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Denove_Eroblemo! 

S-r9 Amouroux skribis : 
..• En la aprila numero de ESPERANTO ( organo de 
UEA) mi legis kun granda intereso la artikolon 
de s-ro Adolf I:Iolzhaus pri "Historie de spes-
milo", kaj mi intencis fari plian studon pri 
tiu malnova afero •• 

Antau nelonge mi akiris la karton malsupre 
fotokopiitan •• Tiu karto estas permane skribita 
informpeto de s-ro Hodler. Gi estas regule a
franki ta, poststampita en Genevo la 19.10.1908 
kaj ad~esita al S-ro André en Parize. · 

v,:i_ :povas rim a rki, ke la svisa postmarko est
as êirkauita de an taupresita kadro kiu indikas 
"EBl't RANTO - lingvo _ internacia - 4 spesdekoj". 
Tiu kadro vekis en mi granda scivolemo, sed mi 
gis nun ne s~kcesis scii, kion celis tiu êir
kaua kadro. Cu estas simpla reklamo? Mi dubas, 
êar la maldekstra ankaü antaupresi ta teksto ,jam 
vs.rpas por Esperanto. 

Cu gi signifas, ke UEA pagis per la jus fon
d i ta pa gsisteiiio : de. spesmiloj 4 spesdekojn por 
l a afranko de - -la respondo de s-ro André ? Nun 
ni ja havas respondkuponojn portion fari. ; 

Se tio estus, la karto ja havus valoron kiel 
11karto kun pae;i ta respondo 11

, do por ni inter-· 
e sa sur la filatela kampo . Mi opinias ke tiu 
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dua solvo est a s la bona, sed pruvojn mi ne ha
vas. Jam pri tiu afer o mi skribis al nia rnem
b~co, s --·r o Kuipers 1 ldu vi zi tis la sidej on de 
DEA en Rotterdam kun la fotokopio kaj miaj de
mand oj pr i kl a rigc O Li nur ricevis evi t an tan 
respondon. Vorsajne por UEA tia afero estas 
nur infanaJo . 

Tamen por ni filatelis,toj, kolektantoj de 
la temo ESF'Eit.f\..NTO, mi 9pinias, ke krorn plena 
valoro por ~:~speranto-arhi vo tiu karto merj_ tas 
unuarangan vicon en kolekto. 

Eble iu el la legantoj de Fenikso povos ion 
inte re san di.ri . 

Rima rko de red . : l-1i vere supo zas, ke la ideo 
pri npa g ito. respondo 11 estaS' nc-gusta, êar tiu -
man.:i.ere mli ~1e po vus administri la aferon s e,.1 
s 1cr i bi la re spond on sur la sema karto kaj re -· 
,o ndi la tu ton, f.1ia opinio e.s.tas, ke la 4 spes
dekoj simple estes vendprezo de la karto , - ke 
oni povui a êeti tiajn kartojn en la êefkontoro 
de DEA por tiu sumo ( 4 spesdekoj = 10 centimoj) 
kaj ke oni per tiu iumete faris apogon p or la 
Esperanto-movado. 

Alia solvo estas, ke ti povus est i speco de 
11antaukuranto 11 por l a nunaj 11servkupon.oj II uza
taj de membroj , kiuj faras demandon al ·uEA-del
egito. Do, a testo pri la membreco ~e la deman
danto en la or ganizo . 1\:ur mia penso, ankau mi 
ostus go ja, se iu havas klarigon. Kion diras 
la tiutempaj Espe rantorevuoj? 

