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KONSTANTA
REVO DE REDAKTORO
estas 9 ke li havu êiufoje amason da kon tri buafoj 1 el
kiuj eltiri interesan
enhavon por sia gazeto o Mi ne po
vas nei ,ke êi-foje tiu revo realigi s, êar mi havis je
dispono por la nuna numero abundan materialon,
tiel 9
ke mi j am povus grandparte
pretigi ankaù la venonta n
numerono Kaj oni ne povos nei, ke la ekzemplero,
kiu
hod ia ù aperas , estas plenplena
da novafoj o Tam en,
mi ne estas tute kontenta,
êar tre volonte mi estus
rezigninta
je kelkaj nova1oj, kiujn vi povos traleg i en
la post a j pagoj: mi rilatigas
min al la morto de amik o
(v o pago 9), kaj al gena disputo (v pago 11) pro bedaùrinda miskompreno o
Aliflanke,
jen goja novafo:
Frank Tichy "reaperis'~
kvankam tiu gojo estas mildigita de la konstato de la
kaùzoj, kiuj silentigis
lin dum tre long a tempo
Nova jaro fus komencigis:
ke gi alportu personan
prosp e ron kaj su kceson en la kolektado!
LA REDAK T
O
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PRI LA STAMPO-BANKO
Karaj geamikoj kaj samkolektantoj
!
Mi <levas p eti pardonon,
ke mi tiel longe ne donis vivsignon. K aùzis tion niaj doganistoj,
kiuj preskaù ne ~
l as as leterojn kun stampoj, eê se ili havas noton, k e
temas pri E-stampoj.lli
ne komprenas
filatelon,
kaj
vanaj estas protestoj . Tio min ege kolerigis
kaj venenigis, kaj mi komence intencis fini Stampo-Servon
k a.J
mian kolektadon
entute! Sed dum somero venadis de
kelkaj miaj fidelaj amikoj salutoj kun novaj stampoj,
tiel belaj, ke mia kolero fordegelis.
Vere viaj salutoj
al mi mul:teg e help is !
Dua, pli grava kialo estas, ke mia 11-jara filino
printezyipe grave ekmalsanis.
Post 4 monatoj en ho spi
talo si estas nun hejme, sed <levas kusi en lito kaj ne
rajtas vizitadi lernejon.
Do mi mem instruas
sin laù
l e rnolibroj , ke si ne perdu tu tan lernej-j a ron. Tio p o
stulas multe da tempo o Kaj la tagoj tie l rapide forpa sa H1
el semajnoj es ta s monatoj kaj am.aso da n eresponditaj
leteroj kreskas.
Krorm estas êiam io farenda en mia
malno va domo kaj granda gardeno,
kiom mi plenumas
malfa cile pro mia ma llert ec o kaj korpdifekto.
Mi scias, ke pro mia silento v i mem klopodis akiri
novajn E-stampojn.
Do mi ellahoris
liston pri êiuj al
mi konataj E-stampoj
de 1972. Forstreku
afable stam
pojn, kiujn vi de mi ne plu deziras,
kaj sendu l a lis-ton, mi klopodos a kiri l a mank antajn. Krom e min infor
mu, se vi scias pri aliaj stampoj aù pluaj detaloj
Mi es per as, ke mia long a silen.to ne rompo s nian
nunan amikecon,
kaj dankas pro via pacien c o S kribu baldaù!
Kun bondeziroj
por nova jaro finas kaj restas via
sincera
Frank TICHY
582 51 SLAPANOV 87, êe~oslovakujo
O
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PROVIZORA
1 SOPOT 1
2 NANTES

