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 Sabate, la 15-an de junio 2013 
JJaarraa  EEkksskkuurrssoo  aall  ĜĜeenneevvoo  

Renkontiĝo je la 9-a en la granda halo 
de la stacidomo en Laūzano. 

Ĉiu aĉetas sian trajnbileton “iro kaj reiro” 
 

Ekveturo el Laŭzano je la 9:18, vojo 8 ... enveturiĝu ĉe la kapo de 
la trajno, kie estos jam kelkaj membroj venintaj eloriente. 

 

Daŭrigo de la programo ĉi malantaŭe �� 
 

 Babiladaj rondoj 
… okazos je la 19-a, vendrede 

 

la 7-an de junio 
ĉe Charlotte Blanc Maillard 

av. Nestlé 7, Vevey 

tél. 021 922 34 74 
������ 

la 21-an de junio 
ĉe Francisko Randin 

chemin de Vallombreuse 14 
Lausanne 

tél. 076 411 14 55 
������ 

la 5-an de julio 
ĉe Christiane Andreae 
Ch. de Pierrâre 13, Denges 

tél. 021 801 64 33 

 
Respondo pri la enigmo 5 

 

La 2 filoj (50kg+50kg)  transpasas 
la riveron. Unu revenas ĉe la patro 
(50kg). La patro transpasas sola 
(100kg). La filo - kiu atendas - 
revenas sola (50kg) kaj la 2 filoj 
retranpasas (100kg). Do la piranjoj 
kaj krokodiloj ne povas manĝi 
homojn ... ĉifoje !  

 

������ 

 

Bazaro en la Palud  
La 1-an de junio 

La 29-an de junio 
La 13-an de julio 
La 27-an de julio 

La 10-an de aŭgusto 
La 24-an de aŭgusto 

 
  

LLaaŭŭzzaannaa  EEssppeerraannttoo  ––  SSoocciieettoo  
Poŝtfako – Case postale 246 * CH – 1000 LAUSANNE 22 

+41 (0)76 411 14 55 * +41 (0)21 647 29 28 
esperanto@citycable.ch * www.esperanto.ch/Lausanne 

Poŝtĉekkonto – CCP 10-26785-8 
 

Prez.: David Bühlmann * 021 624 36 38 – Vicprez.: Charlotte 
Blanc Maillard * 079 393 32 63 - Sekr.: Francisko Randin * 

076 411 14 55 - Kasistino.: Françoise Pétermann *079 517 44 43 
Redaktoro de la informilo : Knud Sunier *021 961 38 56     
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Limdato por aliĝi ĉe Knud kaj Marie-Antoinette Sunier 
021 961 38 56 aŭ kma.sunier@bluewin.ch 

La 1-a de junio 2013 
 

���  somera paŭzo  ���    

 

Lunde la 2-an de septembro: 
Nandir projekcios filmojn freŝdatajn kaj malnovajn 
 
Lunde la 7-an de oktobro: 
Decidota 
 
Lunde la 4-an de novembro: 
Decidota 
 
Sabate la 14-an de decembro: 
Zamenhofa Festo 



Ekskurso 2013 en Ĝenevo 
Alveno al Ĝenevo je la 9:57 kaj ĉiu aĉetas sian tagan 
TPG-karton «ekde la 9-a horo» - CHF 8.- (CHF 5.60 
per la duona abono CFF) 

- Buso - linio 1, direkto “Botanika Ĝardeno”, ĝis la 
finstacio. 

- Komenta vizito de la ĝardeno franclingve 
ekde la 10a30 ĝis la 12a. 

- Pikniko en proksima loko laŭ la vetero. 

- Enŝipiĝo sur « Mouette Genevoise », 
linio M4, je la 14a20 (la ŝipeto foriras 
ĉiujn 30 minutojn). 

- Alveno al « Port 
Noir » kaj marŝado lagborde al la 
ŝprucfontano (ĉirkaŭ 15 minutoj). 
- Komenta halto en Esperanto, 
kaj daŭrigo marŝante al memortabulo de Zamenhof 
(ĉirkaŭ 15 minutoj) . Komentoj en Esperanto. 

- Poste, reiro (piedirante aŭ busirante) al la stacidomo.  
– Trajna horaro laŭ la finhoro de nia turneo.  

Renkontiĝo kun la ĝenevaj esperantistoj estas 
antaŭvidita dum la tago. 

 

Via estraro sendas al vi multe da verdaj salutoj kaj 
ĝojos vidi vin multnombraj. 
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Printempe 

la herbaĵoj flaviĝas 
kiam mi floras. 

 

Ĉu vi jam gustumis 
miajn junajn foliojn ? 

Ne ? ! 
 

Kun rostitaj terpomoj 
kaj larderoj 

mi estas gustumega salato. 
 

Provu ! Sed atentu ! 
La “dentoj” de miaj folioj 

gratas gorĝon ! 
Oni nomas min  

“dentoj de leono” 
aŭ leontodo.

 


