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Eblas pagi per Esperantajoj. 
Necesas nepre antaua interkonsento. 
Ni ne akceptas postmarkojn . 

Grava atentigo pri E-stampoj: 
Sevi prizorgas novajn E-stampojn, nepre lau valida tarifo, (povas esti la mini
muma por sendi postajon) afranku la kartojn au kovertojn. Preskau senvalora 
estas ekz. koverto afrankita kun pm de 0.10 au 0.50, se minimuma tarifa estas 
3.50. 

Bonvenon al niaj novaj membroj: 
Tage R. Olsson, 
Vitabandsvagen 13, S-302 40 Halmstad 
s-ro Taiei Nakai 
Motosiro-cho 19-22, Fuzinomiya-si, 418 Japanio 
M. Michel Paquis 
8, rue Gabriel Pelletier 
Cheminon, F-51250 Sermaize les Bains 
Reverendo Ryôkû Yûhan 
Hônen - Comunidade Budista 
Caixa Postal 690 
BR-24 000 Niteroi,RJ , Brazilio 
lnter§angas, aêetas kaj vend as neuzitajn postmarkojn (nur en " kvaroj" /"k varblokoj " ) por 
helpi al lepruloj pri temoj: sako, besto j , faûno , flaûro, naturo aeroplanoj, balonoj, sipoj. 
fervojoj, transporto, UPU, medicino, skoltismo, Esperanto k UNO. Nur post reciproka 
interkonsento! 
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Materialoj por E-filatela ekspozajo 
Pluraj niaj klubaj geamikoj petis pri publikigo de listo da filatela materialo, kiun 
oni povus vicigi en E-filatelan kolekton kaj kiu utilus por ekspozajo. Tiun 
deziron eblas plenumi, sed en tute provisora forma. Tiun êi liston ni daûrigos en 
sekvontaj niaj informiloj. Kiam eblas, ni aldonas katalognumerojn surbaze de 
Yvert. Necesus, ke iu el ni detale okupigu pri êi problemo kaj sajne estas bona 
sanêo, ke gi 1986 aperos bona materialo el plumo de Vladimir Vana k.a. amikoj. 
Nia nun a listo helpu al li en la preparado de tiu materialo kaj al niaj geamikoj , 
intertempe akiri iom da mater ialo , kiu apartenas nepre al bona ekspozajo pri 
internaci a lingvo. 

A) Lon ga estas la vico de sciencistoj tra la jarcent oj, kiuj okupigis pri kreo de 
internacia , au komuna, lingvo. Ni c itu kelkajn el inter ili , pri kiuj ni konas 
filatelan materialon. Vi êiuj povas kompletigi tiun liston. 

Platon , greka filozofo, skribis "La Dioj favorus la homaron, se ili donacus al gi 
komunan lingvon (E-pk de GDR K sta) 
Galen, medicina scienculo, konstruis sistemon de sig noj por preciza komuniko 
de diversaj ideoj. (E-pk de GDR K sta) 
Francis Bacon, angla filozofo, (1561- 1626) Ellaboris skemon de universala 
ling vo (Rumani o 1799, E-pk GDR k sta) 
Descartes, (1596- 1650) skribis "a rta lingv o estas ebla .. . ". (F 341 /342, E-pk 
GDR, sta) 
Newton, anga la fizikisto, (1642-1727) ellab oris projektojn por universala ling vo. 
(F 1136, PL 1001 k.a.) 
Comte, (1798- 1857) skribis pri neceso de universala lingvo (Francio 1121) 
Leibniz , filozofo , (1646-17 16) postulis k ellabor is universalan lingvon (sta k 
E-pk de GDR, pm: .... ) 
Comenius, filozofo (1592-1670) profetis 1641 en libro "V ia Lucis " universalan 
helpan lingvon (CS 1769 ) 
Zefaniah, profeto (VII je a.n.e.) aûguris redonon de unu komuna lingvo al la 
homar o (Biblio, Zefania, êap. 3. v. 9) 
Nostradamus, (Mic hel Notre-Dame) profetis 1555 en sia verko "Cen turi es" 
aperon de ova kultura lingv o. ( ... ) 
Campane lla . .... 
Ouintillianus, roma pedagogo (nask. 0035) parolis pri lingvo komuna por êiuj. 
(gestoj ) ( ... ) 
Atheneis, greka retoro, (vivinta ê. 200) skribis pri " f ing ra lin gvo" ( ... ) 
Voltaire, franca filozofo , (1694-1778) revis pri universala lingvo (F 854, R 82 k.a.) 
Ampere , franca fizikisto (1775-1836) kreis sistemon de univer sala lingvo (F 310 , 
845) 
Proudh on, franca filozofo, okupigis pri internacia lingvo (1808-1865) (F 799) 