LISTO DE E-STAMPOJ
1972
Pollando
2 o2.
Lernu Esperanton
Francujo
1502 - 6.4. ma~ina varbstampo,
64-a E-kongreso
3 SOPOT 1
Pollando
2Oo2o Semajno Intern.Am ikeco
1
4 POZNAN 9 Pollando
8.3.
Interno Tago de Virinoj
5 CORDOBA
Argentine
1.4.
17 - a nacia E-kongreso
6 SOPOT 1
Pollando
4.4.
Filatela
eksp o
7 SOP OT 1
Pollando
4.4.
Malfe r mo de E-Muzeo
8 PORTLAND U sono ekde 1.5. varbstam po por la 57-a
U. K. (Welcomes)
9 LUGANO
Svisujo 8 - 10 5 ~ama
apudstampo por
la 24 - a IFEF-kongr
e so
10 BRAUNSCHWEIG
1 Germanujo Okcido
19-22.5
5O-a Nacia E - kongreso
0
11 VASTERAS
(Svedujo)
20-22.50
Sveda E-kongr .
12 POZNAN 2 Pollando
11.60 Internacia
Foi r o
13 GYULA
Hungarujo
9 - 15. 7
10-a Somera Espe
ranto- Un iversit-a.to
14 TAKA}{ACU
Japanujo
15 - 16. 7. 59- a Japana E - k on gr .
15 TORUN 1
Pollando
16-i,22o 7 28 -a TEJO-kon gr eso
16 BUDAPEST
Hungarujo
17-23. 7 Hu ngara Ku.ltu r fe :c:to
17 VIGQ
Hispanujo
20- 25. 7 32-a Nacia E-ko ng r ,,
18 GDANSK 1 Pollando
2 2 - 25. 7 o Ba lta ma r o - mar o ·le
paco
19 KUOPIO
Finnlando
22'8'29. 7 45-a SAT-ko n gr.
20 ABALIGET
Hungarujo
24.7-1.8.
5+a IREN
(lntern.
Renko ntigo E-N aturamika)
21 PORTLAND
Usono 29.7. - 5.,80 57-a U.K.
22 SOPOT
Pollando
12.8.
60 jaroj de la 1- a E - sta
23 SOPOT 1 Pollando
23 -26 .8. 12 -a Festivalo
de
kaneono
18.9.
43-a Nacia E-kongro
24 PIS A
ltp.luj o
Po
ll
ando
18.9-1.10
La Or a Pola
25 MIJ;:DZ YGGRZE
Aùtu.no
0

Q

•
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26 OSWiijCIM

1

27 KRAKOW 1
28 C LERV AUX
29 OLSZTYN
30 BIM, YSTOK

Pollando
30o9• Simpozio "Esper an
to en filatelio"
Pollando
1.10,
60 jaroj de la 1- a
E-st&mlPO
Luksemburgo
-t;i-9. 10. Fervojista
Ekongreso plurlanda
Pollando
9 - 15.10.
l ntern.Semajn
o
de korespondado
P ollando
9-15010,
lntern.
Semaj n o
de korespondado

NANTEE 1972: KELKAJ KLARIGOJ
En la numero 21 de "Fenikso"
mi legis la tekston <p'll'I
la varbstampo
de NANTES rilat e la nacian kongreso n
1972 - an de U o F • E o
Mi posedas kovertojn kun la dato "10.2.19 72", s e d
mi. op inia s , ke la unua tago de uzado estis la 10 - a d e
·januaro 1972; la lasta tago ver~ajne estis la 4-a de
aprilo 1972.
Cu mi povas indiki la (fr ancan) manieron por indik i
tekston de varbstampo:
e sta s kutimo me ti la: ~-·:
.::_- si g non / je la fino de ~iu linio de la st ampo. Tiel por
Nantes oni skribas tiamaniere:
ESPERANTO/
64è CONGRES NATIONAL/ NANTES
PAQUES 72 .
J .A.ROUSSEAU,
PARIS (Francujo)
A

NOV A MEMBRO: Gilbert CHAMPAGNE Cno54)
19, rue du Raja!
F87000
LIMOGES (Fr ancujo)
kol ek ta s: E-pm, E-sta,
MK.
Pogtaj kodnumeroj : Je an AMOUROUX, 1 rue de Sorède, "Moulin1 ,..à-Vent", ,.., F - 66000 .PERPIGNAN
(Fr a) ·,
,..,
Frank TICHY, 582 51 S LAPANOV, C.efioslovakujo;
Zsolt GYARMATHY, Aprilis 4 tér 28, H-5700 GYU LA
(Hungarujo) ~·
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NOVAJ ESPERANTAJ
fino)

