilon Uil' estas via asocio

aldone al SES informas, tiuj ne hezitu

kreskigi la nombron de la UEA-anoj
en Svislando.

Membro-marldolio: Ôar ne êiu

membro bezona s .membro-marldolion"
ni ne sendos ilin aütomate. Se vi
bezonas $4 kontaktu min.

Francisko Randin.

oOo-

Aüguste 21: Vizito de la vin-muzeo

en Tegerfelden.
Septembre 222 Invito ôe Nicole
Béroud-Focke.
Oktobre 27 z ëfu rakontu Pri siaj

ferioj.
Novembre 24: Programo 2005.

Decembre 10: Zamenhofa festo kaj

cent-jari§o de ESB. Ni inütas jam

nun aliajn grupojn festi kun ni.

16
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Genève
Esperanto-Grupo,,La Stelo"
Case postale 188, l2l I CBlfÈVS ZO

Esperanto-infos : Tel. : 022740 04 45
Monata kunveno §enerale êiun unuan mardon de

la monato je la 20h00 en la restoracio «/zx
Cheminots», Rue des Gares 7, Genève. Komuna
vesperrran§o ekde la 19-a horo.

Venonta kunveno
Aprile 5. Anita Altherr prezentos

lumbildojn pri la historio de La Stelo

kaj pri malnovaj stel-anoj. Man§o je
la 19 h 00.

Memore al
Madeleine Stakian-Vuille
aü Mad Mevo (1910-2004)

La unua numero de la jaro 2005 de

Brasiklolio esüs plene dediôita al
Iüadeleine Stakian-Vuille (Mad
Mwo), kun kontribuoj de Claude
Piron, Andres Bickel, Andy Kihzli,
Ernst Glâttli, Anita Altherr, Raymond
Zoller, Daüd Buhlmann, Eva Vischer
kaj Joôjo Tomaszczyk. Citâjoj el üu
grava dokumento aperos en la nekro-
logo, kiun publikigos SES informas
memore al Mad Mevo en la venonta
numero 200 5 -2 (aprilo-majo).

Laü la volo de nia poeüno kaj de

§iaj filinoj, la libroj, dokumentoj kaj
manuskriptoj, kiujn Si heredigis al
CDELI, kun erara mencio de KCE en

testamento, fine pliriôigos la kolektojn
de CDELI, kaj la duoblajoj estos

proponitaj al KCE.

-oOo-
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Lausanne
LaÉzana E sp eranto - S o ci eto

Case postale 389, 1009 PULLY
Tel:021 729 5802

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

Kunvenoj : Stacidomo, l-a eta§o, ôiun unuan
lundon de la monatoje la 20 h 00.

Kunvenoj
Aprilo 4: François Randi& gramatik-
rondo pri afiksoj
Maje 2: Vahid, juna irana espefimt-
isto parolos pri sia lando.

Junie ?: Dato fftsota. Ekskurso.
Septembre 5: Temo anoncota.

Oktobre 3: Temo anoncota

Novenbre 7: Temo anoncota.

-oOo-

Luzern
Lucerna Esperanto-Societo

Adligenstr. I 149, 6020 Emmenbrucke
Tel.: (Ml 280 4612.

Kunvenejoj:
Hotelo Steghof Voltashasse 2, atingebla de la

stacidomo per la trolebusoj 4 kaj 5.

Hotelo Waldstâtterhot, Zentralstrasse 4
(proksime de la stacidomo). Tel. 041 2 27 | 27 I .

Gesinjoroj Arma & Koni Rey, Heimatweg d
6003 llzern Tel.:041 210 25 88.

Kunvenoj
Aprile 6: Ôe ges-roj Anna & Koni
Rey: 14h00: Paroliga leciono kun
Franz Brügger, 14h30: Ankoraü Pli
da historio pri Lucerno kun Annelies
Dettling.



Maje 4z Waldstiitterhot 14h00-

16h00: Konversacia rondo kun Franz

Brügger.
Junie 1: Ôe ges-roj Rey: 14h00:

Paroliga leciono kun Franz Briigger,
14h30: La Briinig-fervojo kun Koni
Rey.

Julie 6: Waldsüitterhof: 14h00-

16h00: Konversacia rondo kun Franz

Brügger.
9: Ekskurso duontaga al Seebodenalp-

Altruedisegg sub la gvido de Margrit
Scherer.
§eptembre 7: Waldstiitterhof: 14h00-

16h00: Konversacia rondo kun Franz

Briigger.
Oktobre 5: ee ges-roj ReY: 14h00:

Paroliga leciono kun Franz Brügger,
14h30: Universala Kongreso en

Vilno, Litoüo, kun Dieter Rooke.

Novembre 2: rüaldsüitterhot 14h00-

16h00: Konversacia rondo kun Franz
Brügger.
Decembre 7: ee ges-roj ReY: 14h00:

Paroliga leciono kun Franz Brügger,
14h30: Zamenhofologro kaj progr:rmo

2006 kun Paul Scherer.

2006 januare 4z Waldstiitterhof
14h00-16h00: Konversacia rondo kun
Franz Brügger.

-oOo-

\ryil
Esperanto-Klubo Wil

Prezidanto: Stanislaw POCHANKE
Lættenstrasse 70,9500 \Vil. Tel.:071 9ll 68 30.

Vicprezidanto: Verena CHAVES-WALDER
Rosenhügelsbasse 22, 9230 Flawil.

Tel.:071 393 41 49.
Kunvenoj: la unuan merkredon de ta monatoje

la 19 h 00 en la Resioracio Blumenech Santis'
strasse I (malantaü la stacidomo).

Komuniko:
Nia prezidanto Stanislav Pochanke

dum la jaro 2005 voja§os en

Esperantolando. Mi kiel vicprezidant-
ino transprenis dum tiu ôi jaro la

aferojn de la klubo.

