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Al êiuj klubaj geamikoj ni deziras
Feliêan Novan Jaron

Karaj klubaj geamikoj,
antau dek jaroj, la 1an de oktobro 1968, fondigis la Am ika Rondo de Esperan taî-Kolektantoj kaj endas iomete memorigi tiun jubileon. Antau tri jaroj AREK
unuigis kun la Esperanto Ligo Filatelista kaj tio sendube por ambau klubo j estis
tre utila. Nia informilo aperadas bone redaktita en modesta vesto kaj gi peras al
êiuj niaj geamikoj valorajn informojn. Ni sukcesis aperigi novan poststampan
katalogon kaj nia stamposervo daure funkc ias.
Ni esperas , povi ankau estonte bene servi al niaj klubanoj kaj povi realigi niajn
planojn por la centjara jubileo de Esperanto.
Ivar Paulsson

E-filatela katalogo CENT JAROJ DE ESPERANTO
Mi revenas al preparota (nun: intenca ta) katalogo pri êiuj E-filat elaîoj . Ni ce rte
ne havas grandajn probl emojn ko ncerne E-materialon - postmarkoj, stampoj ,
tutajoj, êar ekz isto de tiu materi alo estas konata kaj ni jam havas au havos
koncernajn katalogojn . La plej granda problemo estos ellabo ri necesajn nomarojn (organizoj, perso noj ktp.) kaj êefe prizorgo de katalogoj . Mi alvokas
êiujn membrojn , êiu sciigu al la redak toro, cu vi povas
a) elserêi numerojn de necesaj postmarkoj en mondaj katalogoj Zumstein,
Yvert , Michel , Scott kaj eble ankau aliaj,
b) prizorgi kaj par mallonga tempo prunti katalogon de porokazaj stampo j (de
êiuj landoj) , au êu vi mem povas en tiu katalogo elserêi eventualajn stampojn
lau ellaborita nomaro . Ternas pri nac ilingvaj katalogoj kun neesperanta j
stampoj, inter kiuj tamen pavas ekzisti pluraj envicigeblaj en niajn kolektojn,
c) la samo kiel sub b) koncernas ankau katalogojn pri afrankostampoj kaj
R-etikedoj kun porokazaj tekstoj,
d) en pluraj landoj similaj katalogoj ne ekzistas . Cu vi do kapablas prizorgi
malnovajn numerojn de vialanda filatela revue kaj en gi serêi koncernajn
informojn?
-·
e) simile necesas havigi katalogojn de tutajoj-sed temas pri nacilingvaj, sufiêe
specialigitaj katalogoj, en kiuj oni priskribas kaj montras ne nur presitajn
postmarkojn (tiujn katalogojn mi posedas kaj pavas do helpi), sed en kiuj oni
mancias ankau bildojn de tutaîoj.
En pluraj landoj ni ne havas membron, do ni ne limigu nian helpon al la propra
lando : êiu helpu laû siaj fortoj! Prizorgo de katalogoj, kontrolo de informoj kaj
elskribado de bezonataj notoj certe dauros jarojn - ni do komencu tuj serêi kaj
informi nian redaktoron!
Vladimir Vana
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Nova jaro - nova kotizo!
Bonvolu renovigi vian membrecon en nia klubo kaj sendu al nia gvidanto Ivar
Paulsson vian kotizon por 1979: entute 15 IR Kuponojn. Au 25 svedajn kronojn.
En esceptaj kazoj s-ro Paulsson akceptas kompletajn kaj neuzitajn pm-seriojn
pri faûno kaj flaûro (nominale - 20%).
Al tiuj, kiuj ne egalig is la kotizon por 1978, bedaû rinde ne plu eblas ekspedi nian
informilon.
Ankaû ne plu eblas, al êiu aparte konfirmi ricevon de la kotizo pro la altegaj
postaj tarifoj. Ni konfirmos tian sur la pagoj de nia informilo!
Por 1979 pagis kotizon: (15.10.78)
Baniulaitis, Bartosik, Biesiada , Burmeister, Hasala, Heimlich, Koêvara , Paulsson, dro
Prodanescu , s-ino Stronne, Vana , Bechtoldt.
Novaj membroj (1978):
Vaclav Kroa , Bukova 18, CS-34042 Dlazov
Vlastimil Koêvara , Ant. Savy 10, CS-74705 Opava

