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Afergvidanto
de AREK: Ivar PAULSSON,
Algatan 3,
S-171 33 SOLNA (Svedujo),
p.ê.k.
51 57 85-4;
redaktoro
de "F enikso":
d-ro Antonio DE SAL VO, via
Olbia 15, 1-00182 ROMA (Italujo);
jara kotizo:
10 respondkuponoj
aù egalvaloro
(interesitoj
en landoj kun
transpagaj
problemoj kontaktu la redakro ron, kiu klopodos trovi sol von).
KELKAJ VORTOJ DE LA AFERGVIDANTO
Per êi tiu numero AREK transpasis
sian unuan kvi~
jaran periodon.
Postrigardo:
nia amika rondo de inter~
semuloj pri E-kolektado
konsistis
komence el 14 membroj; la unua celo estis, ke la nombro kresku gis 25,
dum nun ni esperas
baldaù atingi la nombron de 75. Ne
nur la kvanto, sed ankaù la kvalito de membroj kreskis.
La AREK-anoj
scias, ke ili povas ricevi bonajn informojn kaj konsilojn en la kolektado.
Dank' al niaj senlacaj red aktoroj, unue JENSEN kaj nun DE SALVO, e~
tis farita granda laboro, por ke "F enikso" aperu en
bona vesto kaj kun interesa
enhavo . ~iuj AREK - anoj
ege dankas pro tio. Kiel afergvidanto
mi esperas,
ke
AREK bone transpasos
ankaù la duan 5-jaran periodon.
Ivar PAULS SON, Solna (Svedujo)
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GL UMARKA KAT ALOGADO
Post la forpaso de nia kara kolego JENSEN,
la afai ·
gvidanto de AREK proponis
al mi la daùrigon de la kat ; 1
logado de la diversaj
glumarkoj eldonitaj pri aù por c~
peranto:
mi akceptis tiun proponon,
kvankain mi ankor 111
ne havas grandan kolek.ton de glumarkoj.
Mia plan.o estas la katalogado
laù la enkonduk.o d e lo
dua eldono de la katalogo 0968) pagoj: I. II. III. Sed 1111
mem, sola, povas nenion far i. se êi.u unuopa esperan ti s to,
ê.iu loka grupo, na c iaj aù internaciaj
movadoj ne tran s.
donas al mi informojn aù. specimeno jn de la no v- eldon i ..
taj glumarkoj .
Mi propnnas
do al êiuj komen c i la liston per la un ufl
numero:
774 de la jaro 1972. Kompreneble,
se aliaj ne
konataj glumarkoj antaù tiu dato estas malkovrataj,
anki111
ili estas bonvenaj kaj listigotaj
inter l a ali .aj numeroj.
Bonvol u sendi viajn i nformojn al mi a adreso (afran ku êi am filatele 1 d ankon!): Amik a Rondo de Esperant
aJ
kolektantoj,
êe s-ro Gaston T REMON, 31 rue Turgot,
F -87350 PANAZOL (Brancujo).
En la kadro de "F enikso" mi donos resumon de la in
formoj, petante de êiuj korektajojn
pri diversaj
eraroj ,
forgesoj
ainalia'"joj. êar la katalogo "JENSEN"
estas n e
ces a ilo por -la kolektantoj,
eê ne-esperantistaj,
mi k a 1
kulas pri via help:, kaj antamankas.
La repre so de êi
tiu infor mo , eê resume , estas de zirata en la esperan tista gaze taro.
P.S.
Kiu povas proponi al mi unu serio n de la bult e
no "La Glumarko-kolektanto"?
Gaston TREMON,
Panazol (Francujo)
F ALSAJ "ESPERANTO-FILATELAJ
OJ"
Bedaùrinde
la 4-a E - renkontigo,
arangita
okaze d,e
la internacia
ekspozicio
de p. m . okazinta en HODONIN
Çêenoslovakujo)
la 13-an kaj la 14-an de aprilo 1973,
1ne ri~vis la antaùviditan
porokazan
po~tstampon.