STAMPOJ

1972 (daùrigo

kaj

1

- POZNAN 2(Pollando)
, 130601972 (tiu dato estas sur
mia ekzemplero,
laù Tichyekzistas
ankaù 1L6o1972) :
Internacia
Foiro.
Teksto en esperanto
kaj pola:INTER'
NACIA FOIRO EN POZN.{\.N
/POZNAN 1 2/ 41 Mlf DZYN~
RODOWE TARGI POZNANSKIEo
Pluraj samcentraj
cirkloj kaj, interne~ sim bolo de l a F oi r o (litero P kun
flugiloj 1 kiuj memorigas la grekan <lion de komerco);
- MI°JtDZYGbRZE (Pollando) 1 18o9 -l o10o1972, 8 - a
lnternacia
E sperantista
F erio o T eksto en esperanto
kaj pola: FPW /"LA ORA POLA AÜTUNO" / VIII M"}:EDZY
NARODOWE' WCZ ASY ESPERANCKIE/
MlpDZYGORZE18olX - LXo1972o Vida.fo de la montara gastejo Ide la
Esperantista
F erio havas lokon, kaj kvi npinta st elo ku n.
Htero E; temas pri apudstampo;
- OSWIECIM 1 (Pollando) 9 3009.1972:
Simpozio "Espe
r:Anto en filatelio"
(eble mi preferus
fila t elo:NoDoR.)
,teksto en esperanto
kaj pola: SIMPOZ I O "ESPERAN TO
EN FILATELIO " /SYMPO ZIUM "ESPERANTO
W FI LA.~
TELISTYCE".
Portreto
de d - ro Zamenhof kaj indik o
Lo Lo ZAMENHOF;
i

~·KRAKOW 1 (Pollando) , L l0.1972:
60 - ja r a da tr eve n c
d e la unua E-stampo ; te k sto en pola kaj esperan t o:
IV OGO L NOPOLSKIE SPOTKANIE KLUBU/PZ F " E S~
P ERANTO" (traduko : l~- a t ut pola renkontigo de la klu ..
bo "Esperanto"
êe Po l a F ilate la Societo)/60-J
DA T RE
VENO/DE LA UND.A ESPERANTA
POSTSTAMPO
; la bildo .montras repr oduktâJon de la stampo de Krakovo 1912, kaj emblem on de l a Filatela Klubo "Esperanto" en Krakovo (tri turoj stilizitaj,
litera K kaj krono);
-CLERVAUX

(Luksemburgio),

6-901001972

1

Komuna

6
kongreso de la esperantistaj
fervojistoj
de pluraj landoj eùropaj (luksemburgaj,
okcidentg e rmanaj, franc aj
kaj belgaj, kun partopreno
de alilandaj E-fervojistoj),
sub la aùspicio de FISAIC Clnternacia Federacio
de la
F ervojistaj
Asocioj,
kiuj interesigas
pri kulturaj kaj
distraj agadoj de la fervojis toj); teksto en franca:
CONGRES DES CHEMINOTS ESPERANTISTES
(tr a duko: K ongreso de la esperantistaj
fervojistoj)
-FIS AT( ,
emblemo d e IF EF (f e rvoja rado kun flugiloj, kvinpinta stelo interne de du cirkloj,
literoj IFE F; la tuto in
tern e de sildo);
- OLSZTYN 1 (Pollando),
9-15010 o1972: Internacia
Semajno de korespondadoo
Teksto en,pola kaj espe,
ranto: MI,EDZYNARODOWY TYDZIEN PISANIA LIST OW
INTERNACIA SEMAJNO DE KORESPONDADO/
la bildo montras potpn kun 5 floroj, kaj koverton el kiu ehras folio;
- BIALYSTOK
(Pollando),
9-15ol0ol972,
lnternacia
Semajno de korespondado
o La stampo
estas menciita
de Tich,y, sed gis nun mi ankoraù ne vidis gin
0

Mi dankas la amikojn, kiuj sendis al mi ekzempleron de la. novaperintaj
stampoj: SOBIECH,
MAJEWSKI,
BIELAK, BECHTOLDT,
MIKULSKL
Mi pos edas ankaù ekzempleron
kun verda stampo
de ABALIGET 1972 (vidu l a mencion de la nigra stampo en alia numero de FENIKSO),
seè. mi dubas, ke gi
estas oficialaJoo
Antonio DE SALVO,ROMA(ITA
)

00000000000000000000000
POSTAJ KODNUMEROJ: VladimirBREJNIK,
41117
LIBOCHOVICE 679 , êeB.oslovakujo;
Gustave CHAMARE
59, rue Jean Jaurès,
F--76410 SToAUBIN LES . ELBEUI•,
Francujoo
NOVA ADRESO: Arie LAKEMOND, Mare za tenstraat
7, NL-6708 APELDOORN,
Nederlando.
À
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AFRANKSTAMPOJ