E-filatela simpozio en la PRAGA 78
Ni partoprenintoj de la E-filatela kunveno elkore dankas al la filino de Bartosik,
al Dolfa Bartosik , al V. Hasala kaj V. Vana, kiuj sub malfacilaj kondiêoj organizis
nian kunvenon! Ni estis pli ol 20 partoprenintoj kaj havis eblecon reciproke
konatigi, intersangi opiniojn pri la plua laboro kaj kunlaboro, auskulti fake
altnivelan prelegon de V. Vana.
Inter alie êeesti Pau Isson, Heimlich, Goslinga, Vana, Hasala, Bartosik, Koêvara.
La Tutmonda Ekspozicio de Postmarkoj estis certe grandioza travivaîo kaj
ekscelente arangita.
En la konkura klaso de tiu plej altranga ekspozicio ni povis renkonti ankaû tri
filatelajn ekspozajojn el la kolektoj de Vana , Bartosik kaj Mager, kiuj koncernis
Esperanton. Okulfrapaj estis la kvalitaj diferencoj inter la ekspozajoj de Mager
kaj Vana/ Bartosik. La ekspozajo de Mager estis sur tre malalta nivela kaj mi
persane tre miras , kiel gi sukcesis trovi lokon en tiu ekspozicio. Des pli , êar oni
lastminute rifuzis la ekspozajon de Hasala, kvankam jam anoncita en la ekspozicia katalogo, kaj kiu vere posedas tre bonan nivelon .
Do, al la Mager -ekspozajo mi eble donus ateston pri partopreno. La aliaj du
certe ricevis tre altajn medalojn . Mi nun ne havas la rezultojn, kaj sekve ne
pavas êi-loke informi vin.
Post 10 jaroj mi nun ankau revidis la ekspozajon de Bartosik kaj goje povis
konstati, ke nia amiko plene relaboris kaj " modernigis " gin. Ni êiuj (ankaû mi)
pavas lerni el la ekspozajoj de Vana kaj Bartosik!
En la literatura klaso de la espozicio ankaû trovigis 2 kontribuajoj pri E: de Vana
"manlibro pri konstruado de E-filatela ekspozajo" en êeha lingvo kaj " Zpravodej -lnformilo " de la êehaj E-filatelistoj.
Kvankam anoncitaj, ne aperis E-filatelajoj.
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Vanaeka Banja - Jugoslavlo
En la filatela ekspozaîo de s-ro Mager el GFR, montrita en la PRAGA 78, trovi!'.)is
i.a. !'.)isnun ne konata, sajne posta, stampo. Sur memoriga koverto {li nuligis
postmarkon, kaj estis uzita pro 40-jara jubileo de Fervojista E-movado en
Jugoslavio -1925-1965. La dato de la uzado ne estis legebla. Kiu scias pli pri
{li?

Prllep
La siatempa kongresa sekretario, s-ano Risto Stojanoski, nun skribis: "La
ronda stampo PRILEP-97500/20. KONGRESO DE JUGOSLAVIAJ ESPERANTISTOJ estis uzata en la kongreseja giôeto "poêto'" nur unu tagon (29.7.1976)
kaj nur en verda inko. Do, {li estas posta memoriga stampo.
Ekzistas alia stampo, kiu en la mezo havas PRILEP, sube mankas la postkoda
cifero. Ternas pri stampo de LKK, neposta". Ni dankas al s-ano Stojanoski.