- 3 :- La eventon memorigis
"tuta']o" . Ternas pri normala- -.
clficiala posta karto kun enpresita
marko je 30 h ki u, ·
post aêeto êe la posto,ricevis,
presite,
E - teksto n , Kiu
ne averti te ricevas
similan karton povas supozi, ke gi
estas aùtentika posta e ldono, dum gi estas nur priva ta
arango.
Tiaj miseldonoj
povas, do, esti dangeraj
por
la bona reputacio
de nia fako, Ekzistas
sufiêe da aùten
tikaj E speranto-postmarkoj
poststampoj
kaj posttuta 1
Joj kolektihdaj
kaj ekspoziciinda
j sen "krei~~si mem no va jn. La solvo ja estas tro facila .
La kazo de Hodonm ne estas izolita.
Oni jam parolis pri svisaj postkartoj
kiuj, post aêeto, ricevis
surprese
E-tekston.
Mi poseda s ankaù germanan postan
karton kun enpresita
marko je 10 pf kiu ricevis,
pre site, la emble mon de la germana E-Kongreso,
kiu oka zis en Gchtingen en 1949 , Kiamaniere
klasifiki
ti ajn
privatajn
arangojn?
Laù mi kiel simplaj esperantaJoj.
Kompreneble
oni ne <levas ilin envicigi en serioza kata
logo , kiu enlistigas
oficialajn
E-filatelaj
ojn.
Jean AMOUROUX, Perpignan
(Fran:rujo)
E speranto•E stis prezentitaj

Ekspozicio
tri kolektoj

en Hodon1n
pri la temo "Espera~

to" . Kolekto "Historio
kaj nuntempo de Esperanto",
de
s-ano Dolfa B~os '.ik e l Praha ricevis
orumitan medalon kun honorpremio
por plej bona kolekro en tema kl~
so . Kolekto de Vlhla Hasala el Hodon1n "Esperanto
en
filatelio"
ricevis
argentumitan
medalon.
Trian kolekton ekspoziciis
s-ano Jaroslav
Vàcha el Pr1bram "Es peranto - lingvo de paco kaj amikeco".
La kolektoj estis prezenti taj en la kadro de internacia ekspozicio
de postmarkoj.
En septembro
1974 oni planas ahan (5-an) renkontigon de esperanto-filatelistoj,
en Opava, ankaù en
kadro de internacia
ekspozicio
de pm.

- 4 .APOGINTOJ DE ESPERANTO
HONORIGATAJ PER 7
FRANCAJ POS TMARKOJ (aldono kaj korekto al "Fenikso" n. 25, p. 2 kaj 3)
a) numeroj de la pm laù la katalogo Yvert & Tellier :
Henri FARMAN : pm 638 ne koncernas
Farman.
Nur v a lidas 1670.
Albert THOMAS: oni <levas legi 1600. Estas la "Inter
nacia Labor-Ofiaijo"
kiu ricevis la Nobel-premion
pri
Paco. Bulteno de I. L. O . tute en Esperanto
aperis,
ê~
dumonate, kiel aldono al "ESPERANTO",
organo de U.
li,~
E .A.
Edouard BRANLY: ekzistas du pm pri li: 599 kaj 1626.
Jean CHARCOT: pm 1259 ne koncernas
Charcot,
Henri POINCARE~ pm 933.
Prezidento
COTY: pm 1412.
Marcellin
BERTHELOT:
pm 243 kaj aerposto 3.
b) biografiaj
notetoj:
Jules VERNE: li estis ankaù membro de la esperantista grupo de Amiens (ref. Tutmonda jarlibro
isperantista por 1904, pago 68)
Albert CALMETTE : li estis ankaù'ïnembro
aprobanto"
de la esperantista
grupo de lille . Ttutempe li estis direktoro de la lnstituto Pasteur
de Lille (ref. Jarlibro
de la "Societo (franca) por la propagande
de Esperanto" por 1003, p. 38)
Prezidento
Paul DOUMER: Li akceptis Jill~
patronadi
la 24-an U. K . (Parizo 1932), kaj eê propra
move li deklaris,
ke li honorigos per sia êeesto la inaùguran kunvenon/; bedaùrinde
li estis mu~dita antaù
la kongreso
(ref. "Gazeto de la XXIV U. K.)
Marcellin
BERTHELOT:Ano
de la patrona komitato
de la "lnternacia
Scienca Revuo". En la tripaga nekrologa artikolo,
kiu aperis en "La Revuo" (n. 9 ~ajo 1907) C. Bourlet skribis:
"Nia Majstro D-ro Z~