-00000 0-

STAH C'O-SERVO IN:B'ORMAS : -•-- .. ---·------- -------- ·-""·----.-c.. 
Jam en Fenikso nr. 15 mi devis pe .ti vian 

paciencon TITO fa mj liaj zorgoj. Ilin kaüzis gra
v a lliclsano de mi a patrino, kiu post · lon~aj mo
nr,1·:;0j Je se n:·1ov E:co forlasi.s ni.n je la sornerfino 
~or 8 j .D~. . · 
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·no mi volas ankoraufoje peti pardonon tiuj n 
de vi, kiuj vane a tendis respondon de mi _au. no 
vaj on de Stampo-Servo, êar mi .simple ne povis. 
Nur en lastaj jarsemajnoj mi ordigis la kaoso n 
sur mia skribotablo kaj donis vivsignojn al 
membroj de novaj-servo. 

Bedaurinde estas, ke ekonomia rezul to de 
Stampo-Servo sekve de tio ne estis tiom al t a 
en jaro 1971 kiel en jaro 1970. Influis tien 
kompreneble ankau, ke en pasinta jaro aperi s 
malpli da novaj stampoj ol en jaro 1970, se d 
pro mia silento membroj de novaJ-servo plej par -• 
te serêis mem la stampojn. Mi ne povas miri, mi 
ne farus alie. Despli mi dankas al tiuj, kiu j 
trankvile atendis gis mi denove revigligis k &j 
tiel mul te subtenis nian klubon. Lnk:aü êijar e 
helpis 3randanime amiko Bielak, kiudonacis pli 
ol cent stampojn, ne nur el novajoj, sed ankaü 
de - pli malnovaj duobla,î oj. Plue donacis kelkajn 
stampojn niaj membroj : Lakemond, r-;aj ewski, d e 
Salvo, Strënne, Amouroux, Paulsson, Biesaida, 
Chamaret kaj Gil. 

Problemoj denove estis kun novaj stempoj de 
Hungaruj o, kiujn mi gis nun ne akiris. Tamen 
mi havas etan esperon havigi ilin dum la 
proksima · tempo. Mi plue klopodis trovi tie stam
•pokolektanton, kiu regule kaj tuj post la ape
ro povus liveri novajn hungaraj~ stampojn int-
ersange por novajoj de aliaj landoj. 

Mi esperas, ke en j aro 1972 Stampo-Servo 
funkcios jam regule. Tamen por tio mi denove 
bezonos helpon de vi . êiuj, precipe en jenaj 
punktoj: . 
1) kiam vi ekscios, ke en via au najbara lando 

aperos au eperis nova E.stampo, informu min 
· afable. Grava estas preciza indiko de la tem
po, en kiu . la posto uzas gin. 

2) se vi havas eblecon p e rsane p e rto:.;ireni l a 
arangon, dum kiu oni uzas la stampon eu tro
vas alian voj on, kiel gin akiri en pli gran
da kva.nto an}::au por viaj amiko ,j pere de .Stam-



po--Servo, vi tiel multè facilic; os mian labo-
ron. Dezirinde estus interkonsenti unue kun 
mi k oncerne la kvantcn, por ke pluraj mem-· 
br oj ne sendu la saman stampon. , 

3) Se vi direkte povas influ.i aspekton de . la 
stampa_J G me:moru j enajn konsilojn: koverto 
'.'.::'o· eble blanka. ~ rie -tro granda i preferinde ,. 
porokaza ·> speciala, se ekzistas. Postmarko 
en hela koloro, stampo kompreneble klara ne 
dissmiri ta, unu sur angulo de la pm kaj 
dua en maldekstra parto de la koverto. 

Mi ankoraufoje dankas por via pacienco en pas
inta jaro, por kunlaboro, kaj alvokas vin al 
plua helpo materia - per donacoj el viaj duobl
aJ oj au novaJ cj , kaj êefe per riêaj mendoj _lai:i' 
11Listo de haveblaj stampoj". Nur tiel ni povos 
malgrau kreskantaj prezoj kaj posttarifoj havi 
renikson tiel ofte kiel ~is lllln. 