Do, karaj geamikoj, mi pensas, ke vi êiuj povus kompletigi tiun liston kaj mi 
rekom endas al vi studi esperan tologiajn verkojn , kie trovi gas abundo da uzebla 
mateialo . Ekz. en tiu " Historio de la mondolingvo " de Drezen . 
Sekvontfoje mi prezentos al vi duan parton kun famaj Esperantistoj kaj amikoj 
de Esperanto , el kiuj mi nun citu al vi : Ramsay , Suttner , Renn, Jonas, Vela 
Piskova , div. papoj, Einstein, Diesel, Oswald, Tagore , Perrosi , Barton , Tuw im, 
Ciolkovski, Tolstoï , Gorki, Kato Haman, Rolland, ktp ktp. 
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En nian materialon ni ankaû povu s envicigi verkistojn, kies verkoj estas tradu 
kitaj en Esperanton, sed tiu listo far igus sentine longa kaj tial mi proponus 
listigi nur la plej konatajn kiel ekz . Hasek , Madach , Sienkiewicz, Homer , Goethe, 
Shakespeare ka.a. Kompren eble en tiu tri parto ni devus citi ankaû ekz . La 
Biblion . La Koranon. 
Mi bone scias, ke kelkaj niaj klubaj geamikoj opinias , ke tiuj materialoj ne 
apartenas al la E-filatelo . Tamen , inter ni ankaû estas multaj, kiuj filatele dezirus 
do kumenti la historien kaj la evoluon de la internaci a lingvo Esperanto , kaj tiam 
certe necesas tiu materialo. Kaj tial la tasko de ni informilo devas esti, doni 
utilajn informojn al êiuj . Mi estas certa, ke ni kolektanto j povos grave kontribui 
al la ekspozicioj en la centjaro de Esperanto . Ni kreu la bazon por tiu laboro kaj 
la necesajn helpilojn jam nun , ankoraû sufiêe frue. 
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ltalaj E-tutajoj 
Nia amiko Werner Simon en sia lasta letero al la redaktoro inter alie mencias 
tutajojn el Italie, pri kiuj ni jam atentigis parte en nia informilo nro 42. Hodiaû 
denove resu,:ne pri ili: Ekzistas du postkartoj kun privataj surpresoj (kategorio 
C)_ k~n nominaloj _de 120 kaj de 130 liroj. Plie ekzistas unu posta koverto 
(B1gl1etto) kun nominale de 120 liroj. Tiujn tutajojn aperigis la loka filatela klubo 
de urb<? r:,-iontag:iana okaz_e de filatela ekspozicio "Centenario Esperanto". Tiu 
ekspoz1c10 okaz1s 13an kaJ 14an de majo 1978. 

46-a Germana lnfanvilag-Balonflugo 
Kiam nia amiko Straif en sia letero skribis pri la trovo de la aûstra E-pk kun 
enpresoj pri la 46-a (austra) balonpostflugo, mi memoris pri letero de nia amiko 
Rikardo Hirsch el FRG, kiu siatempe aldonis fotokopion pri karto pri la 46a 
germana balonpostflugo profite al infanvilago. Unuamomente mi pensis, ke 
ambau identas, êar am bau estas la 46-aj. Sed montrigis, ke ne estas tiel, êar la 
germana balonpostflugo okazis 1.1.80. Mi ne scias, êu nia presejo bone kapab
las prezenti la fotokopion kaj tial mi gin priskribas: 
Startloko estis la komunumo St. Silvester kaj surterigloko la komunumo Plaf
feten (au simile) en Svislando. Afrankita la karto estas kun la svisa E-pm. Sur tiu 
karto ankau estas enpresita, ke temas pri la 20-a Novjarflugo, krome ni trovas 
surgi la konatan balonpostan stampon kun la teksto: 