1972/1973

Mi ricevis de s-ro AMOUROUX afrankstampon
de 1972
ankoraù ne menciita,.en
FENIKSO;
temas pri nederlanda
ruga afrankstampo,
uzata en S LIKKERVEER;
mia e kze mplero havas la daton 19.Xol972o
La aparato havas
numeron FR 10300;
la bildo montras muzikajn notojn
kaj la vorton en esperanto
KLAVARSKRIBO.
Pliaj deta
loj (dato de komenco de u zado, uzanto, eventualél inter:
preto d e la muzikaj no t oj) es tos bonv enaj o
K rom e , mi jam ricevis ekze mplerojn de l a konataj
afrankstampoj
PICKEL, uzitajn en 1973. Ternas pri la
tipo "ESPERANTO
AKTUELL/Germana
Esperanto
Revuo" (mia ekzemplero
havas la daton de 4.101973)
kaj
la tipo "ES PERANTO/Lehru. W o'rterbticher/Zeitschriften,
Literatu:r"
(mia ekze mplero havas la daton
9o 1 o 1973).
Antonio DE SALVO, ROMA (ITJ\)
PRI KOLORAJ E-STAMPOJ
Mi opinias,
ke n e estas gus te, ke "stampoj kun koloraj inkoj ne estas oficiale".
En mia lando êiu postejo
uzas ofi c ial e nigran inkon por korespondaf
oj. Se tema s
pri memoraj E~poststampoj
postejoj ankaù stampas ilin
per nigra inko. Tamen interesuloj
kunportas
kolorajn
in ko jn , kaj petas postist on stampi per tiu j koloroj.
T amen postoficisto
mem ne volas stampi, êa r li oficiale n e
povas, sed douas la atampilon al inteœsulo por momento,
kaj tiu mem stampas pe r diversaj
koloroj. Tiamaniere
la
koloraj stampoj h avas la saman signifon kiel kun nigra
inko, kaj oni n e pov as maloficialigi
oficia lan postan
stampon nur pro tio, ke gi havas ahan koloron.
Estas
landoj , kiuj oficiale uzas rug an koloron,
kiel J apanujo,
kaj neniu kolektanto
pro.testas
pro tio.
W .s MAJEWSKI, WARSZAWA (POL)
O
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CU 2 TIPOJ POR LA STAMPO
BERN 1913 ?
Mi posedas 2 kartojn stampitajn per la malofta unua
svisa E-stampo BERN 1913a Ambaù stampaJoj estas similaj laù la generala
aspekto ~ sed la prezento de la dat o
estas malsamao Jen kiarnaniere
aspektas la centra par to
de miaj stampoj:
1-a tipo : gi estas tiel priskribita
en la "Enciklopedio
de Esperanto"
2-a volumo, pago 450, sed kun alia dato:

290 VIII o 13e-- 2

la streketo post la dato estas
longa 3 milimetrojn

2-atipo:
31oVIllol3oX

- 3-milimetr.a
streketo ne plu
sekvas la daton;
- X anstataù araba cifero sekvas la tagdaton;
- streketo
1, 5-milimetra
finas
la tutono
Kiu povas klarigi tiuj n diferenco jn ? Gi 2 malsamaj
stampiloj estis uzataj .?
Jean AMOUROUX, PER PIGN AN (FRA)
0000000000000000

0 00000

Je la pago . de jarkotizoj
la membroj ofte volas ricevi konfirmon,
kaj do sufi~e da korespondado;
mi re sp0 ncla s iom pos t iom, ili scias , ke mi ~iam respondas, nur kelkfoje oni de va s atend i pro manko de tempo.
Koncern e l a glumarko-kata
logojn, <;1ar estas mal ...
fac ile ricevi la ekzemµerojn ekzistantaj n ~e la vidvi no de s-ro Jens en, mi solvis la aferon per kopiado ·
Baldaù devos aperi en FEN IKSO raporto ~· pri l a
kas o; mi pretigos
gin apenaù e ble, iom malf acile hodiaù pro la forpaso de Jenesen .,
0