Austra 20-grosa postkarto kaj Popov-pm
Responde al la demandoj de mia longjara amikino Anna-Greta Strônne en la
42a numero de nia revuo, mi povas sciigi la jenon:
Aûstra postkarto kun enpresita 20-grosa E-postmarko apartenas al oficialaj
tutaîoi, speco "postkartoj preparitaj laû privata mendo". lniciatis {lin privatulo
kaj sajne ankaû atetis la tutan stokon (2500 ekz.), sed tio neniel malaltigas {lian
valoron, ôar {li estis allasita al normala posta uzo (tamen: uzitan poêtkarton mi
ankoraû ne vidis). ~i estas do oficiala kaj vere rara, fakte preskaû netrovebla.
Popov-pm 20 kopekoj: temas pri provpresaîo de konata Popov-pm 7 kopekoj.
Provpresoj aperis kun valoro 7 kop. kaj 20 kop en diversaj koloroj, konataj
estas:
7 kop. - karmina, ultramara, nigreblua, brunoran{la
20 kop. - bruna, sepia
Provpresoj ne estas normalaj postmarkoj destinitaj al posta uzado, tial oni
povas ilin envicigi en propran kolekton, sed ne en teman ekspozaîon (kiu estas
nur parto de kolekto kaj devas esti preparita laû certaj reguloj). Male, se oni
preparus specialigitan kolekton ekz. pri sovetuniaj postmarkoj, oni plenrajte
envicigus en la ekspozaîon ankaû provpresojn: sed tema ekspozajo sekvas
aliajn regulojn - {li devas antaû tio paroli pri temo kaj disvolvi {lin, kaj tial estas
konsilinde provpresojn lasi nur en la kolekto.
Vana
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Kongreseroj el la 63a UK
-

posta marko (13 stotinkoj) pri la 63a UK (eldonkvanto?)
posta UTK por la nova e-pm kun nigra speciala stampo
posta koverto (2 stotinkoj) kun posta enpreso pri la 63a UK
posta koverto (2 stotinkoj) kun posta enpreso pri IPTEA
posta karto (1 stotinko) kun posta varba enpreso pri Esperanto
posta stampo memoriga pri la 63a UK 29.7 ankau en viola, poste nur en nigra
posta memoriga stampo pri la 34a TEJO-kongreso en Tarnovo (Tirnovo) sur
posta memoriga koverto.
Kosieniak : "lnformoj pri la E-filatelaîoj estis surloke nur sub grandegaj penoj
haveblaj - Eldonitaj tutajoj estas postai, mi tion persone kontrolis en posta
ministerio - La stampo de Varna estas apudstampo! Oficiale gi nur valoras,
kiam normala datstampo de postejo Varna C nuligas la pm! Mi vidis kelkajn
personojn kun propraj inkokusenoj (verdaj, rugaj k.a.) stampi siajn kovertojn.
O-ro Prodanescu: "Mi vidis tutajon ankau pri la TEJO-kongreso , sed en Varna
oni ne povis gin ricevi . - Sro Givoje el Jugoslavio ripete asertis ekziston de
tutaîo (postkarto) kun enpresita nova e-pm! - "
O-ro Brosche: " La UTK-on de la nova E-pm oni vendis nur dum unu au du
horoj: post tiam gi estis elvendita. La kovertojn de Tarnovo stampitaj kun la
speciala memoriga stampo oni nur sporade vendis en la kongreseja posto de
Varna. La posta stampilo pendis por êies uzo je snuro en la kongresa postejo de
Varna apud la inkokuseno - senêese longa vice da interesuloj atendis por povi
stampi."
H. Tonkin: "Filatelo kaj Esperanto havas la saman komunan mision: kunligi
pacajn kontaktojn inter la homoj!" Tiujn vortojn li direktis al la êeestantoj de la
malfermo de la filatela ekspozicio . La ekspozicion okazigis la pac-komitato de
Varna kaj la loka filio de Bulgara Filatelista Asocio. Oni elmontris entute 18
ekspozajojn pri la temoj "marc" kaj "Esperanto " kaj êiuj ricevis krom ekspoziciaj medaloj ankau premiojn kaj diplomojn de UEA. La ekspozicio okazis en la
kongresejo.

Neposta mekanika E-stampo
Al mia kara amiko Marcel DELCOURT mi suldas interesan dokumenton.
Ternas pri koverto poststampita en Havre (Le Havre) la 15an de septembre 1947.
Antau la enpostigo la sendinto, Marcel BOSC, tiam delegito de UEA en Havre,
eldoninto de multaj propagandaj postkartoj kaj glumarkoj, aplikis, nedubeble
permasine , ' 'senfinan" stampon en Esperanto, kiu alvokas viziton al Havro
grandparte detruita dum la lasta mondmilito. Oni rimarku ke la sendinto zorgis
ke la stampaîo ne tusu la pm. La prezento kaj la inko vere sajnas de posta
origine . Ni tamen atentu ke temas nur pri privata kaj cetere ne trompcela
arango.
Amouroux