Balonposto/Varmaera balono/HB-BEO/Esperanto 

La karto estas numerigita, gi havas numeron 3235, do sufiêe alta eldonkvanto, 
sajne. 
Niaj specialistoj do jam pavas arangi balonpostan rubrikon en la E-filatelo, êar 
ankau en Pollando jam okazis balonpostaj flugoj lige kun E-stampoj. (Sta 
Poznan-foiro 1967) Vidu ankaû JU 18 de la INEKSCASOFILA en Novi Sad 1967. 
Sed tiu lasta estas versajne ege rara. Eê siatempe tiu stampo apenau estis 
havebla. Kaj êu tiu jugoslava stampo vere apartenas al la E-temaj, pri tio mi 
persane ne estas konvinkita. 

Ekspozicio en Budapest 
Niaj klubaj geamikoj Racinai kaj Fekete sendis informojn kaj materialojn pri 
granda ekspozicio, kiun okazigis la Filatelista Esperanto Klubo de Budapest 
okaze de la 15-jara ekzisto en la biblioteko de la MABEOSZ-sidejo. (MBEOSZ = 
Asocio de hungaraj tilatelistoj). Tiu ekspozicio funkciis de la 11a de d_ecembr_o 
gis la 16a de decembro 1981 êiutage de la 13a gis la 18a horo. Orn montns 
materialojn pri diversaj aspektoj de la Esperanto-movado: 
- El historia de la Esperanto-movado 
- Esperanto en komunikado kaj sur postmarkoj 
- La Esperantostampoj de Hungario, Pollando kaj Hispanie 
- Esperanto-movado por la paco 
- Esperanto-glumarkoj 
- Bildkartoj pri popolaj kostumoj. 
Tereza kaj Vilmos Racinai montris en tiu ekspozicio ekzemple 144 _foliojn k~n 
diversaj Esperantoglumarkoj kaj nia kluba amiko Fekete la stampoJn kaJ _PO~t
markojn. Sinjoro Fekete estas la prezidanto de tiu E-klubo, kiu estas reg1stnta 
en MABEOSZ. 
Pro la altaj kostoj ne eblis mendi postan stampon, sed tame:i la orga:iiz~ 
komitato preparis eldonon de kartoj kun memoriga surpreso kaJ de samb1ldaJ 
glumarkoj. (Tiujn vi povas aêeti êe s-ro Racinai Vilmos, Dunaharaszti , pf 40, H 
2331 apud multaj aliaj pasintjare aperintaj en Hungario ). 
Ni kore gratulas al niaj klubaj geamikoj Fekete kaj Racinai, kiuj grave kontribuis 
al la preparo de tiu ekspozicio. 



Givoje rakontas pri JU-stampoj 
"La rimarkoj pri la stampo de la UK en Beograd 1973 estas gustaj. Apud la 
oficiala posta stampo kun diam etro de 30 mm ekzistas dua pli granda. Tiu estas 
neposta. La prezidanto de LKK posedis tiun kaj li stampis kelkajn kovertojn per 
gi en verda inko. Do, nepre temas pri neposta stampo. 
Kaj nun pri la stampo de Rijeka: Estis mi, kiu vendis dum la kongreso kovertojn 
kun tiu posta stampo. Ekzistas presitaj nigraj stampoj sur okazaj kovertoj, kiun 
eldonis la lokal filatela klubo kun permeso de la poste. Sed la stampo ankau 
estis en la manoj de LKK por povi mem stampi kovertojn kaj kartojn. Jen 
klarigo: nur tre malofte la posta sendas oficiston al kongresejo por stampi. 
Estas normala en nia lando, ke la posto disponigas la stampilon al la mendintoj 
kun la ordono, gin redoni post kongreso. En Rijeka okazis, ke ne estis stampo
kuseno kun nigra inko, sed nur en verda, tia l oni stampis en verda, tio ne estas 
"oficiala", tamen stampilo estis posta. Verdaj stampoj estas nur kelkaj." 