- 5menhof eble memoras ke, en Aùgusto 190 5, kiam li p.tsis trA Parizo antaù ol veturi Boulogne-n,
li tag man gis
kun Berthelot
sue la Eiffel-turo
dum tagmango donita de
nia amiko D-ro }aval" .
Jean AMOUROUX,

Perpignan

POR KOLEKTANTOJ

(Francujo)

DE ESPERANTO

- INSIGNOJ

Oni JUS fon dis intern ac ian k lubon por kolektantoj
de
Esperanto - insignoj 9 gi eldon o s sian informilon
"Bulte no", kiu estas 8 ~-paga , form a to AS . Sidejo kaj r e d akt ejo de "B ulteno"esta s êe S - r o Vlàda HASALA,
S. K . N .
37, CS R - 695 03 Hodonl n, ê'e no sJovakujo 1 vicprezidan
to kaj sekretario
de l a org arü z o . Prezidanto
estas s - ro
Dolfa Bartosik el Praha .
Noto de la redaktoro:
kial multobligi l a esperanto organi z a'jojn, ans t a ta ù klopodi kon c entrigi en tiujn jam
ekzistantajn?
La pagoj de nia "Fenikso"
estas malfer mitaj ankaù al la kolektan toj de Espe r anto - ins i gnoj; su-fiêas , ke la interesitoj
sendu kontribuaJojn
pri tiu te mo .
AFRANKOST

AMPOJ EN 19 73: n enio vere

nova

Ankaù du m 1973 estas uz a taj la jam konataj afranko stampoj kun teksto en Esperanto
de BIBLIA REVUO en
Ravenna (Ita lujo) , Ludwig PICKEL en NU.rnèerg (Ok ci denta Ge rm anu jo) - okazis p aù.zo inte r m arto kaj aùgu sto - , Helmut SONNABEND en Dollbergen
(Okc. Germ.),
Hermann BE HR MANN en L ohne (Okc. G e rm.); anka ù la
muzika Ins tituto KLAV ARSKRIBO en Slikkeever
(Neder
lando) daùrigis l a uzadon d e s ia afrankostampo,
kiu ja~
ek zis tas de pluraj jaroj, sed kiu gis nun ne e sti s pri ate !!:
tit a j de l a kolektantoj.
)))))))))0
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Kiu n e ricevis numerojn de "FENIKSO ", bv ilin peti
la redaktoro
(la i talaj postoj longe strikis) .
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Ankaù êi-j are, aperis specialaj poststampoj
kun te
ksto en Esperanto,
aù kun mencio de esperanto-eventoj; ni iœ citos ilin laù la dato de uzado.
En Rosario,
Argentino,
bela ilustrita
stampo estis
uzita la 21-an de aprilo,
okaze de la Nacia EsperantoKongreso.
La teksto, en hispana lingvo, indikas la arangon; la bildo prezentas
urbajn monumentojn.
En Sopot, Pollando,
sesangula
(neregula)
poststa~
po en la internacia
lingvo memorigis,
la 24-an de apri
lo, la 18-an Tutpollandan
Esperanto-Kongreson;
me~e
de la stampo trovigas malhela,
kvinpinta stelo.
Ankoraù en Pollando,
en la urbo Pozna-f:i, du diversaj poststampoj,
en pola lingvo kaj en Esperanto,
estis
uzitaj la 10-an de junio, okaze de la tiea lnternacia
Foiro. Ambaù stampoj havas saman tekston ("lnternacia
Foiro en Pozna~•,
ripeti1a ankaù en la pola), dum varias la bildoj, respektibe
vidaf o de moderna konstruafo en la komerca uebocentro,
kaj stilizita
emblemo
de la Foiro.
En Hungarujo,
en Balatonboglar,
la 10-an de junio
rektangula
ilustrita
stampo memorigis la Printempan
Internacian
Renkontigon.
La teksto estas dulingva,
en
Esperanto
kaj en la hungara (en êi tiu lasta lingvo, la
teksto ne koincidas,
versajne,
kun tiu en Esperanto).
La bildo prezentas
kvinpintan
stelon kun litero E, kaj
silueton de Balatona Lago.
Ankoraù en Hungarujo,
dum julio (precizaj
datoj ne
konataj),
estis uzita en Gyula poststampoj
okaze de la
Somera EsperantoUniversitato.
La teksto est as en E speranto kaj en la hungara;
la bildo prezentas
blazonon,
versajne
de la urbo, kun la komencliteroj
SEU, kaj
kvinpintan
stelon.
Same en Hungarujo,
en la ripozloko Abaliget apud
L