Verena Chaves-rWalder
chaves-walder@fr eeesurf. ch

-oOo-

Zurich
Esperanto-Societo Zürich
Akaziens&. 6 / PF 858, 8034 Zlirich-Seefeld
Tel.: 044 251 50 25 <info@esperanto.ch>

reto : www.esperanto.ch/zuriko

Programo
LaZ-an dimanôon de êiu monato en

Esperantejo de la 14h00 §is la 17h00

libera kafejo kun ebleco babili kaj
renkonü$ kun geamikoj.

Konversacia kurso ôiam merkrede

vespere de la 18h00 §is la 19h45 en

Esperantejo. (êi ne okazas dum lern-
ejaj ferioj).

Sabaton l6-an de aPrilo: En
Esperantejo: SES-Tago (vidu la
apartan programon bulten-komence).

Informoj pri tujti aran§oj rete ôe

nelida@esoeranto.ch. tel. : 044 251

50 25, fakse: 044 261 04 79 aü letere:

Esperanto-Strieto Zuriko, PF 858,

CH-8043 Zlriko.

Dietrich Weidmann, la Prezidanto.

-oOo-
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Radio
La sabaton ll-an de decembro 2004

inter la 12h00 kaj 12h30 en la elsendo

Le kiosque à musique de Radio Suisse

romande, unua progmmo, aüdigante
muzikajon titolitan Esperanto la
parolanto menciis, ke esperanto estas

lingvo internacia.

Informis Mreille Grosjean, Les

Brenets.

La lundon 20-an de decembro 2004

tuj post la 12h30 Radio Suisse

romande, unua programo, en la nov-
aj,oj okaze de analizo de la unua dqior-
jaro de la federacia ministro
Christoph Blocher en La Popoldomo
en BielÆienne, menciis, ke antaü la
pordo lin atendis manifestaciantoj,
inter kiuj unu montris §ildon Pri
esperanto.

Mireille Grosjearq Les

La jaüdon 13-an de januaro 2005

dum elsendo de Radio Süsse romande
dediêita al la lingvo Rumantsch
Grischun venis trifoje la vorto
esperanto por paroli pri üu nova plan-
ita interromanôa idiomo.

Informis Mireille Grosjean, Les

Brenets.

Informis
Brenets.

Televido
La sabaton 30-an de oktobro 2OO4 je
la 13h00 la alemana teleüdo informis
la publikon, ke Süsa Radio Internacia

silenü§is kaj menciis la siatempajn el-
sendojn en esperanto.

Informis Andreas Ktinzli, Bern.

-oOo-

Dankon al tuj informintoj.
Kiu aüdas mencion priesperantan, tiu
tuj precize informu la redakcion de

SES informas.

Süslando daüre restos sen

IJMEA-ano ?

Ekde pluraj jaroj Universala
Medicina Esperanto-Asocio ne

havas landajn delegitojn (LD) en

kelkaj landoj, inter kiuj Süslando.
Tial LJMEA serôas aktivu§n
(kuracistojn, apotekistojn, veterin-
arojn kaj aliajn sanitarajn fakulojn)
por membriêi at UMEA kaj seeble

akcepti la helpfunkcion de Landa
Delegito de UMEA. Estas atendata

sinanonco el Süslando.

Pli detalajn informojn donos al
interesuloj d-ro Imre Ferenczy,
prezidanto'de LJMEd kies reta

adreso estas:

l9



Kongresen
Plurlingveco en Eüropo
Tio estos la prelega temo de la
82-a Germana Esperanto-
Kongreso okazonta de la 5-a §is la
8-a de majo en Bad Kônig
(Germanio).

La specialaj gastoj estos
Aleksander Kofenkov, redaktoro
de Ondo de Esperanfo, Herbert
Mayer, direktoro de lnternacia
Esperanto-Muzeo en Vieno kaj
prof. d-ro Reinhard Selten, Nobel-
premiito.

lnteresatoj petu la detalan inform-
ilon al la komisiito de Germana
Esperanto-Asocio (GEA) Pri la
aranQoj : Christian DarbellaY,
Kaiserstrasse 39, DE-24143 Kiel.
Rete : Esperanto-Kiel@web.de

-oOo-

Kvinpetalo
Esperanto-Centro

Rue du Lavoir
FR-86410 Bouresse

Rete : informoj@kvinPetalo.org

Pro la varieco kaj alta kvalito de
siaj sta§oj Kvinpetalo fari§is

ideala feriejo por la studemaj
esperanto-prakti kantoj.

En §ia programo
Aprile 19-23: Prepari§o al la dua
ekzamena nivelo kapableco.
Aprile 24 : êenerala Asembleo.
Aprile 26-30 : La kontribuo de
esperanto al paco : §ia beletra
esprimo, kun Claude Gacond.
Julie 5-9 : Radiofonia teatro.
Perfekti§o en la parolarto kaj real-
igo de kompakt-disko. Gvidantoj :

Josée Lafosse kaj Serge Sire.
Julie 12-16 z Unua Praktiko de
esperanto kun Serge Sire.
Praktikado de la lingvo, duagrada
nivelo kun Liliane Bon.
Julie 19-23: Preparado al la skriba
parto de la ekzameno Altaj Studoj
kun Janine Dumoulin kaj Michel
DucGoninaz.
Aüguste 1-12: Muziko kaj
kanzonoj, kun realigo de komPakt-
disko. Kun Anne-Sophie kaj Lino
Markov, kaj,Guillaume Ternant.
Aüguste 16-20 : lnicado al la
traduk-arto (baza nivelo necesa)
kun Suzanne Bourrot.
Ktp...

Petu la detalan informilon.

-oOo-

20



lndekso enhava de

SES informas
Jaro 2004

Enkondukaj vortoj:

Por favori retrovon de artikoloj
kaj de informoj aperintaj en nia
organo jen ni publikigas indekson

de la pasinta jaro.