Arnhema dulinia stampo 
"Mi daure opinias, ke mia dulinia stampo de la E-domo en Arnhem estas posta 
kiel jam plurfoje dirite al vi êar pri posteco pledas: 
- la literformo de Men DOMO samkiel en NE 4 
- la viola koloro de la inko 

En "Fenikso" nro 52 nia amiko D. Bartosik pritraktas tute alian priva tan dulinian 
stampon, kiun ml ankau havas (verda) sur letero tiam sendita al la E-domo. Sur 
tiu êi estas "radianta E-stelo" kaj vortoj (ned.) tute ne ekzis tantaj sur mia, 
miaopini e posta dulinia stampo. Necesus kompari tiun de Bartos ik kaj la mian . 
-A mouroux - " 
Kara Dolfa Bartosik: Bonvolu ankoraufoje okupigu pri la afero. Mi ricevis foto
kopion de tiu dulinia, fakte tiu Men DOMO plene egalas al la Men la katalogita 
stampo. Certe estas malfacile, bone memori la aferon post 50 jaroj. Sed eble ni 
tamen solvos la aferon, êu dediêi al gi katalogan rangon au ne. 

La brazila mistero! 
En numero 54 mi notis en stampo-suplemento pri BRA, ke 15.12.1980 (!) en 
Sorokaba laudire estis uzita stampo APE-Concurso. Gi estas notita en lista pri 
brazilaj E-stampoj , kiun kompilis sinjoro Rodrigues, nia kluba membro. Bedau
rinde gis nun mi ne vidis tiun stampon, nur tiun noton en la listo. liai momente 
ne eblas, daurigi numerojn de brazilaj stampoj. Mi espe ras, ke sinjoro Rodrigu
es ankorau trovos tempon, sendi pri sk rib on de tiu APE-Concurso-stampo al la 
redaktoro . 

Negviro kun pispoto 
Denove nin E-filatelistojn salutis okaze de la jarfino hungara esperantista nego
viro kun pispoto sur la kapo pere de la plej fresdata hungara Esperantos tampo. 
Oni gin uzis okaze de la inter esa Vintra Esperantista Feria 11-a. Nia kluba amiko 
Fekete sen dis al la redaktoro salutkarton kun tiu stampo datita 28. 12.81. 

La aspekto de la stampo estas la sama kiel la pasintjara VEF-stampo, oni nur 
sangis unu ciferon: de 10- oni taris 11-a. Dankon ankau al nia kluba amiko 
Radnai, kiu disponigis vicon da fotokopioj pri hungaraj stampoj, inter ili pri 10-a 
VEF. 
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Afrankstampoj de Esperanto-Centrum 
Montrigis , ke la afrankstampo numero 22, priskribita en nia informilo numero 
53 ne estas sola, sed havas gefratojn! Jam en numero 54 nia amiko Mikaelo 
Legris atentigis pri ili. Dank' al sinjoro Leon de Brujne, vicprezidanto de Monda 
Turismo, mi nun eksciis, ke tiu afrankstampa familio subite duobligis pro la 
translokigo de la Esperanto Centrum en Antverpeno el la Arsenalstraat en la 
Frankrijklei , kion nature oni notis en la afrankstampo de la afrankmasino nu
mero F 3640. 

Jen la priskribo: 
AS 22-1 1980/81 

AS 22-2 1981 
AS 23-1 1980/81 

AS 23-2 1981 
AS 24-1 1980/81 

AS 24-2 1981 
AS 25-1 1980/81 

Antwerpen 

Antwerpen 
Antwerpen 

Antwerpen 
Antwerpen 

Antwerpen 
Antwerpen 

ESPERANTO-CENTRUM 
Arsenaalstraat 5, B 2000 Antwerpen 
sama, kun Frankrijklei 140 
ESPERANTO-PANORAMA 
Tweemaandelijks tidschrift 
Arsenaalstraat 5, B 2000 Antwerpen 
sama, kun Frankrijklei 140 
l'Esperanto en Marche 
Tweemandelijks tijdschrift 
Arsenaalstraat 5, B 2000 Antwerpen 
sama, kun Frankrijklei 140 
JEN/KONCIZE 
Tweemandelijks tijdschrift 
Arsenaalstraat 5, B 2000 Antwerpen 

AS 25-2 1981 Antwerpen samà, kun Frankrijklei 140 

Tiuj afrankstampoj konsistas el tri partoj: dekstre valorstampo, meze datstampo 
kaj maldekstre informstampo. La teksto en la flandra (au flama?) lingvo signi
fas: dumonata jurnalo . JEN/KONCIZE estas la organe de la Flandra Esperan
tista Junulara Asocio, ESPERANTO-PANORAMA la organo de la Flandra Espe
ranto Ligo . l'Esperanto en Marche sajne la organo de la Association pour 
l'Esperanto, ligita al la Belga Esperanto Federacio. 