Gdynia-ajoj ne E-filatelaj?
Koncerne la diversajn postaîojn (reko-glm, administracia stampo kaj paketmarkoj) mia persona opinio estas ke ili estas tutcerte filatelaîoj sed ne Esperantofilatelajoj. Tia estas mia opinio sed tamen mi gojas ilin posedi. Sama afero estas
pri la administraciaj stampoj pri kiuj mi notojn sendas al vi por "Fenikso ".
Kvankam ne de posta origine, en kelkaj kazoj kiujn mi citis, la stampo havas
postan signifon. Mi scivolemas pri la opinio de la legantoj.
A.
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Pri administraciaj stampoj:

)
)

En Perpignan, la " Departementa Direkcio de Laboro " (departementa fako de la
"M inisterio de Laboro") iam situis sur strato Zamenho f. Sur la oficiala stampo
de tiu inst itucio aperas la kompleta adreso - do ankaû la nomo de d-ro Zamenhof.
Kio sajnas al mitre interesa estas ke tiu ofic iala stampo, kelkfoje, havas plenan
postan signifon . Jen la necesaj klarigoj:
Tiu administracio uzas of icia lajn kovertojn kun enpresitaj teksto j:
- Republique Franca ise (Franca Respubliko)
- "clos par nécessité" (necese fermi).
Tie , êiam , estas aplikata la stampo pr i kiu mi parolas. La cela de la stampajo
estas ofic ialigi la tutan koverton. Vid 'al vide de la posta ni devas konsideri 2
kazojn :
1a kazo : la administracio afrankas la koverton.
2a kazo : gi estas par ni inte resa êar la oficiala stampo kun i.a. indiko de
"strato Zamenhof" havas komplementan signififon por la posta .
Kiam tiu administracio deziras pro kia ajn kialo pagigi la sendkostojn al la
adresato, gi ne afrankas la koverton . Survoje la koverto estas tamen poststampita . Estas la adm inistracia starnpo kiu oficialigas la rajton de la administracio
tiel agi. Par alti ri la atenton de la leterportisto la administracio aplikas unulinian
stampon " tax e simple" (simpla taksvi Tia maniere je la livero la leterportisto
scios ke li devos enkasi , post surgluo de "taksa marko" la su mon kiu egalas la
prezon de simpla kaj ne de duob la postfranko . Resurne, en la kazo kiu interesas
nin:
- la ronda stampo oficialigas la sendon kaj permesas ke la posto enkasu la
simplan afrankon je la livero anstataû je la ekspedo. Tie kusas la posta - do
ankaû la fi late la - signifo de t iu ronda stampo.
- la unulinia stampo (TAXE SIMPLE) atentigas la leterportiston par ke li ne
postulu duoblan (punan) sed nur simplan afrankon.
Mitre dezirus koni vian opinion pri tiu afero . êu la fakto ke aperas la nomo de
Dro Zamenhof kiel stratnomo suf iêas par ke ni konsideru la fi latelaîon de la
2a kazo kiel "esperantan"?
Amouroux

lsigno IFEK
Kun ioma rideto mi ricevis nombron da novaj inslg noj de IFEK: lnternacia
Fishokista E-Klubo ! Ternas pri vere tre originala kaj bela E-insigno triangula ,
multeko lora kaj el iu metalo . En la larga supra de la ins igno granda fiso ridegas
(versajne pri la fishokistoj, kiuj klopodas kapti gin). Sub la fiso pozas orlitere
IFEK, kaj sub tiu fiera nomo trovigas la verda E-stelo . Ili kostis po paro (du
diversa j) 8 ned . guldenojn . lnteresuloj sin turnu al nia reda ktoro. Entute ni
havas nur 10 pecojn, tial nur " plej rapidaj " aêetemuloj gin povas ricevi .
Anoncoj