La redaktoro: Claude Gacond

Mallongigoj:
e-a = esperanta
e-ista = esperantista
e-isto: esperantisto
e-o: esperaûto
ia: internacia
lt: numero
p: paÊo
ps = pseùdonomo de
vd = üdu
fibb de libro aù periodqio

A
Ablemonde (Schwarz): rA pl6.
Adoru:a3 p36-37,n4 p22.
Adoru kantante: n3 p37.
'fuado 2003': nl p8, n2 pll, n3 p5.
Akademia E-o.Klubo: nl p24.
Akademio de E-o: n3 p20.
Albault André: n4 pl9.
Allemand llc: nl plO, n3 p9, I I, 14, n4 pl, 16,

18,22.
Altherr Anita: nl fi,n3 p31,32,t4 pl2.
Allherr Hans: n4 pl2.
Amari Cesare: n3 p8.
Anderegg:, rA pl7.
Ap Fergus Dafyd: n4 p6.
Amoux n3 p19.
Aschwanden: n2 pl7.
Asciki L Graziado: n3 p40.
Auld William: n3 p29,30.

B
Bachmann [.ouise: n3 p8, n4 pl4.
Badoux Françoise: nl p6,n3 p8.

Lt

Baghy Julio: n3 p25, n4 pl9.
Bahaanoj: n2 pl9.
Bakony-Fundaüon (Castellina): n2 p20.
Baudouin Charles : tl pl2, l+15 , 16, 17 , tt2
pzl.
Baupierre Henri pc Henri Vatré.
Baumgartner Dorothee: nl p7.
Baur Arthur: n3 p40.
Béguin Henri: n3 p25.
Bélisle-Grosjean Mario: n3 p28.
BélisleGrosjeaa Marion: n2 plO, n3 p28.
Bélisle Romain: n3 pl l, 14, 16.

Benczik Vilmos: n2 p36.
Berger Hélàe: n3 p26.
Berger Pierre: nl p32.
Berger Ric: rA pfi , 19, 20.
Berner Zeitung: n2 p10, n3 p8.

Beroud-Focke Nicole: nl pl3, n3 y'.
Bétrix-Koleva §onj u r8 p24.
Biblioteko Hector Hodler: nl p4,9.
Bickel Andres & Camille: n3 p3l.
Biolley H.: n3 p2l.
Birchmeier Christina: n4 p9.
Bistrop Jermifer: n4 p23.
Blanc-Maillard Charlotte: ol p5-6, 8, l7-18, n2
pll, 14, 32-34, û p5, n4 p9, 13.

Blanchet Pierrette: nl p6, n4 p9.
Blanke Detlev & Wera: n2 p36, o3 p5.
Blinduloj: n2 p19.
Blum Antoinetle: nl pl4.
Bogenschneider Roberto: n3 p34.
Bohren Arnold: n2 p2l.
Boichat Suzarme: n3 p28.
Boilaud Evelyne: nl p32.
Boillod Willy: nl p22.
Borel Jean: n3 p20.
Borel Jules: n3 p20.
Bormann Wemer: n3 p38.
Borsboom Ed-: nl 32, n2 p9, 10.

Bosserdet Margu æits: û p22, n3 p28.
Bosshard: n2 pl7.
Botella Antonio Marco: n4 p20.

Bovet Daniel: n2 p2l.
Bovet Pierre: n2p2l-22,tr3 p20.
Brasilcfolio; nl plS, n2 p32,
Braun Augusû n3 p26.
Breget Berthe: n3 p22.
Bretscher Eugen: n3 p29.
Briner A,rure-Marie: n4 p9.
Bron§tejn Mi6aelo: n3 p38-39.
Brouwer furke: n3 p16,28.
Briigger Franz: nl pl7,rA ÿ3,n3 p33, n4 pl5.
Brun Sonja: n2 p33, n3 p30, 33, n4 Pl5.
Brusela Komunikad-Centro = BKC: n3 p8-9, n4
p6.



Büchner: n4 p20.
Biirger: n4 p20.
Buhknann David: nl p6-7, n3 p8, n4 p9.
Buller Osmo: nl pl2.
Burgbacher Lanrent: il p9, n2 pl0, 28, 32, n3

p4,14.
Burkhar& AdolfFriedrich: n3 p36-38, n4 p20.
Burkhar& Friedrich: n3 p37.
Burkhar&-Schmid Grete: n3 p36.
Burkharü-Seitz l,uisa: n3 p37.

C
Calaprice Alessandro: n4 p9.
Carlevaro Tazio: nl p7, 25, 27-28, t2 pl9-20,
22,n3 p8,14 p9.
Cart Theopbile: n3 p20.
Catil Jo: n2 pl0.
Centro de Esplorado kaj Dokumentado de UEA:
CED: nl p24,27.
Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la
Lingvo I-a: CDELI : nl p34, 8-9,15,17,27,
29, n2 p3, 9, 21, 27, 30, 33-34, n3 p3, 54, 12,
22,2540,33, 36, n4 p3, 5, l0-l l.
Cérésole Pierre: n2 p2l.
Çharters Duncan: n3 p30.
Chaves-Walder Verena : nl p7 , 18, n2 p34, n3
p3d n4 pl5.
Chaves-Walder Gabriel: nl p7.

Chenevard Emma: n3 p2l.
Chirac Jacques: n4 p7.
Chomsky Noam: nl pl l.
Claparède Pierrei î2 p2l.
Clopeau Denis-Serge: nl p3l.
Common Charmian: nl pl5, n3 p32.

Coopération: r3 p27.
Cop Raoul: n3 p26.
Comioley: rApfi,19.
Corsetti Renato: nl p12,32.
Cosmoglotta: nl p27, n2 p20.
Le C ourier: rA P2,n3 p3 1.

Creux n2 pl7.
Crisinel Emma: n3 p25.

,Crisinel J.: n3'p25.
Croce: nl p28.
Cseh Ardreo: n2 p9, 10.
Csisz:â.r Ada: n4 pl8.
Currero InternationaL rA p20.

ô
earto de tlmi§intaj Nacioj: rl p26.

eu E-o postvivos laiaron 2045?:r.2p20.
êu socialismo konstrui§as en Soveunio?; tt3
p39.