Heinrich Heine 
(1797-1856) 
estts la unuo 

outoro. el kies 
verkoj oni 

trodukls en 
Esperonton. 

Togo de la . 
Esperonlo-Llbro 
1981 

- IO· lp C!~deb -
Bibhot elro h pe,a r.tista 

' hibro de ){antoJ 

neinrich Beine 

* 1911 

bperan1 0 -Prop1;9anda. lnsl itulo 
Leipzig 
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Tago de la Esperanto-Libro 1981 
Okaze de tiu tago oni en Leipzig reuzis la stampon GOR 9, pri kiu ni skribis en 
nia informilo nro 52 kaj ankau montris tie gian bildon. Validas la sama kiel antau 
jaro dirite: la postistoj plene fuslaboris kaj la stampo, almenau mia ekz. apenau 
estas legebla. La êefpostejo do vere ne kontribuas al bona reputacio de la 
Germana Pasto en GOR. Krome, mendinto de tia reklama stampo volas ion 
propagandi k pagas sufiêe da mono al la posto por la stampilo, sed se la rezulto 
estas tiel mizeraspekta ni proponas ke la mendinto almenau repostulu sian 
monon. 

GDR-E-pk 22 
La plej fresdata E-pk de GOR, aperigita okaze de la Tago de la Esperanto-Libro 
1981, aspektas multe pli simpatia, ol tiu gin akompananta posta masinstampo. 
La posta karto montras la alpreson kun teksto : 
"Heinrich Heine (1797- 1856) estis la unua autoro, el kies verkoj oni tradukis en 
Esperanton. " 
Plie oni montras reproduktajon de la " Libro de Kantoj - Heinrich Heine " el la 
10-spesdeka Biblioteko Esperantista , eldonita 1911 de la Esperanto-Propagan
da-lnstituto Leipzig. Kun la aserto pri Heine la eldonintoj pravas, tion mi kon
trolis helpe de la " Enciklopedio de Esperanto " . La Unua Libro de Esperanto 
estis tiu lernolibro par rusoj, kiu enhavis " tradukon el Heine" . 

Diversaj 300-Din. de Trieste? 
Unu el niaj klubanoj nun akiris 2 tricentdinarqjn E-pm de Trieste. Ili estas 
malsamaj kaj en koloro kaj en papero. Eble niaj specialistoj pri jugoslavaj 
postmarkoj ion pavas diri pri tio. Kiu havas eblecon, konsulti specia51-katalo
gon? 
Kompreneble ni scij nun akiris 2 tricentdinarajn E-pm de Triesto . Ili estas 
malsamaj kaj en koloro kaj eble unu el ambau dum pli longa tempo kusis ekz. 
sur skribotablo? Bonvolu direkti viajn sciojn pri la afero al la redaktoro . 

ELF/arek-ekonomio 
Okazis unuafoje en la vivo de nia klubo, ke ni ne havas deficiton. Jen la 
kasraporto de Ivar Paulsson : 

91 membroj pagis kotizon/ofte ne plene 
Donacoj 
Enspezoj de stampo-banko 
Preso de la informilo 4x500 skr 
afranko de informilo 4x250 skr 
Kotizo al UEA 
Afrankelspezoj de la prezidanto 
Afrankelspezoj de la redaktoro 

Enspezoj 

2000 skr 
1000 

155 
100 
100 

En la kaso 
3355 

486 

Sume 3841 skr 

Elspezoj 
3276 skr 

200 
365 

3841 

3841 skr 



PRI AS 21 - Zeist 
Unue mi atentigu pri tio, ke en la strato Zamenhoflaan de la urbo Zeist en 
Nederlando ekzistis almenaû du entreprenoj, kiuj uzis afrankmasino (numero 
FR 15883/AS 15 kaj PB 3286/AS 21 ). Ambaû stampojn ni jam priskribis en nia 
informilo numero 53. Pri AS 21 la delegito de UEA sinjoro R. slot skribis al la 
redaktaro i.a.: 
"Kiel mi jam supozis, la instituta translogigis al alia kvartalo. Ternas pri la 
fondajo " Nationaal tnstituut voor onderwijs en wetenschappen" (Nacia lnstituto 
por lnstruado kaj Scienca). Nun la sideja trovigas en Boslaan 6. La " matriku
lon" kun indiko "Zamenhoflaan" ili devis redoni al la posta kaj ricevis navan 
kun indiko " Boslaan". Kavertoj au kartoj kun afrankstampo de Zamenhoflaan 
12 ne plu estas troveblaj. Mi mem ne posedas gin, êar mi ne kolektas filatela
jojn ." 