Kompletajn postmark-serio j n deziras intersang i nia membro : Hugo Foscolo , Rua lsslas
Correa 484, p.k . 10, 35774 Paraopeba , Minas Gerais , Brazil o.
O-ro Giso Brosche'. DDR-7981 Aücke_rsdorf deziras ricevi pm pri medicino sur atrankitaj
kovertoJ de Meks1k10, Braz1lo, Sudafriko , Boputhat swana k.a. transmaraj la ndoj . Rekompencas per esperantajoj.
Atentu!
S-ro Ivar Paulsson kolektas nur E-po~tmarkojn .
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Ni bonvenigas niajn novajn stampojn
Portugalujo kun stampol
Tiu stampo havas mezuron de 24x24 kaj estis uzata la 17an de junio 1978 en la
urbo Coimbra pro la okazigo de la 6a portugala E-renkonto. En la stampo ni
vidas la konturon de la portugala lando kun la kvinpinta stelo en gi.
La originalon ni vidis en la manoj de Vana dum nia renkonto en la PRAGA 78.
Nova brazila!
"1a CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ESPERANTO", temas pri apuda
stampo en nigra koloro. En la mezo estas komplika figuro, sajne mano kun
torêo , kiu havas la kvinpintan stelon anstatau flamo kaj en la fono estas terglobo. Sendube gi estas posta pro la literoj ECT. (raportis s-ro Simon)
- ECT: "Empresa Brasileira de Correos e Telegrafos"
Luksemburgo kun nova varbstampo?
Nia amiko Amouroux trovis en la dana "Centra bulteno" nro 100 la sciigon, ke
en Luksemburgo oni de tempo al tempo uzas dum kongresoj kaj kunvenoj
varbstampilon, kiu montras terglobon kaj la tekston "Esperanto-lnternacia
Lingvo-Langue Internationale".
Bulgaroj kontrlbuis 3 novajn al ni!
La unuan ni trovas nur sur la oficiala UTK, kiu fulmrapide elêerpigis en la
kongresa postejo. La duan ni povas renkonti nur sur tiuj kovertoj pri la TEJOkongreso okazinta en Tarnovo. Menciinda tamen, ke en po§tejo de Tarnovo gi
ne estis. La tria stampo eble estos unu el la plej raraj, êar apenau estas troveblaj
legeblaj. Plej ofte iuj nigraj makulaîoi anstatauas tiun stampon. (Au la bulgara
posto tute ne stampis la sendaîojn, enmetitajn en specialan postan keston ).
Hungara Abaliget en nova vesto!
Fine la Abaliget-a stampo havas novan veston: gi nun estas heksagona (sesangula) kaj bonege legebla. Gratulon al s-ino Patios en Pecs, kiu gin prizorgis!
Malta E-stampo
Lau "esperanto" 1978 oktobro, jam en majo 78 la malta posto uzis varbstampilon "Esperanto". La prezentita reproduktajo aspektas kiel la stampoj de Varna:
ne legeblal
Nova ILEl-stampo?
En la itala Gorizia de 19-27 aug 1978 okazis la 12a int. ILEl-konferenco . Povas
esti, ke oni tie uzis ankau stampon - bedaurinde mankas gis nun konkreta
informe pri gi.
Lastsekunda informo:
La nova portugata stampo ekzistas nur sur entute 500 numerigitaj memorigaj
kovertoj kaj estas haveblaj en nia stampobanko.
Novaj sukcesoj en PRAGA 78
Vana
Medalo "Vermeil" = orumita
Bartosik
Medalo " Granda argenta"
Mager
Medalo bronca
Ni gratulas!
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1a aldonajo por la stampokatalogo 1978