2,2,

D
La dan§era lingvo: n2 p36.
Dahan hcien: n3 p32.
Darwin: n4pl7.
Debrurmer Eduard: il p5, t2 p22.
De Diego Femando: n4 pl8-21.
Degoule Francisko: tl pll, n2 p29.
Déhon Gilbert n3 pl,9,ll-12, 14-15.
Deléglise Pierre: il p6,l9,2l,rA p5, n3 p9-10,
t2-t3.
De Marinis Wendy: n2 pl l, 16.

DanÀerl.rApl7.
De Reynold Goozague : nl p5 , n2 p22.
Derks Johan H.: 13 p9,t4 p6.
De §aussure Ferdinand: n2 p22.
De Saussure René: tl ÿ, n2 pl6, 22, 24, û p2l,
25.
Descoeudres Eric; t3 p27.
De Smet W. . À: nl p25.
Dettling Annelies: n2 p33.
Dialogo:n4pl9
Dôring Ema: n3 p4.
Donzé Femand: n3 p27.
Dorthe Pierre: n3 p8.

Dovat-Clément Jacques: nl p6, n4 pl3-14.
Dovat lrrcienne: nl p6, 7, t3 p29, t4 p9, l3-l4.
Dratwer Isaj: n2 p23.
Droste-Hülstrcff: n4 p20.
Droz: n3 pl8.
Droz Numa: n2 p24.
Droz Rose: nl p22.
Dubois Alûed: nl p20.
Dubois Alûd-Paul: nl pl9-21, n3 p13, 18, 20.

Dubois Julie: nl p2l.
Ducommun Alice: al922.
Ducommun Edouard: û pl, 6, 7, 19-23, rA p4-5,

22,n3 p1,5, 9-14 l8-19.
Ducommun Félix nl p22, n3 plO.
Ducommun Nelly: nl 922.
DiirsI n2 pl7.
Dumoulin Janine: nl p32.
Dumoulin Y.: nl p32.
Dunant Henri: n2 p33, n3 p33.

E
Ecabert Charles: û p23-24.
Eckert Charles: n3 p25.
Ecklin Charlotte: n3 p4,36, n4 p9-10.
Ecole de La Grande-Ourse: nl p6,t2 pÇ5, n3
pl,9-11, 16,33-34.
Ecole des Monts sur læ Locle: nl pl,2o-23,n3
pl3.
Eggenberger Gertrud: nl pl 1.

Eichendorff: n4 p20.



Eichkorn Berrhard: n3 p37.
Eichner Heiner: n2 p36.
Einstein: n2 p23.
Eisenegger Elisabeth: n2 pll.
Eisenring François: n3 p12.
Ekspozicio pri e-o, l* Iæle, nl $, û p3, n3 34.
Ekspozicio pri e-o, Vevey: nl p3, 5, 18, rfl pl2,
14,26,32-34,n3 p5.
Ekzamena komisiono ftomitato) de SES : n3
pl8-19,23.
Elgo Serge: ps Lagrange Georges.
Enciklopedio deE'-o: n3 pl8-19.
Erbeta Marcel: nl p5,29, n3 pl8.
Emst-Schubert Rolf: n4 p9.

Eseoj memore al lvo Lapenna: nl p23,27 .

E-a civito: n2 p23-24, r8 p3l.
D<: rApl6,19-
E'-o (JEA): n2 p20, rA pl9.
E-o-Centro Kvinpelalo (Bouresse): nl p32.
E-o-Edukistaro de Svislando - EES: n2 p19,30,
n3 p24.
E-o en perspediw:rl p2Ç27.
E-o France (JFE): nl p3l.
E-o-Klubo (Londono): nl p25.

E-o organfualoJ lokaj:
Basel: E-o-Societo Basel: ESB: nl p3, 13-14,
n2 p9,31, n3 p3,31,n4p3,12.
Iæs Brenets: n3 pl8.
l,a Chauxde-Fonds: Studrondo: nl p3.
Genève: E-o4rupo l,a Stelo: n I pl+16,û p3,
32,r3 p3,31,36,n4 p34, 12.
Kantono de Neuchâtel: nl pl7, n2 p33, n3 p l8-
28,33-34.
lausanne: l,aiizana E-o-Sôieto: LES: nl p3, 16-

17, trz p3, 32, tL3 p3, 33, n4 p34, 12.
[-e [.ocle: nl p20, n3 plE.
llzem: llcerna E-o-Societo = LES: nl p17, n2
p3,33, n3 p3,33,36, n4 p3, l,tlS.
Wil: E-o,Klubo Wil: nl p3, f 8, n2 p3,3d n3 p3,
3d n4 p3, 15,21.
Zllrich: E-o-§ocieto Ziirich = ESZ: nl p3, 18-19,
12 p3 4, î3 p3, 6, 3 4-3 5, n4 pl6-17.
Esperante kaj ekumene: n3 p3'1.

Espido (Pesch): n2 p16.
Espo (Stojan): n2 pl6.
L'Essor: rB p22,27.
Eugster Ema: n3 p36.
Eùropa Bulteno: n4 p6.
Eüropa bunto (manifestacio en Strasburgo): nl
p3l, n2 p35, n3 p6.
Eüropa E-o-Unio (EEt): nl p3l, n3 p6, 8-9, n4
p5-9.
Eüropa Himno: n4 p8.

Europa Unio: n2 p29, n3 p8-9, n4 p6-8.
Eüropa Konsilio: nl p3l, o3 p9.
Eüropa Parlament(ej)o (Strasburgo): nl p3 1, n4
p5,8-9.
L'Express: n3 pl l, 15.

F
Fabbri Chiara: nl p2, 12 p2, n3 p2, 4, n4 p2.