Simon pri AS 21 
En Fenikso 53 vi miras pri aspekto de AS 21 el Zeist, gi estas tute en ordo, êar gi 
estas produkto de la firmao Pitney Bowes, kies afrankstampoj nature aspektas 
alie ol tiuj de la germana firmao Francotyp, kies produktoj estis AS 15 kaj AS 17. 

-Simon-

AS26 
Estis denove sinjoro Mikaela Legris, kiu sendis la unuan informon pri gi perla 
sciigo "Mi posedas afrankstampon de Brasschaat kun la teksto TK-Stafeto" 
(Vidu numeron 54). lntertempe li sendis originalon al la redaktoro. Ternas pri 
vere tre bela afrankstampo . Dekstre situas la valorstampo kun la indiko pri 
numero C 2285. En la mezo situas la datostampo kun indiko pri la urbo Brass
chaat kiu havas postan kodciferon 2130. Maldekstre ni trovas la por ni interesan 
parton kun la simbolo de TK-STAFETO kaj floro, kies esperantan nomon mi ne 
kanas, en germana lingvo ni diras " leonodento" kaj infanoj nomas gin " blovo
floro". Ankaû ni trovas indikon pri la adreso de tiu Esperanta eldonejo de 
Torben Kehlet: Miksebaan 65 A, B 2130 Brasschaat, Belgio . 
Ni estas tre kontentaj , ke nun ni pavas vicigi afrankstampon de tiu eldonejo en 
nian katalogon. Jam en nia inforrnilo numero 45 ni montris afrankstarnpon de 
Torben Kehlet, sed "ne sufiêan" por eniri katalogon. Tamen eê tiu estas uzebla 
en filatela ekspozajo kaj specialistoj inter ni sciu pri gi. Eble post kelkaj jaroj gi 
eniros katalogon, êar la opinioj pri filatelaj legoj sangas kiel jarsezonoj. 

La mistera AS en FRG 
Sur la pago 8/54 en nia informilo en la suba parto trovigas iuj spuroj pri 
afrankstampo. Mi pavas certigi al vi, ke mi mern ne scias, pri kia temas. Tamen 
mi supozas, ke nia presejo provis montri iun navan el Paderborn. Certe iu el niaj 
klubanoj ankoraû sendos informon al la redaktoro, tiarn ankaû niaj klubaj 
geamikoj ekscios, pri kio ternis! 



Miskpoto Draveil/Cerny/Perpignan malmikspotigis 
Dankon al êiuj niaj klubaj geamikoj en Francio, kiuj unuanime opiniis, ke 
" Draveil 1981 ne estas reuzo de Cerny 1979", kiel skribis ekz. nia amiko 
Amouroux, kaj kiu ankaû argumentis: "rimarku ankaû la malsimilan literon E en 
la stelo apud la malsama urbonom··. 
Sekve nun la decido estas facila: Ambaû havos sian propran numeron kaj la 
listo nun aspektas tiel: 
45 Cerny 
46-1 Perpignan 
46-2 Perpignan 
47 Draveil 

1979 
1981 
1981 
1981 

(kun P.P. en ds) 