Ivar

P AULSSON,

SOL NA (Sv e)
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"KUN FUNEBRAJ SENTOJ NI SCIIGAS VIN, KE NIA
AMIKO, KARMEMORA SAMIDEANO KAJ KUNBATALANTO
,
D-RO B'.A.LINT SZEMENYEI
EMERITA DISTRIKTA JUGISTO~KOMITATANO
KAJ
DELEGITO DE UEA, SEKRETARIO DE 2-A TERITO
RIA KOMITATO DE HoE~Ao' KONSILANTARANO
DE
SoEoU.,
MEMBRO DE PLURAJ ORGANIZAJOJ,
POST MALLONGA SUFERADO
MORTIS.
LI VIVIS 66 J AROJN o
La 7-an de decembro 1972, Oroshàaa,
Hungarujo·.
2-a Teritoria
Komitato de Hungara Esperanto-Asocio"
A

A

o

La supran funebran anoncon transsendis
nia AREK ano ..GY ARMATHY o La subita sciigo profunfe kortugis
nin, kaj certe aparte trafos la diversajn
AREK-anojp.,
kun kiuj la mortinto korespondadis
~·Li ripozu en paco !
000000000000000000000000

ANONCO: Man.kas al mia kolekto jenaj pogtmarkoj :
la 3 hungaraj sendentaj (2 de 1857, 1 de 1962);
la 300-dinaraj
el Jugoslavio kaj Triesto;
la sovetaj de: 1927 - 40-a jubileo de Esperanto,
kun
filigrano;
- sama sendenta;
- sama sen filigrano kaj sendenta;
1930 - Centra Telegrafejo
dentumita 10
kaj 1 /2
1941 - e:ï;u_jsurpresitaj
de la germana
armeo;
la bavara pm kaj la aùstra aerogramo o
Pi.t:lILJ'oMIMLITSCH, 69 Blanchard
Road, MARL TON,
NJ 08053, U sono
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-· PRI FORTALEZA

(BRAZILO)

1964-a

"

La brazila stampo Fortaleza
1964-a estas postaoCar
dubo pri posta origino ekzistis,
prudente kaj prave s-r o
Burmeister
signis la koncernan
stampon en la lasta stam1•
katalogo per ( +) o Tre cerbumigis
min la 3 literoj D oC. 1 ,
kiuj estas sur la supra parto de la desegnita libro. Mi
penis pri "Departamento
aù Distrikto
aù Direkcio (aù io
simila en la portugala
lingvo) de Correios
(esperante
=
Posta) Te l egrafo.
S-ro Burmeister
konsentis
pri la ebl
eco.
Finfine la pruvon donis al mi s-ro Werner Simmi
sendante specimenon de brazila posta afrankostampo
kun,
en la ronda datparto,
la 3 literoj D .c. T. Do temas pri
siglo, kiu oficialigas
kiel po~ta la stampon, sur kiu gi
estas.
Konsekvence
dub o ne plu estas:
la bra zila stampo Fortaleza
1964 estas vere posta. Bedaùrinde
tiun
stam pon mi neniam vidis p e rfekt e klare lege bla.
Jean AMOUROUX, Perpignan
(FRA)
,..,

PRI AUSTRAJ
E-FILATELAJOJ
Mi JUSeksciis,
ke la K ufstein-a
kongreso
e st is plan ita por aùgusto 1947 kaj ke la stampo esti.s u zita dum
duona horo je la 29.8.194 7. Pro bestara
epidemio oni
poste arangis la kon greson en okto bro 1 sed stampo j d e
la aùgusta d at o ekzistas.
Ankaù int er esos, ke la aùstra postkarto
kun la verda postmarko
estis privat e mendita kaj ke 2 500 ekzem
pleroj esti.s presitaj.
En kelkaj landoj, ja, oni povas -mendi surpreson
de postmarko
sur privataj
kartoj aù
kovertoj,
se minimuma kvanto estas mendi·1a 0
0

Werner

SIMON,

MEMPHIS

(USA)