~
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poststampo
memorigis dum julio (precizaj
dato{ I
nekonataj) la lnternacian
Renkontigon
de E sperantistaj
Naturamikoj.
La teksto estas nur en Esperanto;
gi diras: "6- a lnternacia
Renkontigo Naturamika
- IREN
Abaliget".
La bildo, jam tradicia
, prezentas
du manojn,
kiuj sin premas,
surfone de stilizita montaro k un floroj
kaj malhela, kvinpinta stelo.
En Madrid,
okaze de la 33-a Hispana Kongreso de
Esperanto,
estis uzita ronda stampo en hispana lingvo;
mi posedas ekzemplerojn
kun la dato de la 21-a de julio, sed versajne
la stampo estis uzita dum pluraj tagoj. La skribaf o mencias la arangon;
interne de kvinpinta stelo aperas la numero 33.
En Eeograd, Jugoslavia,
okaze de la 58 -a Universala Kongœso de E speranto,
estis uzi ta ronda stampo; la
teksto estas nur en Esperanto.
La stampilo estis uzita
plenrajte
nur la unuan tagon, la 28- àn de julio; ek de
la 29-a, gi estis uzebla nur memora'Je, por privataj
aldonstampoj,
dum la afranko estis nuligenda per la normala postkontora
stampilo.
T amen, la kongresa stampilo
restis je libera dispono de êiuj kongresanoj,
kiuj mem).
iniciate u zis gin laù sia bontrovo,
ne nur aldone, sed
ankaù sur la postmarkoj
de kovertoj /kartoj ne efektive
senditaj,
kaj ne nur en nigra koloro (la sola oficiala),
sed ankaù en la verda (kaj e ble ankaù en aliaj). Krome,
preskaù êiuj stampoj estas malklare lege blaj kaj ne belaspektaj,
nur sporade oni trovas taùgajn ekzemplerojn.
Entute, malagr abla situacio el fila te la vidpunkto,
des
pli bedaùrinda,
êar la anoncita poroka za postmarko ne
aperis (laù onidiroj,
oni petis gin tro malfrue).
Dum l a oficiala Postkongreso
en Ateno, Grekujo,
oni vendis ae rpostajn kovertojn kun stampo en Esperanto kaj en l a greka, id:xt. kiu diras:
"Oficiala EsperantoPostkongreso
Ateno". Aper as granda kvinpinta stelo.
ù_,a stampo, kiu havas la daton de l a 8-a de aùgusto,
_j
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Iie estis publike uzita; laù deklaro
de la prizorginto,
ekzistas
nur 1. 000 kovertoj , êiuj egalaj.
Ankaù êi foje, neaprobinda
situacio.
En Kameoka, Japanujo , la 12 - an de aùgusto estis u zita speciala
rond a s tampo Cen la kutima rugbruna
kol ~
ro) okaze de la 60 - a Japana Kongreso de Esperanto.
La bildo montras s tonmonumenton
kun la esper antlingv 1:1
skriba1o "Unu Dio, Unu Mondo, Unu Interlingvo".
Kie l
scia te, ja, Kameoka estas centra de la re ligia movado
"OOMOTO" . Skri .ba'jo en japana lingvo versajne
men cias la kongreson ,
En Pod ëbra dy , êen o.slov aku jo, la 24 --an de aùgusto
est i.s uzita bela ronda sta mpo, kun êena sk.ri.ba}o pri
"E s peran ta saktu rm .ro", sa ktab u lo kaj sakpeco ,
La 16 - an de septemhro,
en la itala urbo Trento
e stis uzi.ta be la ilustrita
ronda s tampo kun la skriba.fo
en itala lingvo "44-a hala Kongre s o de Esperanto",
La bildo montra s l a urban monumenton al Dante Ali ghieri,
patro de l a it ala norrnling v o kaj s irnbolo de re zisto (sub la aùst r a regado de Tremolando)
kontraù
la subprernado
de lingvaj rninoritatoj;
en la fono , vidiga s kvinpinta
stelo .

