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DIVEns~:.J PREZENTOJ DE LA LYONA VARBSTAMPO. 

La 16 --an de februa ro 1971 ek funkciis en la 
urbcentra :i;.iosto fic ejo Lyon - Terreaux la ilu st r
i ta varbstam Do anoncante la okazontan francan 
kongreson de· · :~spera nto . 
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Tre rapide la datstampo estis sangata. 
Precipe la longeco de la ref erenco de la dis- .. 
trikto - inter parantesoj - estas iom pli mal gran -• 
da, êar la spaco inter 1er kaj ARR estas pli 
malgranda ka j punkto ne sekvas ARR. Plie la 
cifero 2 en la hor-indiko estas pli fermat a , 
kaj ~a eta substreko sub H mankas. (fi g . 2) 

En ma rto/a :prilo la stampilo estis munt a ta 
sur alia masino. (fig.3). La rezulto estas, ~rn 
la s p aco inter la ronda da :tstampo kaj la tek s ·co 
nun estas 12 inm anstat au 7 mm. La litero H,s ir:i ·, .. 
bolo de l a horo; estas pli larga kaj mankas la 
tu ta maldekstra p8 rto. Cif~ r o O estas p li r on c1.a. 

' ., 
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~i estis la plej longdaüra prezento. 
La._ 10-a de aprilo versajne estis la lasta ta go 
de la uzo, kaj nova san~o estas notinda. 

(fig. Li-). La stampo estas denove muntata 
sur la . masino uzi ta dum la unuaj tagoj, sed 
eta diferenco estas ke la sup ra parto de la 
ronda d~tstampo estas rompita. 

Eê se ne es .tas nepre necese envicigi êiujn 
variantojn en la kolekton por ke @i estu kom
pleta , mi esperas almenaü, ke miaj informoj 
interèsas vin. 

Jean Amouroux 

---------------------------------------------
AVERTO PHI IDO-MARKOJ DE LA ANGLA POSTSTRIKO. 
- --- ---. -----------------------------------

En "i enikso" ni ordinare nur okupas nin pri 
11EsperantaJoj 11

, sed êi tie mi parolas pri mar
koj kaj stampoj, lçiuj nur estas ttpseüdo-espe-• 
rantaj 11

• Ili estas nome en la lingvo IDO, sed 
8ar IDO ja estas ido de Esperanto, oni hazarde 
povas erare koncepti etan tekston en tiu lin g-



vo kiel Esperantotekston, 
Pri tia erara koncepto temas la historia, 

Dum la angla poststriko, kiu komencis la 20-
an de januaro 1971 kaj daüris plurajn sema jnojn 
la ordinara posttrafiko estis tute paralizata. 
Tre rapide la komerco suferis p ri tiu si tuacio, 
Post kelkaj tagoj , kun permeso . de la gene rala 
postadministracio, multaj jam ekzistantaj pr i 
vataj transport-agentejoj plivastigis ilian re 
ton de reprezentantoj en- kaj eksterlande, kaj 
tiuj agentej oj kolektis riun la postaJ ojn, tran s 
portis kaj distribuis ilin al la ad res atoj , 

Memkompreneble tiuj servoj ne estis senpac;aj 
sed pli mul tekostaj ol la postservoj. Sed la 
uzo de postmarkoj ne estis ebla, êar ne plu es
tis la posto, kiu faris la servon - sed la priv
ataj agentejoj. 

La solvo estis simpla: la agentejoj eldonis 
siajn proprajn "post"markojn, La dese r;noj de 
tiuj markoj estis tre diversaj kaj fantaziaj. 
Fer tiuj markoj oni povis afranki la sendaJojn 
kaj la markoj estis nuligataj per privataj stam -
poj sammaniere kiel êe la posto. Enlande la a •
gentej oj faris la tu tan transporton. Leteroj al 
eksterlando estis senditaj al re p rezentanto en 
haveno sur la kontinento, kaj li devis afran ki 
la leteron perla postmarkoj de la koncerna l e.n~ 
do, kies po sto zorgis por la restanta transporta, 
Same la postajoj al Anglujo estis kolektitaj 
de iu reprezentanto, kiu prizorgis la trans
porton al la adresato en Anglujo. . 

Ciuj tiuj privataj marko j kaj stampoj e st i s 
tuj obje kt oj por spekulacio flanke de la fila
telaj ne gocistoj, Sed kômpreneble oni ne povis 
paroli pri "post"markoj, eê ne mal grau. la per-• 
meso de la postadministracio. Sed estas nur na
ture, ke multaj interesi~is pri la markoj. 