Failletaz Eugene : : 12 p2l.
La famiho Zamenhof. û p30.
Farrokh: n2 p23.
FaweAlain: ù3ÿ4,40.
Fawe David: n3 pf6-17.
Fawe Heori: n3 pl8-19.
Favre Maurice: n3 p26-27.
Féderation E-o-Bretagrc (FEB): nl p3l.
Feierabend: n2 pl7.
Fiechter Aonelies: nl pl2.
Fiedler Sabine: d4 pl9.
Fielmann Hartrrut: nl p32.
Fernândez Miguel: n4 pl8,
Fischer: n2 p19-20.
Fitnsa (Ræenblum): n2 pl6.
Flandra E-o-Ligo: FEL: n4 p6.
Fontane: n4 p20.
Fonlarmaz Nancy:tl p2,6,n2 p2,n3 p2,29,t4
p2, lt,14.
Forel Anguste: nl p4, t2 92142, rA p20.
Fomalowa Zofia-Banet n3 p30.
Francprovenca lingvo: n3 p40.
Frauchiger Benno: nl plO, n2 p10,28-29.
Freinet-metodo: n2 p22.
Frésard Michel: n3 p24.
Frey Emil: n2 p2l.
Friedly Georgette: nl p6.
Fundamento de geonismo: n2 p23.
Funke Otto: nl p5, n2 p22.

G
GacondGiroud Andrée: nl p6, n2 p28, n3 p8, n4

P25.
Gacond Claude: û p2, 54, 8, 13, 16-19, 23, 27 -
29, 32, rA p24, 6, 8-ll, 21, 2547 30, 32, 34,
û p2, 54, 8-9, 22, 26-27, 31, 33, 36, a4 p2, 4-5,
ll.
Gacond-I-,üscher Gabrielle: n3 p22.
Gagnebin Henri: n4 p23.
Gaja E-o.Rondo Instruiæco: GERI : nl p3, l1-
12.
Galley: n3 pl l.
Gandolfo lvan: n3 p34.
Gandolfo Mario: n3 pl I, 16-17.
Garcfa lorca: n4 p21.
Gastejo Edmond Privat: nl p32,rt3 p25,27.
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Gebri Alred: nl pl7.
Geonismo: nl pi,r0p23.
Gemrana E-o-Asocio: GEA n3 p37,t4 p9.
Germana Eo-Biblioteko en Aalen: rB p36-37.
Germana E-o-Junularo: nl p27.
Giannini Walter: n3 p4.
Gilliard Jules: tB p23-24.
Girard P.: n3 pl9.
Glâfili EmsI nl pl2, rA pl\ rB p4,34, 14 pl6.
Goethe: n4 p20.
Gonêarov Anatolo: nl pl l, n2 p29.
Goso ps Stroele Georges.
Goy Yvetle: nl p5, 6, 18, n2 p33, n4 p9, 13.

GrafBruno: nl p2,54,n2 p2,5, 10-13,16,24,
L3 p2, +7, 9, 31, n4 p2, 45, 10.
Grajnoj enYentoiîl p5, n3 pl8.
Grandjean Rémy: nl p7.
Grosjean Joëlle: nl p9, n2 p10,28.
Grosjean Mireille: nl p6-7, 15, n2 p9-11,30-31,
n3 pl-2, 44, 8-9, I 1-12, 14, 16, 28, 34-35, t4
p2,24.
Grossmann André: nl pl4.
Grossmann Hans-Wemer: nl p2, 8, t2 p2, 9, ll,
13, rB p2, 4, 6-8, n4 p2, p9.
Guldin Margrit n3 p4.

ê
ôeneva Libro-Foiro: n3 p32.

H
Haas: n2 pl7.
Haeckel: n4 p17.
Hânni Fritz: n4 p9.
Haenni Ueli: n3 p4.
Haldimann Martin: n3 p34.
Hamburger: n2 pl7.
H amburgo en retrospeldiw (perspektivo) : nl
p24-25.
Harry Ralph: nl p26.
Hasler John: n2 pl l, n4 p9.
Hauf: n4 p20.
Haupenthal lrmi: a3 p37.
Haupenthal Reinhard: n3 p5,36,37, n4 pl8-20.
Haussener llcas: n3 pl6.
Heer Renate: n2 pl l, n3 p8, n4 p9.
Hegel: nl p28.
Heine: n4 p20.
Heroldo de E-o: n4 p22.
Hirsch Pierre: n3 p27.
Hodel Fritz: n3 p22.
Hodler Hector: nl p4,32,12p22.
HoftnannE. T. L:n4p2O.
Honer Amélie: n3 pl8.
Horizonto: nl p24.

2,,+

Ilr§el Zdenëk: n4 p20.
Huber Mariarme: nl p6, n4 p9.
Hugrrenin Vital: nl p22.
Humberset Paul: nl p20, n3 pl3, 18.
Humbert-Fink: Yvette: nl p6.
Hura: n3 p25.

I
IAIII nl p5, 29, n2 pl6-17.
Ido: nl y', n2 pl 6-17, l9-2O, rB p28.
Ilüsa skolo: n4 pl8.
kner Palrick n3 pl l, 17.
ImerThierry: n3 pl5.
Lnfeld-Stamm Gudrun: n3 p8.
L'Impartial: n3 pll, 15.
lniüative pour une langue Commune pourtous
les Europeens (IF-I,CE): al p3l.
I.a E-a-ügo = IEL: nl p5, n3 p25.
IFA n2 p2t.
Intemacia Festivalo: n3 p38-39.
IFEF: n2 p3,30, n3 p34, n4 pl6.
I-a Komitato por Etnaj überecoj (IKEL): nl p3l.
IKIIE: n2 pl9.
ILEI: n3 p30.
The International Language Reviewi îl p27.
Instanet Sàrl: nl p7.

Interlingua (LALâ): n2 pl6-205r3 p28.
Interlingue: nl p5.
I-a Centro de la Neütrala E-o-Movado = ICNEM:
nl p24.
I-a EkzamenÂ Komisiono: n2 p30.
I-a Ekzamenantaro de ILEI: n2 p30.
I-a E-o-Muzeo (Wien) = 1p14*,, p36, n4 pl9.
I-a E-o,Simpozio (Aùstria Nacia Biblioteko,
Wien): nl p3, n2 p36, n3 p3.