La supraj i nforrnoj es tis kolektitaj
dank ' al la afa bl a kunlaboro
de rnultaj AREK-anoj,
kiuj sendis .sciigojn kaj mateilialon , Apartan d ankon mi. suldas
al:
f "
GlL, MAJEWSKI,
VANA, TICHY, LINDSTROM ,
CHAPELLIER,
AMOUROUX,
'§IELAK, Ç'.HAMARET,
SIMON, WASILEWSKI,
LEVICAROV, TOTH, BIESIA
DA, WLUKA, PRODÀNESCU,
SOBIECH,
HASALA.Antonio DE SALVO, Roma (Italujo)
Mi daùre aêetas, intersangas
kaj vendas specialajn
poststampojn
kaj tuta.f ojn pri ~iuj temoj, el êiuj landoj kaj epokoj. D-ro Antonio DE SALVO, via Olbia
15, 1-00182
ROMA (Italujo).
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PRI KELKAJ POLAJ ST AMPOJ
- l
Dum la 8-a U.K. en la jaro 1912, krakova
êefa po
stofieejo speciale arangis la Kongresan
Postoficejon
en
la apuda domego êe la kongresejo,
speciale
por la uzo
de la kongresanoj.
Nur tiu postejo uzis tiam en K rakovo
tiun specialan
datstampon
esperantan.
Pri tio oni skribas ja tute oficiale en la kongresa
libro, kaj ankaù en
la granda monografia verko pri pola filatela movado kaj
ankaù pri nia urbo Krakovo,
kHLfakte estas naskigurbo
de pola filatelio! Estas ankaù oficialaj informoj en la
presaro
êi-rilate,
ktp.
Se temas pri datstampo el Sopot 1972 okaze de la
60-jara
datreveno
de la unua esperanta
poststampo,
gi
ankaù estas oficiala,
posta stampo, uzita nur en la loka
postoficejo.
Sed êe ni regas ordonoj,
kiuj diras,
inter
alie, ke oni ne permes as eldoni en unu loko pli ol 4 poststampojn
en la jaro; gus te en Sopot oni trapasis
tiun
limigitan m limon, kaj nur pro tio la stampo ne estis uzita kiel la plenrajta
poststampo,
per kiu oni nuligas la
postmarkojn
sur la korespondaf
oj. Oni decidis finfine post multaj riproêoj
f are de lokaj filatelistoj
kaj espera~
tistoj - permesi tiun stampon, kiel reklaman apudstampon
por celoj pure propagandaj.
Gi estis uzita nur en la ni gra koloro kaj projektis
gin nia koleko el Sopot Jozef
GOLEC.
Ankaù la stampo el Sopot de 1947 (unua E-po~tstampo postmilite!)
estas oficiale posta stampo, kvankam gi
estas kolora! Gi estis uzita en nigra kaj viola koloroj.
Koncerne la vortojn de kol. BURMEIS TER, mi interparolis
kun li~
persane pri multaj aferoj en
Krakovo dum nia renkontigo,
kaj mi bone komprenas
1 ian singardemon
kaj seriozecon
êi-rilate
; generale mankas al ni oficialaj konfirmoj pri diversaj
stampoj, kaj
prb tio (speciale,
se temas gus te pri polaj stampoj) ek 1zistas
multaj filatelistoj,
kiuj aù neas la stampojn,
aù ·
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cila, kaj mi pensas,
ke nur poloj povas kla.
rigi multajn dubindaf ojn - êar N:kxi&IK!lf.
ekzistas
tia.j - .
wste pri la samaj aferoj okupigas la Pola Fila.tela A s o
cio-Klubo
"Esperanto"
en .Krakovo.
·
Marian KOSTECKI,
Krakàw (Pollando)
NOV AJ MEMBROJ
Ni bonvenigas:
56. Anton STRAIF,
@ Siedlerstr
. 14, A - 4300 ST. VA
LEN TIN (Aùstrujo);
kol.: pm, sta;
,._
57. Vladimir HASALA, S.K.N.
37, CSR-695
03 HO '
"
DONIN (Celloslovakujo);
kol.: E - in$ignoj,
sta;
58. Gligorov GALESKI,
Pelisterska
4, Yu-97500
PRILEP (Jugoslavio);
kol, : sta, glm .
...