000000000000000000000000000000000000000000

Gi vi

jam pagis la kotizon de 8 respondkuponojn
por ..
1973 - a? Sevi ankoraù ne tion faris,
bonvolu rapidi,
1D1.emorante, ke tuja pago estas grava helpo por AREK.
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PRI LA KRAKOV A $.T AMPO DE 1912
Ni ricevis,
kun _peto pri publikigo en la plej nova nu
mero de "F enikso",
êi tiun leteron :
"Ege koleris min la artikol o pri la Krakova stampo
de 1912-a de RoBurme i ster en "Fen ikso" no23 , êar mi
ankaù persone
êeestis tie kune kun aliaj samkolektantoj Tute ne estas ve r o, ke hazarde alveninta neesperan ti sto kun la Krakova stampo de 1912 - a estis dum la
8 - a U o Ko en kongresejo
, c e rt e ne, ê ar li es t as tro j~
na 9 kaj li mem deklaris , k e li n e estis tie o Tro rapida
de c ido d e R ..Bo ke la stampo est a s falsa ne estas s e r i o
z a , êar oni <levas komp a ri kelkajn samajn stampojn kaj
do n i gu s tan opiniono Mi ne konsentas
ankaù kun sciigo
k e an t aù 5 jaroj aperis duoblaJoj d e Krako v o 1912 - a, ka j
kun tio, k e antaùe êi stampo estis tute netroveblao
Mi
r e sp onda s , ke se on i nenion serêas
do nen i on trova s o
Ankaù la Pariza
stampo de 1914-a estas n e tro ve bla,
ta.men s i njoro Amouroux trovis gin - do êu mi <levas
opinii, ke gi estas falsa? Finante mi konkluda s, ke ni
ne tro rapide forf etos la stampojn el propraj kolekto j
ha v ante ilin al tiuj kol ektantoj kiel ek z empl e R. B . al
kiu la krakov a stampo plue mankas".
Stan i staw BIESIADA,
CZ~STOCHOW
A (P ol)
Rimarkigo de la redaktoro:
Mi sincere
be daùra s, k e
ni a membro s-ro BIESIADA sentis sin of e ndit a p r o l a
artikolo de s-ro B URMEIS TER, kiun mi mem e ltiri s
e l pr i vata letero 9 kvankam kun la opinio, k e mi f ara s
nenian misuzon.
L e rninte d e tiu okazo, mi pet as, k e
skribante
al mi oni bonvolu, ev entu ale, mencii , êu l a
info r moj e st a s donitaj nur konfifience o Dankono
Koncerne la esencon de la problemo,
êu la Krakova
stampo estas posta, e stus int e rese aùdi ankoraù aliajn
opiniojn.
.
·
Antonio DE SALVO, Roma (lta)
O
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PRI LA AFRANKOSTAMPO

"KEHLET"

En la numero 21 de "Fenikso"
oni demandas,
êu lr1
afrankostampo
de Torben KEHLET estas ankoraù u ;q •
bla Jes, oni uzis gin ankoraù en julio 1972 êar ki a 111
mi legis artikolon pri tiu stampo, tuj mi skribis k a j 1111
ricevis la deziratajn
afrankstampojno
Laù mi , oni nl'
pavas konsideri
gin kiel "Esperanto-stampo"
~ êar n, •
estas kribita la vorto Esperanto
aù teksto en naci a l 111
gvo pri espenanto,
aù en esperanto o En fila.tela eksp c,, 1
cio oni ne povas prezenti
tiun materialon
kiel Esp er1111
tafono Aliaj kolektantoj
povas havi tute alian opin i otl,
Laù mi, estas necese kon i, êu oni listigos gin en k til11
logo o Nur la kolektantoj
povas diri!
Gustave CHAMARET,
ST AUBIN LES ELBEUF (Ji ll/\
0

0

ESPERANTAGLUMARKO
')us aperis pri la regiona E - kongreso en BALARUC LES-BAINS
(Francujo) o La grandformata,
ronda gl\l •
mar ko, versajne
konce:gtLta por algluado sur vitroj,
diras: ESPERANTO/
LANGUE UNIVERSELLE/CO
N
GRES REGIONAL/LANGUEDOC-ROUSSILLON/BAI
A
RUC-LES - BAINS /(HERAULT)/19-MARS-1972
(t ra .<111
ko: Esperanto,
universala
lingvo, regiona kongre so
Langdoko-Ruziljono)
0 Bildo blua de velboato,
ver da
esperanto-steloo
Ekzempleron
de la glumarko send i s
Jean AMO UROUX o

)))0

0 0 0

0 0 0 0 000000000000 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0((((

Mi ser~as (intersan go aù aêeto ) specialajn
stampojn kaj unuatagajn
kovertojn el êiuj landoj kaj pri
êiuj temoj; bonvolu fari ofertojn! ·
D-ro Antonio DE SALVO, via Olbia 15
1- 00182 ROMA (ltalujo)
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