Frank Tichy 

~oOOo-

ANKOHAU J O PRI LA KRAKOWA E-STAMPO 

Al la pr:oblemo-cetere jam solvita kaj bone 
:respondi ta de s--ro Amouroux en la 18~a numero 
â.e Fenikso - pri la Krakowe . E-stampo, mi aldo -
~~s ankoraü finan rimarkon. 
·in la ''Bohema Revu.o J~sperantista'', jaro 1912, 
p. 100, mi legis longan kaj detalan raportaJon 
de partopreninto de la kongreso jenan por ni 
interesan informon: 
': 11 Apa:ç:ten mencion meri tas ankau la kongresa 
-postoficej o instali ta de la postdirekcio en 
proksima apudeco de la akceptejo, kie senêese 
dej oris almenau du postistoj -~esperantistoj 
(el sep sciantaj Esperanton). Tiu êi esperan
to-postfilio ekspedis en la unuaj tri kongres .,
tagoj 20 mil da post a joj! 11 

Kva Lk i:1.111 ê.i. t i e :ne estas mencio pri l D uzo de 



~pec iala poststarnpo ~ ni po7as est i certa ,j , k c 
( ni stampis per stampilo fari ta por la kon ~:re s c. 

Kio povas nin mirigi, estas la nombro de l v 
_postajo,j. Certe gis fino de la kon~reso r;ü1 

kvanto ankorau kreskis. Ged bedaurinde, el t l 
grande. amaso da stampi t aj kaj eksped i taj >.:art o 
kaj leteroj preskau nenio konservigis . Jes 1 
homoj facile forjet as kaj neniigas ricev i 
tajn memoraJojn. Bed tiutempe neniu pensis p r i. 
kolektado de stampoj. Tiam la stampoj ne estü 
konsiderataj kiel kolektmaterialo. 

Tial êiu ISsperantostampo de tiu epoko e~t a11 
nun vera rarajo, precipe se oni posedas ~in s ur 
afrenk it a p ostkarto au koverto, kiu iri s regul u 
per po§to. - Restas nun sol a konsilo: Daüri g j 
en l a serêado de (eble!) ankorau ekzistantaj 
stampoj ~ eble ie en forge si t a tirkesto kus as 
~k oraü unu peco por via kolekto 1 

· Le Krakowa kg r-stampo estas ne p r e oficial a 1 

Dolfa Ba rtosi k 
-oOOo-

ESrERANTO- l) OSTMARKO :SN USONO ? 

En oficiala bul teno de la UEA-kgr en Por t •· 
l and, datit a de 22-a feb. 197 2 trovigas j en a 
inforrno: 

Dan' k al klopodoj de indi 7 :.ë.uaj espernntist oj 
la u s on a instanco, kies tasko estas decidi pr i 
eldono de postmarko ;j , nuntempe konsideras l ti 
proponon pri speciala postmarko okaze de l a 
57-a UK de Esperanto. La uzo de okaz2, post a 
sta~pilo estas jam konsentita de postaj aut o
ritatoj. 

Tiun êi informo mi kons id eras tre grave . por n i 
AR:ïi;Kqnoj. Espereble tiu nov a E- prn aperos. 
La p 1..' ststarnpo, la unua en Usono, eE;tas ja m cer t o . 

Dolf e. Bartosi k 

Fr ., la sema temo skri bi s nia usona membr e : 



11Mi csperas, ke la :?ortlanda kongreso havos al
:rr.enai:i pos tan, masinan varbst arr,pon, kiu e ble es--
tos instali ta en la 1-ortlanda. -oostofice.-i o en 
îfo.j o. Linn' s 3 tamp Gazeto, uson a· filat,.s;lav gaz§_ 
to, faros specialan eldonon ku.n a rtiko1oj pri 
Esperanto-fila t e lo okaze de la kongreso. Mi mem 
preparos artil:olon pri Esp. -afrankstampoj. 