Novaj stampoj:
BE

15-1
15-2

BE

16

BRA

28

BU

8
9
10

FRA

42-1
42-2
44-1

HU

44-2
63
64

POR
IT

JU

24
25

LU

2

1976 1.12-15. 1.1977
1976 15.12- 1.7.1977
197715.12 - 15.1.1978
35x23
"Esperanto . . ."
ma§instampo
1978 7.4
Borgerhout
"E-ekspozicio "
stampo
1978 17- 22.7
Marilia
"Latinamerika E-kgr"
apudstampo
1978 13.7
Sofia 1000
"63a UK" sur UTK
memoriga ds
1978 22-29.7
V. Tarnovo
memoriga nuliga stampo "34a TEJO-kgr"
1978 29.7-5 .B
Varna C
"63a UK" viola kaj nigra
apudstampo
1976 feb-aprilo
Montpellier
45x24
"Nacia E- kgr"
ma§instampo
"P.P." en lads
La sama kun
1978 13.3--15.5
C. Ferrand
"Kanzona E-Konkurso"
ma§instampo
"P.P." en lads
49x20
La sama kun
197814-16 .7
Budapest
33x33
" 27a nacia E-kgr"
memoriga ds
1978 17.7 (nur!)
Abaliget
"11a IREN" (heksagona)
memoriga ds
1978 17.6
Coimbra
"6a portugala E-renk .)
memoriga ds
Montagnan a 1978 13.5
40
"Centenario E-o "
memor iga ds
15.5
Roma 1978
"30a IFEF-kgr"
35
memoriga ds
4.9
Cesena 1978
"49a nacia E-kgr"
40
memoriga ds
1976 13.5
Prilep
"20a nacia E-kgr" nur en verda
32
memoriga ds
1977 23.4
Ohrid
"E-societo Skopje" ekzistas verdaj k nigraj
32
memoriga ds
197B 4-9.9 (?)
?
"Esperanto ... " uzota ankau venontjare en
ma§instampo
IKUE-kgr
Liage
Verviers

AnoncoJ
S- ro A. Debert o nne, 9 Rue du Vieux Versailles, F-78 000 Versailles , Francio: serêas E-pm
kaj pm pri la temo "sano" el la tuta mondo.
S-ro Pierre Lemarchand, 43 rue Desseaux, F-76 100 Rouen: kolektas êiujn esperantajojn.
S-ro Lech Kosieniak. Piekna 16 B m 9, PL-00 539 Warszawa : kolektas êiujn esperantajojn.
S-ro Zygmunt Linke, ul. Wojska Polskiego 7/3, PL 75 700 Koszalin: kolektas filatelaJojn pri
Esperanto, Kristnasko, pentrajoj kaj "polonica".
S-ro Vlastimil Koêvara, Ant. Sovy 10, CS-74 705 Opava: kolektas êiujn esperantaJojn.
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Bonvolu korektl k aldoni:
AU 1:
AU 4:

apudstampo (as) f:u sur koverto ekzistas?
nova : AU 4-1 (29.8.47) _ d. d t
;,, ,1
AU 4-2 (16- 19.10) - iv. a -aran::,OJ.
BRA 1-2: tempo:aprilo--decembro
(Kiu havas 1-1 kaj 1-3 = tu samaj au div.?)
BRA 18 k 19: as
BRA 20: la sta montras kapon de Z k tekston "Centjaro de Zamenhof "
BE 6:
1-2.6 poste anoncita . Kiu havas de 3.6?
BE 7:
ms
BE 8:
10-11.5 poste anoncita. Kiu havas aliajn?
BU piednoto: "BU 6 kaj BU 9"
CSCR piednoto : stade Podebrady nur en nigr a estas postaj. Aliaj koloroj neofic ialaj !
FRA2:
30.7-6.8
FRA piednoto : "ARR" anstataù "ARN"
FI 1:
8-15.8
IT 2:
Ekzistas viola sen pm kun dato 4.9 kiu scias pri gi? (Simon posedas)
IT 4:
nova : 4-1 qardato 951) = div. dat -arangoj!
4-2 (Jardato 51)
IT 11:
nova : 11-1 qardato 957) = div datarangojl
11-2 (jardato 1957)
·
·
nova 12- 1 (jardato
58 - ru~a)
IT 12:
12-2 (jardato 1958 - nigra)
12-3 (jardato 1958 - viol a)
12-2 kaj 12-3 kun div . dat -arangoj
SVI 5-2 : klarigo: sen urbonomo en la tp )
15-22 .8 kataloga prezo : 300.- skr)
SVE 1:
4-11.8 (kataloga prezo: 50.- skr)
SVE2:
3--11.8 (kata lo ga prezo: 50.- skr)
SVE3 :
PO 117: nur 18.8
En la pm -lis to, kiu havas provizoran karaktero n, kaj ne volas esti "katalogo " (Katalogo pri
E-pm aper is antaù jaroj en nia klubo-se d ne plu havebla) , en tiu listo bonvotu korekti k
aldoni :
N-ro 26: 1,20 anstataù 1,50
27: 20+ 10 anstataû 20+20
51: aldonu " pk"
52: havas mezan talonon en E en la kvar1olio
54: Nova pm
Bu lgar io, 1978, 13 stotinko j, 63a UK (kun pos ta UTK)