KELKAJ NOV AJ GL UMARKOJ
En Francujo
(sendis AMOUROUX) ap eris grandfo_E
mata memgluebla marko por montrofenestroj
aù aùto mobiloj okaze de la jarkongre s o de la esperantistoj
de
la federacio
"Langvedoko - Ruziljono"
kaj printempa
ku E;
v.:eno de la fran caj esperantistaj
fervojistoj,
en la urb o
ALES. La skribajkm estas en franca lingvo (Esperanto /
congrès/ régional/ Languedoc- Rous sillon / réunion de
printemps
des/ cheminots esperantistes
/ Ales (Gard) /
7 et 8 Avril 1973). Bildo de lokomoti vo kaj stelo.
En~ Trento estis eldonita glumarko kun la emble
mo de la 44-a Itala E-kongreso
(monumento al Dante
kaj verda stelo) kaj E-lingva
skribafo:
"Ita la /Espe ranto /Kongr eso/Trento
/ 15 - 22/ Sept/ 1973".
Propagande
al la venontjara
U. K. en Hamburgo,
Okcid. Germanujo,
aperis glm en koloroj verda kaj
ruga sur blanka fono. La teksto,
en E - o , diras:" 59-a
Universala
Kongreso de Esperanto/Hamburgo
1974".
~a bildo mu:. montras konstrua1on ,kaj stelon .
.1
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PASTRO