':Jern _er ,3imon 
-oOOo-

DAURIGA DISKUTO :nn ADRESITAJ KOVERTOJ ------------------------- -----------
R. Prodanescu skribis i.a.: 
... estes pei 0 messta al mi ne samopinii kun vi 
koncerne la :C.sta. Y::ipoj. Al mi pla.êas havi E.sto. 
sur neuzi taj kovertoj au postkartoj, êar ili 
aspektâs pli belaj. Aliflanke, se mi deziras 
uz-igi :i..lin, mi mern povas tion fari surskriban
te miajn nomon kaj adreson. Ne gravas, ke ili 
ne 11vere 11 estas uzitaj, êar kiel mi jam diris, 
ili estas pli bela.j b:ij samtempe tute oportu
naj por eventualsj ekspozicioj. 

En mia lando la posto emisias UTK-jn neuzi t
ajn (sen adre _soj). La posedontoj de tioj ur1.1K 
pov as lai:idezire l-:onservi ilin en tiu stato -
au pli poste uzi ilin en la korespondado. La 
posto rie: 2rdas tian UTK same kiel koverton sur-• 
havantan ne-stampitan postmarkon. Tion mi hodi
aü praktikas por ilustri mian diron ... 

Eia rimarko: Mi pet e s vin tralegi mian artiko
lon pri tiu temo denove. Certe vi tiam ekkom
prenos, ke ni ja estas samopiniaj. Rigardu, ke 
mi nur postul a s skribi tan a.dreson sur tiuj }{ov 
kaj pk, kiuj estas afrankitaj por enlanda sen
daJo - se.. oni sendas ilin al amikoj eksterlan
daj. Yaj la kai:izo al tio estas, ke oni tiuma -
niere evi tas, ke la ricevc .nto povos skribi süm 
propr en 2dreson sur ili, êar se li faros tion, 
li ric evas senvaloron pecon P'"'r sia kolekto pro 
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la nesufiêa afranko. Se nur l D s 1·-:-anko · ka j 1 
adreso ngordas 12. sam c. peco est us · 9 lenvalor o.. 
Regu l a enlanda letero estas s ~mo v al ora ki ol 
eks t erlanda l ote ro. · · 

La nove. on la ri m2rko d e P roda: ·~ : scu es tor , 
ko oni pov a s uzi UTK-•n l-:un Btamp i t;a p ostm arl' 
samc kiel kov kun neuzit s pm. Tio os ta ~ po r ml 
tute n okon ata n fero. S c d Prodan r.::--cu pruv is t i ori 
s end onte bolcgan UTK-;.i ku:u prn pri 11Sepporo 7~" 
stampi ta per melg r an d.·, , bela unu a taga ste.m p o 
25. X .1971. ùod ki8.m l i d cnov o <:mpostigis gj n 1 

l a 2.2.1972, l a posto ( la u mi) tute dotrui e,11 
lo koverton starn?anta @in p e r malbel a , - sonf in , 
masinst e.mpo l e.ulon go 2-0 le supro ogo en l n . tu t 
l rœé;o d e l a kovorto. Sajr w.s al mi, ke U1I1K ~r o.1' 
tote (pli bonc mi s tr aktote ) ticl ne plu 0s tr1 
UTK, kaj 12. pm, dufoj o sta mpi t e.) n o hov 2s a.l ie, 
veloron ol ordin c r o u z it a j p□ de s a rne s po ~o . 
Lo UTK ne plu cs tµ s CTK. _ 

CortG ti 2. uzo e s tas 18['é:Üe én pluro.j J._êJ.ndo J. 
Ekz. mi ricevis ~r0gistri ta n 1o t s ron de P oll on dc 
stampi t a p c r l a "Lornu Esp 0r o.nton 11-stem:90 So po L 
lo 2.2.1972. 1l' i u kovorto ostis p ï..'ovizito. kur 
R-vinjeto st.?..rnpit3 en Sopot 10.2.1972. La kov e:i:• 

_ to es tis sur l s dorsfl nnko stampi ta 0n W2rs _zc w 
· l a. ll.2.1972k aj o lvonis o.l t rhus 12 17.2.1 97 ?. 
Do, trs strc.ng :-:: ok sp e:d.forrno. Sod tiu kov c rt , 

· os tas t&rnon daürc uzob l a kio l UTK ~ ro tio, k c 
le postej st o.mpoj co tis ël.is k r e te ,j ko j n o t _:t;ts 1 1 
le.. postmorkon. 