I-a Scienca lnstituto: nl p23.

J
Jacob Hans: nl ÿ,26,28,n2p22.
Jaccard Marcel: 13 p23.
Jaccard-Besson Margu€rite: n2 pl l.
Jacot Sophie: nl p22.
Jayet Marguerite: n2 pl I, n3 p8, n4 p9.

Jean-Mairet Véronique: n4 pl.
Jearmeret C.-8.: nl p23.
Jeanneret Jeanine: nl p17, n2 pl l.
Jeckelmam Berengàe: n3 pl l, 16.
Jiang s-ro: n4 p23.
Jobin Edgar: n3 p28.
Joharmot Marie: n4 p9.
Journal de Neuchâtel: n3 p20.
Le Jounal de Serières: n3 p22.
Journal duJura: n2 pl0.



Jubileo de la centjari§o de SES: nl pl,3-5, 16-

17, 19, n2 p3-8, 10, l,f-I 5, n3 p5 -7, 9-17, 32, n4

Pl2.
Juenger Emst: n3 p30.
Jugoslaüa E-o.Ligol. nl p24.
Junod Bemard: n3 p25.
Junularo E-a Svislanda = JES: nl p3,9,n2 p3,
10,28-29.

K
Kaefer Alex: n2 p36.
Kâstli Hans: n4 pl5-16.
Kafta: n4 p20.
I&locsay K:ilrnin: nl p30, n3 pl9, n4 pl8-19.
Karen Jiii p Ladislav Po&nele
Karm Dun: n4 pl9.
Kei Kurisu: n4 pl8.
Keller Got6ied: n4 p20.
Keller Sanjiv: nl p6.
Keller Stefano : nl p6, 8, n2 pl, 12,16,20,22,
27,n3p7,10, 14-15,32.
Kiel karmo efikas (Rudolf Steino): rd pl7.
Kiel mi trovas laKnsroa? (Rudolf Steiner: n4
pl7.
Klaro kaj elasto: n4 pl8.
Klei* n4 p20.
Knabe Christoph: n3 p38.
Koller Alois: nl p7,n3 p8.
Kooperativo de literatura Foiro = LF-Koop: nl
pll,rAp29,n3 p27,30.
Koresponda htrso germanlingva: n3 p5,7.
Konobejnikov Andrej : nl pl6.
Kostezer: n2 pl7.
Künzli Ardy: nl p24,B,rApl-2,9-10, 1,115,
20, 23, 25-26, 31, n3 p2, 5, 18, 28, n4 p2, 4, 20.
I&asniqi Nelly: n3 p38.
Krause Eich-Dieter: n4 pl9.
Kreis: n2 p17,20.
Kreuz: nl p28.
Kristana E-a Ligo I-a = KELI: n2 pl9,n3 p22-
23,36,37,n4p22.
Kronenberger Alb,recht n3 p37,39.
Kultura Centro E-ista = KCE: nl p3, l0-ll, 14,

32, rA fi , ll, 19, 21, 29-30, n3 p3, 6, 19, 22,
2+25,3.0,36.

L
Iadislav Podmele: n4 p19.
[:ederach Jean-Rodolphe: nl p7, 13 p22.
[,afosse Josée: nl p32.
lagnel: n2 pl7,2O.
lagrange Georges : nl pl7,32, n2 p33.
Iaperma lvo: nl p23-30, 32, n2 p25.
langage humain (Umano): n2 pl6.

Jà,

I.alnzT't,nEjnlp7.
Lâszay Ama: n3 p3l.
l,aulumps Shijun Li.
buper Elisabeth: rA p9, 13 p6.
Laurat llcien: nl p27.
lavanchy Eliane: nl p6.
lavanchy Jean-Jacques: nl p6, n2 pl l, n3 p8.
læcoultre F.: n3 pl9.
lÆnin V. I,: n3 p39.
l*nzMatie: nl p22.
læssing: n4 p20.
üechti Frilz: n3 p23.
Ligo deNacioj: nl p5,n2p2l-22,n3 p20.
Lingva Komitato: n3 pl9.
Lingw stilo formo (Kalocsay): n4 pl9.
Lins Marko Naoki: n4 p6.
Lins lIlrich: nl p27,t2p36.
Literafiira Foiro: n4 pl9.
Lôtschberg-tunela vizito: nl p3, 9-lO, û p28.
lnwenstein Anna: nl p32.
L,ongue-Epée Claude: n4 p7.
l-orenz: 19 p24.
Lorôsch Regina: n3 p36,
llez Daniel: n4 p2l.
L.ukri§: n4 p20.

M
Magasin du Monde (butiko): nl p5,18,n2 pl2,
26,33.
Mallarmé: n3 p27.
Mallepell Verena: n2 pll.
Mallia Carrnel: n4 pl9.
Mangada Rosenôrn Julio: n4 p20.
Mangold: n2 p23.
Marchand Marie: n3 pl9.
Margot Nicole: nl p2, 6, 31, tZ p2, 10, 36, t,3
p2, 4, 6, 9, 40, t4 p2, 5, 9.
Markov Lino & Anne-Sophie: nl p32.
Marr: nl p26.
MaÉado al Palacn de Nacioj (manifestacio): nl
pl5-16, n2 pll, n3 p3l.
Martin Norbert: n3 p24.
Martinelli Perla: nl pl0, 13, n3 p28, n4 p19.
Matejka Alphoose: t2 pl7, 19-20, n3 p28.
Matthey Edouard: n3 p2l.
Maupassant n4 p2l.
Mayer Herbert n2 p36.
Mayor: n2 pl7.
Meier Harx: nl pl2.
Mettler Rosa: n4 pl4.
Meyer C. F.: n4 p20,
Meyland-Jeanmairet Mathilde: n3 p19.
MichauxAlûed: nl p8.
Miruraja Carlo: nl p23, n4 pl9.