La abundo da variajoj êirkaû la masinstampo Perpignan konfuzis unuamo
mente la redaktoron, kiu levis senhelpe la manojn. Estis nia amiko Amoroux, kiu 
montris la gustan vojon kaj li skribis : 
"En la aûgusta numero (1981) de "Messages", oficiala franca postista revuo 
estas di rite, ke, principe, asterisko anstataû horindiko en francaj rondaj stampoj 
akompanantaj mekanikan varbtekston estis, dekomence, oficeja sed nun ge
neraligita uzo por postajoj enpostigitaj antaû la 24a horo sed post la kolektado 
de enpostigitaj posta - joj la koncernan tagon. 
Unuvorte temas pri postnuligo de Postajoj, kiuj tamen forvojagos nur la sekvan 
tagon. 
Sekve de tio sajnas al mi, ke vi devas katalogi la francajn varbstampojn konsi
derante nur la situon kaj tipan prezenton de la ronda datstampo . La tipa 
datstampo havu iun katalognumeron kaj la ceteraj tipoj de la datstampo, inklu
zive la P.P., havu iun subnumeron en la koncerna numero. 
Pri variajoj (manko de iuj eroj, renversoj ktp .. . ) vi resendu al koncerna 
piednoto" . 

Do, mi nun denove relative klare povas superrigardi la aferon de la francaj 
E-stampoj . Kompreneble por ni E-filatelistoj ne tiom gravas la datstampo en 
masinstampo, sed guste la tekstoparto en la masinstarnpo. Sed tion ni ne levu al 
problemo. Grave estas, ke ni en nia informilo pritraktu êiujn detalojn êirkaû 
stampo, post 50 jaroj niaj posteuloj ne plu kapablus bone solvi iujn eksternor
majn aperajojn. Certe iuj numeroj de nia informilo transvivos, kaj eblas konsulti 
nian informilon, kiu , kvankam sufiêe mankohava, tamen kapablas transdoni 
utilajn informojn . 
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Rumanaj Esperantostampoj 
Estis nia hungara amiko Stefano Fekete el Budapesto, kiu fine de la jaro 1981 
afable disponigis al la redaktoro fotokopiojn pri la pasintjare aperintaj en 
Rumanio postostampoj. El tiuj kopioj ni êerpis sube priskribitajn faktojn. 

La stampoj aperis okaze de "La IV-a tutlanda Esperantologia renkontigo" en 
Timi soa ra (18-20 .9.1981 ). lniciatis ilin, kaj ankau memorigan koverton la filatela 
klubo de la un iversitato en Timisoara, kiu sajne ankau organizis ekspozicion pri 
Esperanto en la universitato. Certe niaj estimataj klubanoj en Rumanio ankorau 
sendos detalojn pri la afero . 

R 1 estas masinstampo kun dekstra tekstoparto , kiu portas la tekston : 
a IVa INTILNIRE REPUBLICANA de Esperantologie 
TIMISOARA 18-20.9.1981 

La tekstoparto montras plie malfermit an libron kaj E-stelon. La mezuro de la tp: 
53x23. La teksto en la dat stampo (ds) havas nekutiman pozicion, gi kusas 
kvazau sur maldekstra sultro. La dato en mia kopio: 19098122 kaj la indiko pri la 
loko: OF. TIMISOARA TRANZIT 

R 2 same estas ms kun dekstra tp kiu tekstas: 
Vizitati EXPOZITIA TEMATICA Esperanto 
UNIVERSITATEA TIMISOARA 14-20.9.1981 

La tp plie mon tras ko nturon de pm , malfermitan libron kaj E-stelon . La mezuro 
estas la sama kie l êe R 1 kaj ankau la pozicio de la teksto estas la sama. La 
indik o pr i la ekspeda postejo diras: 1909 TIMISOARA OF. Tranzit. La dato: 
19098122 . lnt erese estus sc ii êu la cifero antau loko estas postkoda au data êar 
ambau estas iden taj. 
R 3 esta nulig a memoriga po sta stampo kun diametro de 42 mm. En la stampo 

ap ra granda E-stelo kaj, versajne, bildo pri la universitato kie okazis " A 
IV-A INTILNIR E REPUBLICANA de ESPERANTOLOGIE". La dato sur mia 
fotoko pio : 19.9.1981 kaj la urbo: TIMISOARA. 

Gratulon al niaj geamikoj en Rumanio! 

ANONCO 
Kiu povos helpi min komplatigi la kolektojn de la publikajoj, FILATELISTA ADRESARO , 
TUTMONDA KOLEKTANTO, LA ESPERANTA KOLEKTANTO, k.t.p., per vendo aû int er
sango de mankantaj numeroj? . 
- Sro. Ramon Mole ra - Sta. Joaquina no 13 - Moià (Barcelona) - Hispanio. 
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