Nun venas l a a fero : 
La prtv 9 ta agente jo P0f3T--HASTE havis en Berlin 
repre z~mtantèm? kiu esta .s 11Espera~t o- paro l a:c1ta 
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Idisto 11

, kiu posedas postmarkvendejon. 
Tiu . repre zentanto, s-ro Alfred Neussner, zorgis 
pri markoj l::aj stampiloj al tiu agentejo . . 
La mar:!.;:oj estis presataj per klisoj .por iamaj 
IDO-glumarkoj . kaj provizataj kun nova tekstsur
preso por la nuna okazo. Sur êiuj markoj estas 
i nter alia la teksto' : ·privata post-servo. Sur 
J.a stam:90 uzita en Berlin estas la sama telrnto, 
dum la , s'tampo uzi ta en Londono parolas ,angla: 
priya·te p_ostal servo o · • ·· ·· • · - · · · - - - - - ~ · 

Cio tio estas en ordo kaj. tute legala. 
La $.fera, pri kiu mi avertas, . ~stâs ., ke s-ro 
Neussner (fidela kontrau lia propra kutJmo) -
ofertas tiuj .n markojn je vendo kun la simpla 
rim arko: ::?os.tmarkoj kun teksto en L. I. 
Kiam oni . le ca s Esperantlingvan a;noncon en Es
p erànto-:::;azet .o, oni komp;reneble supozas, ke tiu 
1 . I. sic;nifas . ·Es -peranton (kaj tio certe ankau 
e sta~la intenco flanke de la ·anoncinto) . 

Tio estas ruzajo, kiun s-ro Neussner antaue 
s ame uziB por- vendo de la IDO-glumarkoj. Li _· pra 
me.si s sendi por 1 US do'1. amason da glumarkoj 
en L. I .. Let;ante tion en Esperantogaz;èto, oni 
mendi .s ·kaj ricevis - a::nason da IDO--màrkoj . · 

Tial ra:i admonas kolektantojn kontrau aêeto 
de tiuj ·mar lrnj, - se il'i de ziras EsperantaJ ojn. 
Ternas pri IDO-a5oj. Sed se oni kolektas tiujn 
privat a j.ri markojn entute? la afero ·· estas en ordo 
Oni i.1ur ne :::,ensu," ke ili rilatas al --Esp eranto. 

-Int ·eri:ii ks o kaj eraro 0stas facilaj kaj pa-r 
done b_laj, ê'ar la ununura diferenco en la IDO
t eksto kaj : :so.ma teksto en Esperanto - ·estas la 
cirkumfl ·ekso super s en la vorto post . · · 

Germo.na kolektanto diris, ke li ri ga rdas 
tiujn IDQ.--aJojn k iel kuriozajojn; kiujn li te
nas en saiaa c;rupo kiel la fantaz.iaj Roz-insu 
la j mar~oj, - sed tio ne estas natura, ~ea~ _te 
Roz-insulaj markoj temas fakte pri EsperantàJ o; 
êe la stril ::o-ma ... rkoj temas pri IDO-ajoj; kio ne 
e stas la sama·■- Ci ti .e oni tute ne pôvas paroli 
pri Es:;_)eran,taJo. Sed s - ro l:~eussner ja ankaü 

1 

1 
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neniam fari's \ tiôn ; '• ka f ti aT 'otü ne povas faI'~ 
,juran · p,let1don ·pri . li. ·Li nur parol is pri L. I ; , 
Lingvo Tnteriî,à~i?, ka j esperas ·; '.\:ce Es p era n t is
toj ,, ne : trari s ardas. · 'J:a ruz'an t;roqipon. 

. .. . ! . . 

·A L T I G O J · ! 

- oo.OOoo

ÔIAM 

.Reinhold J eï.1.sen. 

A L T I G 0 J 

La pre zo po r êio ajn en êi -~iu ~ond9 al tigü J 
kaj .. êiam altigos .. La l ast a , generala àlti g o d e 
li9-, postaj tarifoj estas tre grava, kaj gi esta s 
tre gena por la funkcio de eta ro ndo kiel l a 
nia. Ki e l jam diri te e n nr. 15 nia Stampo- :Jerv o 
devis postuli helpon por la afranko de sendota j 
stampoj ·, = 1 rkp por êiuj L.j. mendotaj stam.poj; 
Kaj al .tio estas nenio ali a ol diri, ke tio es
tas vere .,_modesta, êar la altig .o de la posta t a 
rifo en CSR estas .tre granda . 