Molnar Monika: nl p8,n2p27,n3 pl6-17,28,
34, n4 pl l.
Montondan Amélie: n3 p25.
Montandon Maurice: n3 p18.
Moreillon Marcel: t2 p32, tt3 p36.
Morocz Piroska: n3 p8.
Movado Instrumento al Paco: nl p5.
Movado JEAI.I: nl p5, n3 p23,36.
Mühlethaler Jacques: nl p5, n2 p2l.
Münger Marie-[ouise: n3 p28.
Musset: n3 pl9.
Muster Eduard: n3 p8, n4 p9.

N
NAl.lDlRealigado: nl pl6.
Naturamika Setnajno (Grindelwald): nl p3, I l,
rZ p3,29,n3 p3,30.
Naville Emest nl ÿ, t2 p2l-22.
Neilande Saulcerite: n4 pl9.
Neolatino (Schild): n2 pl6, 19.
Nicolas G.: n3 p19.
Nidecker: n2 pl7.
Niedermarm Max:*3 p2l.
Nilsson Bertil: n3 p30.
Nôtzli: n2 p17,20.
Nourmont Claude: nl p32.
Novin s-ino: n4 p23.
Nüesch Willy: n4 pl7.
Nussbaum John: n3 p27.

o
Occidental-Interlingue: nl p4, n2 pl6-20, n3 p28.
Ojalo Jaan: n4 pl9.
Oklé Christoph: n4 pl5.
Oostendorp Marc: nl pl0.
Ora Metodo: n3 p22.
O'rian Sean: n4 p7.
Ortelli Luciano: n3 p8.
O'Sulivano: nl p32.

P
Pac.e Gilda: n3 p32.
Papalolzos: n2 p23.
Parel Charles: n3 p2l.
Parlamento (PerrierÆerry): n2 pl5.
Parzival (re§o) pd Reverdin Serge.

PaSoj al plena posedo: tr3 p29-30.
Pavese: n3 p30.
Perréard Patrick: û p32.
Perrenoud louise: n3 pl9.
Perrenoud René-William: nl p32, n3 pl9, 22, 26.
Perranoud William: nl p5, 29, t2 p23, t3 p22,
28.
Perriard Jean: n3 p23.

»6

Picard Carlo: n3 p25.
Piccard: n2 p23.
Piê Karolo: n4 pl8.
Piron Claude: nl p6, 8, l,l-15, 19, 25-27, û plD,
16,23,36,û p4,8,31.
Piron Nicole: nl p6, 16, n3 p8.
Pochanke Barbara: nl pl8, n2 p34,n4p15,21.
Pochanke Stanislaw: nl pl8, n2 p34,rB p34,n4
pl5-16,21-22.
Praga skolo: n4 pl9.
Privat Edmond: nl p10,29,a2p21-22,n3 p?l-
22,24,26-27.
Privat Yvonre: n3 p27.
Progreso: tl p27, n2 p20.

a
Quaglia Alice: n2 p7.

R
Radio: n3 p35.
Randin François: nl p6, 12, 16-17, n2 p10, f3-
15, 17-18,22,31, 32, n4 pl l-13.
Rapley: nl p32.
Raumismo: n2 p24.
Reenkorpi§o kaj tarzo @udolf Steiner): n4 pl7.
Régulo Perez Juan: n4 pl9.
Retoriko: nl p24.
Reverdin Serge: nl p7, rA pll, 23-24, n4 p9.
La Rewo: n3 pl9.
Rey Hans & Silüa: nl p7.
Reynond Hélene:a3 p24.
Reymond Mady Lynn: n2 pl l.
Rezolucio de Bilbao: 14 p8,
Nmportretoj (Kzlocsay): n3 pl9.
Riüàe Jimmy: n4 p9.
Roessler Georg nl pll,rûp29,n3 p30.
Rokbach Marc: al p5, n2 p2l.
Rolland Romaini il pl4, rB p27 .
Romanôa sernajno (Engadino): nl p3,n2p3,29,
n3 p3,30.
Roniger Th-: n3 pl9.
Roole Ciril: n3 p39.
Rooke Dieter: nl p6, n2 p33, n3 p6-8,33, 35, 39.
Rosen Charles: n3 p25.
Roth-Fisler Lydia: n3 p8.
Rousseau: n3 p27.
Rozalski Gabriele: n2 pl l.
Ruckli Monika: n4 p15.
Rumler Josef: n4 pl9.

-s
Sabata jubilea r«rkonto GA€ de Ran): nl p7, n2
p5,7.



Sandoz André (prezidanto de GEP): nl p32, n3
p27.
Sandoz4iroud André: tl p6, 17, rA p33, n4 p22.
Sandoz-Giroud Cosette (Cop): n3 p26.
SAT: n3 p18,39.
SAT-Anikaro: nl pl5.
Scherer Paul: rl p6, n2 pl0-l 1, 33, n3 p33, n4
pl5.
Schifferle Lukas: n4 p24.
Schild André-Philippe: n2 pl9, n3 p28.
Schiller: n4 p20.
Schmid Mario: n2 pl7.
Schneebeli Rudolf: n4 p9.
Schneeberger Friedrich: nl p4, 12 p17, 19-20.
Schneller Martine: n3 p28.
Schneller Richard: tl p2, 6, 23-25, 27, rt2 p2, 25,
tB p2, 5, 3637, rA, 4 pl7, 21.
Schoch Hildegard: n4 pl5-16.
Schrag: n2 pl7, 19.
Schroeter Rémy: n2 plO, n4 pl3.
Schwarzcr Elisabeth: n3 p39.
Schweizer Kurt n3 p29.
Schweizer Originale; n2 p24.
Schwitter Myriam: nl p7.
Schwlzer Eduard: nl p5, rA p22.
Seilz Edouard: n3 p14.
Senn Hans-Peter: nl pl3.
Sennacillo: n4 pl8.
Sennhauser Iæonie: n4 pl5.
Sériot Patrick: n2 p23.
SES informas: rA p0-11,22,2Ç25, 33, n3 P+
5, 23, n4 plO.
Shakespeare: ol p32.
Shijun Li (-aulum): n4 p20.
Sigriest L: ûl pl8, n2 p34.
Sikosek Ziko Markus: nl p9, 28.
Silfer Giorgio: nl pl l, 13, n2 p24,29,n3 p28,
n4 p19.
Simenon Georges: n4 p2l.
Sixtus Pot Christiane: nl pl5, n3 p5-8.
Societo Yvonne Martinot: nl p32.
Soma (Rosenblum): û pl6.
§ommer Raphaël: n4 pl.
Spalinger Berthe: nl pl3.
Specimene; nl p30.
Der Sprachspiegel: a2 pl0.
Steiner Rudolf: n4 pl7.
Stenografro Aimé-Paris: nl p20.
Stettler: n2 p22.
Stich Dominiçe: n3 p40.
Straub Emilie: n3 p22.
Slreit Suzanne: n4 p9.
Stroele Georges: n3 p19.
Stroele Hermann: n2 p22, n3 pl9, 2l.