_L'1'.)REN"ZOPEROSI

La 28 - an de novembro 1972 V~tikano eldonis post markon (en suHêe alta valoro de 180 liroj) omage al l a
100-jara
datreveno
de la naskigo de la itala komponi sto pastro Lorenzo PEROBT.; la 20 - an de decembro
1972 ankaù Italujo memorigis
filatele la eventon,
per
2 pm - oj, respektiv e en valoro de 50 kaj 90 liroj . l:Ïuj
3 pm - oj pre z entas purtreton
de la komponi.sto (tiu va tikana,
montras surfone muziknotojn
kaj aùtegrafon)
.
Pastro
Lorenzo PEROSI,
naskiginta
en Torton a ,
jam en sia junago montris apartan talenton por mu zi ko;
es tri$ dum multaj j a roj famajn rehg iajn korusojn
(S.
Marko - Ka.pelon en Venecio kaj Sikstan Kapelon en Va tikano) ~ kaj estis, inter 1895 kaj 19 15, la plej famko nata religia kompon is to . En 1915 devis interrompigi
lia aktiveco,
pro s erio z a nerva malsano,
el kiu li ne
plu sanigis (kvankam li daùrigis
si.an kreadon gis 1954,
kiam li mortis).
L a granda muzikologo
Romain ROLL AND skribis pri li en 1899: "Estas kun granda gojo,
ke mi salutas la ekstaron
de pastro Perosi.
Li havas
26 jarojn.
Malalta,
tre juneca,
la kapo iom tro gran d a kompare kun la korpo, malf ermita vizago lumigita
de inteli.gentaj
nigraj okuloj. Li estas tre simpla, ko re elversema,
kaj kortuse
modesta .. Li kunigas,
en
siaj komponafoj,
la gregorian
kanton, la renesancan
muzikon, antikvan tradicion",
En epoko de dekadenco
de la religia muziko, Perosi
vigle kontribuis
al gia
renaskigo.
La stilo kaj l a spontaneco
de lia muziko
klarigas
han populare con; la kredo,
l a bonkoreco,
la sincereco
de la pastro - muzikisto
estas plene tro ve blaj en lia muziko.
Sed kial ni memoriga s pastron
Perosi kiel esperantistoj?
Certe ne êar (feliêa hazardo!)
li estis iusence malkovrita
de Kardinalo
Sarto,
la posta Papo 1

- 12 Pio X, protektanto
de la Esperantistoj,
kiu vokis lin
al la estrado
de la S. Marko-Kape.lo
·en Venecio),
s ed
êar P. Perosi.
.. havis kontaktojn
kun Esperanto!
Le ginte pri tio en la nacilingva
gaze taro (revuo "F ami glia Cristiana"
n .38/ sept . 1972), mi skribis leteron
til
la lasta SEKRETARIO
DE Perosi,
Mons. Teodoro
ONOFRI, petante informojn kaj konfirmojn.
Li skrib üt
al mi, interahe,
lai
5-an de junio 19J3: "Mi ne p o vas doni pliajn detalojn pri la ho bio - ni nomu gin ti e l
de pastro Pero si pri modernaj lingvoj,
inter kiuj li
fl.egis E speranton.
Por êi tiu li havis apar t an pref ero 11,
ê ar li opiniis,
ke uni ver sala lingvo estas unuaranga
rimedo por kunigi kaj fratigi la homojn . êiuj scias, mi
opinias,
pri lia angoro,
lia timego pr4 . la milito, k aj
lia arda deziro de paco universala
kaj stabila.
Konc e r
ne lian skribmanieron
(inspiritan,
oni supozas,
de l afonetika esperanto-alfabeto),
jen ekzemplo,
kiun mi
transkribas
el aùtografoj,
kiujn mi posedasEla
fra zo
trovigas
fine de pluraj liaj kompona')oj,
verkitaj
en l a
periodo,
kiam li perdis sian fraton Kardinalon
Karl on ):
"Tristezza
infinita per la mort~ del fratello
~arlo"
(senfina malgojo pro la morto de la frato Karlo). Kaj
jen letero al lia amiko mons. Ch e so: '1_<:aro Giovànni
Battis ta _l{eso, per la mor~ del fratell ~arlo avere
deciso di non lascar e !os1 presto Romm. Al eterna m moria di mia Madre e di mio Fratell
volere kredere
me M. Lor e nzo Perosi"(kara
G. B . Cheso, p;:o la mor to de frato Karlo mi decidis ne tiel frue las i Romon .
Je eterna memoro de mia frato kaj mia patrino bv kr edi min M. L. P.). Estas su bstreki taj la li teroj, ki u j
ricevis
influon el la E-alfabeto.
En E - va rbilo estas skribite,
ke Perosi
eldiris
(_se<;lmi ne fovis tion kontroli):
"S e oni devus muz i ki g1 h1mnon a la Paco, mi taksus pl e j taùga "La Esp ero" - n d e Zamenhof".
Ant onio DE SALVO, Roma