. . En Danlando la al tigo ankaü estas ri□arkin
da. Afranko por Fenikso kostas nun 40 0re ( a n
taue 30), · kaj la unua pe z-skalo estas nun 20 
g ramoj ( ant a e 50). Tio s i gnifas, ke 12 - paga num-
ero eble povos transiri la unuan skalon k aj 
tial·postulas afrankon de 80 0re. 

Fro tio - kaj aliaj al t i goj de prezoj por ma
terialoj - NI ar ,kau estas de vi gataj al ti g i :üa n 
enspe zo n. Kaj la jara kotizo estos de la unuo. 
de januaro 1972 : 7 . rkp anst a taü 6 . 

Ni e sper a s , ke la membr a ro ko mpren a s l a ne -
ceson de tio kaj restes en nia rondo . 

. Alia afero, kiu .genas nian ekonomio n , e stas 
ke Fenikso ofte mala p eras dum la po§ta trans
porte. · Multfoje membre skribis al mi, ke li ne 
ricevis ti1t-n aü tiun numer on, êu mi pavas se n 
di alia:p. Gis nun mi povis fari tian, sed est
as ja e kstr a elspezo por l a kaso. 

Tial mi de nun est a s devi ga t a peti a l r.1.em.-
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h1·oj, kiuj pctas pri resendo de Fenikso, ke 
11.:i. pagas so.mtempe unu respondkuponon . 

Mi petas la membrojn ri g ardi eu la referen
, oj en la mer:1brolisto estas gustaj (ankau l a 
1 1 s to pri kolekt- -obj ektoj). ' · · ··· , 

Al ie tuj sendu al mi korektan tekston. 

· Reinhold Jensen __ ,.,._ ..-. ....... __,, _____ ..,, __ ~•-• ------ - -,.., ____ -- -w----•--- ------- • 

l,A MEMBROLI.'JTC: 

NI. bonvenigas L~ novajn membrojn! 

'l'L) D-ro :Gali n t S zemenyei, Huba - u. 38 .
1 

Oroshaza, Hungario. 
Kole~tas: :m. Sta. Glm. 

112 ) Ramon ;, olera, Sta. Joaquina 13, Moya, 
(Barcclona), His panio. Kol ektas: Pm. Sta. 
Glm. Gazetoj. Lit. 

113) Tomasz 3 obiech, ul. Prosta 4 - 5, 
Bialo. P odlaska, Pollando. Kolektas: • Fm.Sta. 

11 '1·) Vilmos Radn ai, Baj csy u. 72, Dunaharas zti, 
Hunga1.,io. ICol ektas : glm . 

ADR8Di3AlïGO : 

1 9 ) Jea n Ar::iouroüx _, 1. Rue de Soréde , 
"Mouli n-2-Vent 11 

• F-66. P erpignan. Francio. 
ANONCOJ: 

::-·ro Ro.oon MGLERA, Maya ( Barcelona). Membro i1r 
42 de L ~rBK, de ziras aktualigi si a j n kolek•
tojn de ::~sp . - poststam :poj· kaj Glumarkoj. 
Proponoj do intersango es tos bonven a j. 

[(iu de ziro.s intersangi Esperanto -st ampoj n ka j 
Tutajojn kun mi? Vian mankôliston send u al 
J. Amou r ou x , membre nr. 19, (Vidu novan 
ad r eson). Li anticipe dankas vin. 
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1 GLU MARK O J l 
Gl~markoJ_ l 971 ~_(Daurigo~ 

8) 49 - a germana Esp. - kgr. Nürnberg . 1971. 
(Albrecht Dürer - jaro) 
(V) ( 25x37) trpk, --fol. 5x2 =10. 
Bildo de Albrecht Dürer. Nigra k. verda. 

a) normala stelo, ·' 
b ) renversi ta ste l o . ( 2 piritoj supren) ··· 

9) Privata komercist ·o en Lyon el donis div. 
glm. pr i -l a 63a franca E . kgr., sed la pr~
zo de ili estas multe tro alta, ·kaj la tu
ta afsro odoras tro multe de spekul~cio. 
Unue mia i.ntenco estis tute 11forgesi 11 t_;i..un 

- ~ldonon, sed pripensante, ke la Glumarkk~
ta l ogo estas pa~on po~t pa~o plenigita de 
samspecaj privataj pli - malpli spekulaci
eldonoj, mi tamen nomas ankaü ei. tiun . · · 
Kaj ereto kun 8 glm · ( 4 en franca + L!- en :Ss
peranto) . ·Ili montras la simbolon de la 
kongreso, kélj la nura teksto estas: 63- â 
franca kongreso de Esperanto. Pasko. Liono 
197 1a . Eldo4kvanto 1000 ekz. Prezo: 5 FF . 
Plue li vendes nedentumitajn · kaj · rtè~umit
ajr;i. foliojn po 7 , 50 .FF, kaj 11proveldon'Oj ·11 

sur ro zkolora au · senkolora papero. anl:au 
po 7,50 FF. Mi ne kanas lian adresoµ. 
Amouroux raportis . 