Sürdenta Tutnonda E-ol-igo = STEL,IO: nl p24.
Sturzenegger Joham-Jakob: nl p28.
Sunhejmo: n3 p36.
Sur la marmorklifol:: n3 p30.
Svane Esl«il: nl p26.
Süsa Alpa Klubo: 12p33.
Svisa Antologio: rB p23.
Süsa Asocio de E-oFervojistoj : SAEF: nl p3,
ll-12,ûp3, 19,30, n3 p23,n4p9.
Svisa E-o-Revuo: n3 p23.
Svisa.E-o.Societo - SES: nl p3,6-7,13,15,17,
20, rû p3-25, 30, L3 *17, 36, 40, n4 p3-10.
Svisa Espero: o3 pl9-20,24, 27.
Svisa Ferÿojisto: n2 p30.
Süsa llEl-sekcio: nl p5, n2 pl9,30.
Svisa Planlingva Enciklopedio: n2 p28, n3 p5-6.
Svisa Radio htemacit 12 p2l, 24.
Svisa §ocia Fonrmo (Fribourg): n2 plO.
Svisa vintra semajnfino (Kandersteg): nl p3,9,
n2p28.
Szimkat Armakris: n4 pl9.

T
TEJO: nl p27.
Televido: n3 p35.
Terboca (Rotter): t2 pl6.
Temarf Guillaume: nl p32.

Tero kaj ôielo kantu: n3 p37.
Teslaz Lisette: n4 p9.

Thiébaud AIÊed: nl p22.
Thiébaud Edgar: 13 p2l.
Thum John: n3 pl2.
Tissot André: n3 p27.
Tissot Edouard-Louis: n3 p28.
Tissot Pierre-Yves: n3 p28,
Ti§ljar Zlalko: n4 p7.
Tribune de Genèrz: nl pl6.
Tyrgat Krystin: n3 p38.
Tzan,tOliviæ:.rts p27.

U
UFE: n4 p7.
UMI: n2 p20.
LTNESKO, Rezolucio 1954 + 1985 : tl p24, n2
p22,n4 p8.
UEA en Ia periodo (iardeko) I 970- I 980, nl
P24.
Unioniste ftomerca unui§o): n3 p20.
Urbanovâ Eli: n4 pl9.
Universala E-o-Asocio = UEA nl p4,9,12,15,
23-25, 27, 29, rû p9, 20, 3 l, 36, û p6, 2l -24,
26,37,39,n4 p6,23.

2T.



Universala Kongreso, nl p3, 12, lÇ17,24,27,
3 l, n2 p3, 10, 21, 30-3 l, 33.t3 p3,6,8,13,22,
33, t4 p3, 6-7, 1l-12, 22-24.
UN: nl pl5, n2 pll,24.

v
Vasserot Jaqueline: n4 pl3-14.
Vatré Heori: nl p30, n4 p18,21.
Verd4ooradi Gabriel Maria: n4 p20.
Vespera horo:n3 p2l.
Veyral Tamara: nl, p7.

Vidman Ôestrnir: n4 pl9.
Viredaz Marguerite: nl p7.
Visy Tarzicia: nl p7.
Volapük: nl p4, t2 916, 19-20.
Von Büren Jean-Thierry: nl pl l, n2 plO, 29, n3
p24,30.
Von May-Vogel Emst Alphons: n4 p9.

Von Weizsâcker Richard: n3 p37.
Voutat Sabrina: n4 pl.
Vuille Paul: nl p22.

w
Wagniere Abbemarie: nl p7.
Waldvogel Edouard: n3 p23-24.
Waldvogel Jean: n3 p23.
Waltisbüht n2 pl7.
Wang s-ino: n4 p23.
Wanner Suzanne: n3 p8.
Waringhien Gaston: nl p30.
Wasmarm Friu: nl p8.
Weidmarm Armin: nl p8, n4 p9.
rileidmaon Dietich: rl p2, tt2 92, lO, 23, n3 p2,

4{,35,n4p2.
Weidmam Nelitla: n4 pl7.
Weil Gisèle: n3 p36.
Wenger Alfred: n3 p22.
Wenger Jean: rA p22, n3 p20, 25.
Wenk n2 pl7.
Werrstein Henri: n2 pl l.
lïiler Zeitung. n4 pli.
Wille Angéline: n3 pl5-16.
Wille Aurélia: n3 pl l, 15.

Witdoeld Flory: n4 p7.

WodarzikJeftey: n3 pl6.
Wodarzik Jeremy: n3 pl, 16.

Wolf Jules: n3 p25.
WolfMathilde: n3 p25.
Wüster Eugen: n4 pl9.

z
Zamanhofl*jzer: n3 pl3, 15, 19,39, n4 p5, 16,

l9-20.
Zamenhof Lidia: n2 p36.

Zaslawsky Vera: n3 p15,28.
Zbinden: n4 p5.

Zelaæry:rAp24.
Ziegelrnüller laura: n3 p34.
Zikosek n3 p35.
Zoller Made: rB 932.
Zollinger René: n3 p25.
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