Ev 8.rj_sto Gil 1.::;krib:' s i .G. pri l o. s0 .1:p.·c. t cmo 
... Oni p oves uzi ( s0 ne es t a s enposti 3ïte.) -.-t it 
;:,jn afrnnkon. En min l.on do l e. kolokt nntoj n e 0r
t ets trompi t o.j, êo.r êiu m0mori ga stnmpo c .st af'l 
a noncit a en l a f il a t 0l2j r Gvuoj •.. 
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]i)ovas enpostigi nosufiêe afranki tajn kovertojn, 
oni nur povas konservi ilin kiel persona memor
aj o, - sed mi denove avertas: ne sendu tiajn 
kovertojn ekstcrlanden, êar se vi f.aros tion, 
vi trompas le. riccvanton ( c st i s tio, kion ~i 
aludis perla vorto ~rompo) Li povas .ja kredi, 
ke la koverto os tas en ordo. Kaj se li tial 
skribas sian propran adrèBon surgi sajnigante 
ko gi estas regule c~~spedi ta de la posto, li 
nur krcas pseudo-postaJon ne nur senvaLorn sed 
minus-valora. Per tio li estas ne-atente trom
pi ta kaj de vi kaj de si rnem. êu ne ? 

Mi ripetas (por la lesta fojo): Mi ne post
ulas, ke oni afrankos la kovertojn por ekster
lands eks:podo, oni komproneble povo.s uzi enlen
do.n tarifon por presaJo aü kiol ajn. - sod en 
tiu okazo oni anko.u devas surskribi enlsndan 
adroson por konservi la imE-.gon, ke la obj ekto 
estas postajo - ne nur memoraJ .o au 11souvenir 110. 

Sevi dezircs hevi 13 stampajon sur melalte 
valoro de pm, ne proni tiun sur kov au pk - .sed 
sur papcrpeco. Ti a stampo estas uzebla par ko
lekto do o-tranêo.joj, kaj ~i neniam povas esti 
kauzo al miskomprenoj. 

Reinhold Jensen 

-oOOo-

STAMPOJ_l972. 

1) Sopot 1, Follando. 2.2.72. Dulingve stampo: 
Lernu Esporcnton! Ronda. d. LJ..L!~ mm. En supra 
segmente: fluganta _birdo. en malsupru E. stelo 

2) Sopot 1. 20.2.72. Semajpo de internacia 
amikeco. Ovaln. 35x27 mm. 
Manpreno, E.stelo kej laurbranco. 

3) Sopot 1. 4-.4-.72. Inauguro de Espcrunto
muzeo. Detaloj sekvos. 
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TUT.AJOJ _j 

P or rnia kol ekto mi sukcesis ricevi la o 
raran austran postkarton kun enpr s si ta E.pm ,l, 
20 gr os. (austra E.pm de 1949 ), Mia karto e 8t 
as poststampita en 1.vien en 1950. Do, vers ajnr 
la eldonjaro estas 1950 same k ie2 . lJOr la sam 
speca aerogramo. La forma-to de la karto es tu 1 
150xll6 mm. La koloro de la kartono estas fl av 
eta, ksj krom la E.pm neniu alia teksto aü 
signa estas enpresita. 

La mernbrolisto 

Ni bonyenigas novan 

48) Gaston Tremon, 
P 87 nan~zol _:,_•-•JGJ . C. 0 

Adressango: 

·--, 
0 --SCIIGOJ 1 
-- ... ·····---··· ·""•·----•-.. ....-_i 

membron: 

Jean Amouro ux 

31, Eue Turcot; 
Francujo . Kol .: Prr,. Glm , 

9) Vlad imir Vâfia, nun 
Revolu~ni 54, Plze~, ôeli oslovakio. 