. .. 10) 13a barcelonprovirica · '.Ssperantista renkont• · 
igo. 20: juny 1971. (H)(47x34) fol.3x2=6. 
diversbildaj markoj. ··Teksto : Esperanta kaj 
nacia. Ve rda. · 

. 11) 31a hi .spana kgr. de Espere.nto. Alicante, 
19 - 24 julio 1971 . (V)(pap.35x47)fol.2 x3=6 
Stilizi ta b i ldo de monte, pa lmoj kaj ondoj. 
Plurkolora" 
(PK kun sama bild6)~ 

□ 
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DIVERSSPECAJ GLUMARKOJ 

Se oni estas kolektanto ··de glumarkoj , oni 
kiel konate devas esti a tenta pri fen .omenoj, 
ki uj diversrnaniere povas krei dubon rilate al 
ncrtaj kolekt-obj ektoj, au kiuj en ekstremaj 
okazoj simple estas falsajoj. Pri t i uj l e staj 
mi parolis antaue en nr. 3 sub la ti tolo : 
Do.ngeraj el tranêaj oj . 

Kiam forvora kolektanto hazarde ricevas tran-
8i tan markon, pri kiu li neniam au.dis, li ja. 
unue tre &ojigas kaj komencas fari studojn pri 
~i. Kaj le ro zul to de tiu studo plej · ofte estas, 
ko la "rarajo 11 estas bildo el tranê i ta de leter 
pnpero, koverto au etikedo. Do, ke tute ne tem
ns pri 11glumark:0 11

• 

Tian travivajon ni certe êiuj konas . Kaj mi 
- kiel jam skribi te - timas, ke mi en momenta 
~ojo pri l a ekposedo, au eble nur la sciigo de 
~tl ia kolol:-co.nto pri la rarajo, tro rapide rrtrem
pis la plumo~1 en la inkuj o 11 kaj donis la trav 
ttJ on s:pacon en la glumarkka talogo . Sed, kompre
neble, on i en tiaj okazoj ne povas pa r oli pri 
p;lumarkoj . 

Tute alie estas kun speco de glumarkoj, kiuj 
cm la praktiko estas u.zataj kiel kongres i nsign 
oj 1-c. s . l::rom tio, ke il i j a ankau estis uzataj 
lciel ordinaro.j glumarkoj sur )eteroj, êar ili 
j a estas eldpi taj kun gumo. Ce tiaj markoj ne 
okzistas dubo pri ilia valoreco kiel Glumarkoj. 

Alin &fero estas, se tiaj markoj estas pre
s i taj sur kartono au pli dika papero kaj ne 
s urhavas e;urnon . . Tiuoka ze oni ne povas ri g ardi 
ilin kiel glumarkojn. Sed tiaj vinjetoj estas 
tamen kolektindaj k:af valoraj kiel 11insignoj rr. 

Pluraj numer -oj en · l a :kata l ogo estas markoj 
kiuj servis 2 celojn: glumarko kaj insigno, . kaj 
ofte tiaj vinj etoj fakte estas pli maloftaj kaj 
"raraj n ol la ordinaraj, êar mul taj el ili per 
digis dun au post la servo kiel "insi g no 11 ping
lofiksita sur l a j ak o de Kongr e sano. Ofte oni 
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povas koni tiajn markojn helpe de la truoj, ki • 
ujn pinglo faris en ili. 