Pri "apudstampoj" (as) skribas Simon:
Ekzistas du d iversaj kategorioj . En la unua kazo la pm estas nullgita per ordi nara poststampo kaj la as estas aldonita apude . (Ekz. svisaj 4--6) . En la dua kazo
gi est as stampita sur la pm kaj la ordinara sta estas apude. (Ekz. la nederlandaj
k brazilaj!) = Se ili trovigas sur koverto sen la apuda ordinara stampo , oni devas
konsideri ili n komplezaj stampoj, kiuj ne vojagis poste! Precipe inter la brazllaj
stampoj la katalogo ne klarigas, kion " as" signifas. Multaj , ekz. 18 k 19 estis
stampitaj sur la pm, sed bezonis duan apudan ordinaran poststampon!
Redaktora kompletigo: Kian karakteron havas la nova BU 9 kaj BU 6?
BU 10, kvankam as, trov ig as su r pm , apûd pm, (au tute ne) kaj vojagis amase poste sen la
dua ordinara datstampo de Varna C, kiu oficiale estus necesa. Tia l por BU ne povas validi
supra j vortoj au tamen?
Burmeister
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Karaj klubaj geamikoj!
Ni trovis sube cititajn preserarojn, kiujn vi bv. korekti. Kelkaj niaj geamikoj post
la eldono sendis informojn pri novaj ekkonoj pri malnovaj stampoj, ankaü tiujn
sube mi vicigos. Mi tre gojas, ke tiuj informoj venis , kaj esperas, ke ankaû
eston te vi êiuj kunhelpos, plibonigi kaj pli detaligi nian katalogon . Antaû êio ni
devas plib onigi la informojn pri uzitaj datoj, êar ofte stampilo estis uzata nur
dum unu au du tagoj, anstataû dum tuta kongreso au s. okazintajo.
Kore ni dankas al niaj geamikoj s-ino Stronne, al Stifter , Simon kaj Am ouroux!
La redaktoro

lnte resa informo pri E-glumarkoj:
En marto de tiu êi jaro la glumarkkolekto de Rampacher estis vendita per
aûk c io kaj g i enhav is multajn E-glumarkojn. Berl ina postmarkvendisto nun
ofertas kolekton de 1800 diversaj E-glm (versajne la Rampacher-materialo) el la
jaroj de 1900-1949 je prezo de 1950.- gm k (GFR).
Simon

Estimataj,
fi ne de 1979 ni denove aperigos suple me ntan talion kun novaj stamp oj , kor ektoj kt p. kiel " aldonajo" de nia informilo.

Anon co :
La merno rigaj n esperantajojn pri la 1a Latin amerik a E-k ongres o vi pa vas havigi al vi pere
de la sub a ad reso.
1. Memo riga koverto, afra nkita per Zamenhof-pm kaj stampit a per la mem o rig a stamp o:
1 peco = 1 us do laro
2. 5 diversaj ko lo r-fotoj sur Kodak-papero , memorigaj pri la kon greso , kun do rsflanka
kon gre sa stampo (sen pm) kostas 10 us dolaroj n.
Se vi mendas 5 kov ertojn , vi ricevos senpage sesan ekz. Sevi mendas 10 kolorfotojn , vi
ricevos sen page speci al an eldonon de "BRAZILA KRONIKO" pri la kongreso kaj senpage
1 kolo ran foton.
Wilson Ferreira Martins , Caixa Postal°, 556, 17.500 - Mar i lia - SP - Brazilo
Ba nka : BAAOESCO (Agencia de Marilia, SP) Conta Nr 24.880, 17.500 - Marilia - SP Brazilo
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Prezldanto de la ELF-AREK-Klubo:
Ivar Paulsson, S-171 33 Solna, Algatan 3
Al li sendu la kotizon 15 IRK. Postkonto 51 57 85-4
Redaktoro de la kluba lnformllo:
Rudolf Burmeister, DDR 9033 Karl-Marx-Stadt , pk 95-39
Al li sendu informojn pri novaj kaj malnovaj êiuspecaj E-filatelajoj kaj E-glumarkoj, demandojn, proponojn, kritikojn kaj laudojn .

AU 4-2
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