La kotizo, 

La redaktoro ege miris ricc ~ ante la sc11gon dt 
la k e r,isto, Iv ar PaulcsoD., k:e nur lo 3/4 - orl(J 
c."-1-e la membroj ordigis s:i.e.7: kotizon ~~wr 197 2, 
rnalgrau la averto en l .s. aLt c<ia,j nu11eroj . .Skri. bu 
tuj al I. P. p ri la or d i;o, se vi estas inter 
la restantoj, aü f:·': :2.i. bu kr-i vi evt . ne pli de z~. 
ra, s esti membr0 , 
IJe nur silentu ! ! : o 

Ti.u êi numero est1:,.s J.-::i l ac. t3 ·; ·r-::i m _, ï.Ü sondas 
al ne--par;üitaj menb:ro ,j ! ! r 
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ANONCOJ !. 
Mi havas por intersango sekvantajn E-stampojn 
1) Praha 1921 a-b, 2) Praha 1929, 3) Banska 
B;ys tric a 19 3L~, 4) Kosice 1948., 5) Liberec 1949, 
6) Brno 19 50, 7) Pode·brady 1966, 8) Opava 1967, 
9) Podebrady 1968, 10) Vsetin 1971. 

J.F. Mazanet,AZapadni 4 
Ostrava II. Cehoslovakio 

Mi havas j enejn stampojnApor intersango: FIN 1 , 
HU 1 , PO 1 , NE 1 , JU 1 , CS 1 b , SVI 3 , AU 3. 
Kaj mi bezonas: IT 1, BRI 1,2,3, FRA 1, 
SVE 1,2, BE 1,5, GE l-2a tipo, NO 2 kaj SVI 1. 

Donu al mi ofe rton! 
Stanislaw Biesiada, 
F.O. Box 44, Czestochowa 1. 
Pollando 

Deziras informojn pri vinjetoj (glm) kun flug
masinoj (aerostatoj) - êefe el Francujo. 
Intersangas vinjetojn lau katalogo Jensen. 

Gaston Tremon, 
31. Rue Turgot, 
F - 87. Panazol. 

Kiu deziras intersangi Esperanto-glumarkojn, 
~oststampojn kaj ilustritajn postkartojn 
kun mi? 

Vilmos RADNAI, 
Dunaharaszti. 
Bajcsy Zs. u. 72. Hungario 

La venonta numero de Fenikso estas elsendata 
la 15-an de majo. Materialo por gi devos esti 
êe mi cntau l a 1-an de tiu monato. 
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Sajne estas gravaj mankoj en la liste pt 
poroke . zaj f;lumarkoj , sed feliêe aperas kel kf o 1 
sciigaj, kiuj pavas kompleti gi la notojn, 
kiuj povas eltiri tute nekonatajn markajn 
malantau la vualo de far ~e so. 

Nia membre s-ra Eliopulos ne nur kl ar :L11 1 
J.a eni gman tekstan sur malnava greka glum a~ c 1 
sed nun li ankau travis bildon de nekonata ~ I 
por la 2-a helena E-k gr en Ateno, 24-26. ju111 
1933. Li trovis gin en 11Lingva internaci a II rl 
la Supers. Helena Esperanto-insti tuto (maj , ,j\i.1111 
jul, aug) 1933. 

Estas ja nur bila.a, sed tamen, nun ni esp 
ras, ke iu iam trovos la ori ginan r1arkon . 
î'iirinde ke tiuj ·grekaj marko.j ne trovis vo,1 n 
al internaciaj kolektantaj, - sed falis sen p, 
re en far geso. Eble trovigas eê . pluraj de ·t111 
surprizoj. Kiu .scias ? 

.. ,. . , . 