Kie l ekzemp lo de ti a marko mi pov as nomi nr . 
688, kiu e stis e ldon ita de l a antaükongre~o en 
Debrecen an tau la 51a UK en Budape _st. Certe n e 
mul taj konas tiun markon, êar gia apero ne ant 
au e estis konata de kolekt anto j. Ke mi hazard 0 
posedas gin suldas donaco de s -r o L. Obreczian , 
kiu partoprenis l a an t au kongreson. Kaj pro ti u 
donaco mi es tas tre danka al li. 
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Alia, speciala speco de Glumarkoj estas eti

kodoj por --~lumetujoj. Ili povas esti surglui taj 
ri Lr ekte en. la fabriko, se la mendo estas sufice 
1 ra nda. Sed ili ankaü povas esti surglui taj pos
Lc, ekzer :1ple d e _ komi ta tanoj , kiuj volas tiumani
r r e re k larni p or io ajn. Tiam la glumarko estas 
11iJ.ui ta su p er la ordinara alumetetikedo sur la 
nka tolo, sed en ambaü okazoj oni povas ri g ardi 
lr.t 11eti l::edo:n11 kiel "glumarkon". Se_ temas pri 
r·cklamo por certaj okazajoj mi nomis tiujn eti
ltcdojn en la e;lumarkkatalogo. Sed .ekzistas mul
Lnj etikedoj, kiuj nur havas propa g andan celon 
por Espera n to. 

Oni do ne povas diri, ke g lumarkoj nur ha
vas u nu taskon - beligi kovertojn kaj postkar
Lojn. Ea j p ro tio la "sporto" kolekt i glumar
kojn f a ri ê as nnkorau pli rava. 

Reinho ld Jensen 
-oOOo-

: ·, . 

lsTAMPOJ l 
~o§TSTAI~~OJ_ 1971._(daürigo) 

5) Ilaribor, Jugoslavio. 15-21 majo . 23a- IFEF
kgr. ( kon struaJo kun turo, Esp -stelo). d.32, 

6 ) Stockho l m. 29 -31 rnajo. Sveda Esp.-kgr. 
(Esp-stelo). d. 35 mm 

7) f!lohacs, ~:un gario. 11/6 . Hungara-jugosl avia 
· Esp era nt ista renkontigo.(Detaloj mankas). 

8 ) ]\ rakow 1. 13/ 6. Kunveno de PZF klubo "Espe
ranto 11

• c ~zF = mallongigo de "Pol a Fila tel
ista Asocio ") .T e ksto nornas anka .u. la venonta 
500a jub ileo de Kopernicus 1473 - 1973. 
( Korto de Collegiurn Maius). 50x32 mm 

9 ) Poznai1 2 . 13/6- 22 /6 . 50a in ternacia f oiro. 
(Emblemo kaj tur-konstruajo) d. 41 mm. 
(Aperis ankaü ne esperanta pm kun l a sama 



emblemo) . Maksimumkarton sendis membro: L~3. 
10) Miedzyzdroje, Pollando. 28/6. Tutpollan ~ , 

Esperanto-feriado. (22-29/6) Fluganta 
birdo. 50x30 mm 

11) Bialystock. 17/7. 3-a Kulturfestivalo de 
Esp,-junularo. 17-20/julio. d. 39 mm 

12) Alicante, Hispanio. 19-24/7. 31a hispan a 
E. -kgr. (Stelo kun 1131" sùr ondoj) d. 32 mm 

13) 91-0rsay. (Parizo). 31/7-6/8. 44a .SAT-~ 
kgr. (Ronda, franclingva) d. 36 mm 

14-) London W.C. 31/7 - 6/8. 56-a UK. 
Granda rektangulo 53x32 mm 
Estas tre mirinda kaj ne a'ntaue vidi ta ok.u 
zo, ke oni postulis krompagon de 1/2 d n i 
la ordinara afranko, por k~ la po§tajoj , 
estu stampitaj per tiu ne tro bela stam p 
ilo. Oni devas esperi, ke tiu ago ne es t •• 
os ordinara en la estonto. 

STAMPOJ_DE_AFRANKMASINOJ.(F irmenfreistempl en ) 

En Germanujo ape ris 2 novaj stampoj kun Esp e · 
ranto-teksto. Masintipo: Francotyp. 
Lohne 1. 1+972. Teksto : Gewinnèn Sie Freunde il! 
99 Landern mit Esperanto. Esperan to - Lingvo i 
ternaëia. Lehrer Hermann Behrmànn. (Valors t a , ) 
Teksto: En Malfacil o ·Helpas PILO. Esperanto, 
Lehr-u. Worterblicher, Zeitschriften, Literat ur 
(monogram:VLP) Ludwig Pickel, 85 Nürnberg 2 . 
Postfach 2113. (en la mezo : datstampo Nürnbe:i:r 
2. 85.) .(dekstre : valorstampo) t l 

---------------------------------------------
La redakcio esperas, ke vi havis bonan somer on 
Fost la feria ni denove eklaboras. La venon t a 
"Fenikso" ape ros la 15- o.n de Oktobro, sed mo.t ~ 
rialo a l @i devos esti ei-tie en septembro . 


