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Raad va» Beheer. 
Voorjaarsvergadering van den R a a djv a n )!c l i e e r \ an 

Nederlandsch 'Maandblad voor Philatelie. 
Zondag 26 Februari 1922, des voormiddag: 
Hotel »Krasnapolsky«, te Ainsiei dai/i. 

BREDA, 4 Februari 1922. De 
L. C. A. SMI i l.j)Kl

he* 
op 

te 1 I ' / . uur, in het 

liiininistrateiir. 
Lid vjd R. 1'. Jb. 

Nieuwe Vereeniging. 
Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat de Philate

listenVereeniging »Zuid Limburg«, gevestigd te Maastriehl, aan 
den Raad van lieheer het verzoek gedaan heeft ons lilad als 
orgaan te mogen aannemen, aan welk verzoek de Raad bereids 
gevolg heeft gegeven, zoodat van heden af het Maandblad kan 
beschouwd worden als te zijn ook het officieel orgaan van genoemde 
Vereeniging. 

BREDA, 7 Februari 1922. 1.. C. A. S.\rKi'i.i)i;K,s. 

Aan de lezers! 
Enkele malen ontvangen wij nummers van ons Blad terug 

wegens «dubbele zending.« Indien zich het geval mocht voordoen, 
dat U tioee exemplaren ontvangt, wordt U beleefd verzocht ons 
één ervan terug te zenden. Men bezige daartoe hetzelfde adres
strookje, frankeere dit niet, doch schrijve erop : »Terug wegens 
dubbele zending.« 

Breda, 14 Februari 1932. D K A D I I I N I S ' I R A T I E , 

De „Journalistenzegels" van Servië. 
In een der nummers van l 'Echo de 

la Timbrologie troffen wij een artikel 
aan over deze zegels, waaraan onder
staande gegevens ontleend zijn, hier en 
daar aangevuld met opmerkingen van 
schrijver dezes. 

Het heeft mij steeds bevreemd, dat 
de catalogus Yvert en Tellier alle 
waarden der serie, 1 para—5 Dinars, 
op gelijken voet behandelt , doch dat 
de Senf een uitzondering maakt voor 
de hoogere waarden, te weten de 30 

en 50 paras, i, 3 en 5 Dinar, welke in laatstgenoemden catalogus 
worden aangeduid met Romeinsche kapitalen, waardoor la mort 
sans phrase over deze waarden is geveld. Wel geeft Senf in 
een noot eenige opheldering, dat deze waarden eigenlijk postaal 
totaal overbodig waren, doch ik vertrouw, dat de lezers uit 
hetgeen volgt tot de conclusie zullen komen, dat alle waarden 
der serie precies dezelfde aanspraken op een plaatsje in ons 
album kunnen doen gelden. 

De oorspronkelijke zegels, dus zonder het kleine zwarte wapen
schild, waarover straks meer, werden uitgegeven te Belgiado in 
Juni igo8 ter gelegenheid van een groot feest, dat georganiseerd 
was door de Servische vereeniging van journalisten. Dit feest 
werd gevierd op het Zigeunereiland, (Ada Tziganlia), een eilandje 
in de Save, dat in den jongsten groeten oorlog vermaardheid 
kreeg als vooruitgeschoven verdedigingspunt der Serviërs tegen 
de Oostenrijkers. 

miÊjÉ^-
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De zegels, een makelij van genoemde veieeniging, waren ge
durende dat feest te koop aan een tijdelijk postkantoortje. De 
oplaagcijfers z.jn 25000 stuks van de i, 5, 10, 15, 20 en 25 
paias ' (elk) , 5000 stuks van de 30 en 50 paras, i , 3 en 5 Dinai 
(elk). De geheele opbiengst kwam ten goede aan de kas der 
feestvieiende vereeniging. 17aniei,fwaa}dc hadden 2ij ntet,\\c>t\\^\ 
er brieven bestaan, waaiop deze zegels afgestempeld vooikomen 
en die zondei eenige heffing van strafpoit de geadresseerden 
hebben bereikt Wij weten allen evenwel te goed, dat dit vooi 
het »officieele« van eene uitgifte mets bewijst. 

De journalistenkas maakte met den veikoop geen gioote 
zaken Gedurende de drie dagen (1—3 Juni 1908), dat de zegelb 
verkujgbaai waien, weiden er hoogstens verkocht : van de lageie 
waarden (oplaag 25000stuks) aantallen vaiieeiende \ an 675 tot 
250 stuks, van de hoogeie waaiden (oplaag 5000 stuks) van 
750 tot 125 stuks Deze cijfeis veiklaren dan ook, waaiom de 
nietoveidiukte zegels zoo spoiadisch voorkomen. 

De metverkochte zegels bewaaide de jouinalisten\eieeniging 
tot 1911 om ze daarna af te staan aan de Seivische postadmi
nistratie. Deze, om de zegels tot een officieele uitgifte Ie maken, 
voorzag ze van een opdiuk, bestaande uit een schildje, «aa iop 
in miniatuur, de wapens van Seivie '1 egelijkei tijd publiceerde 
ZIJ in het officieele blad, Sipske Novinc, van 24 November 1911, 
het volgend besluit, waaivan de inhoud veikoit luidt 

»BIJ beschikking van den Ministei van Openbaie \Yerken 
»(hieionder behooiden toen tei tijde de posterijen) No. 31506 
»van 7 Octobei 191J, zijn uitgegeven ondeistaande zegels tot 
»het frankeeren van couranten in het binnen en buitenlandsch 
»veikeer. Dit besluit tieedt in u ei king i December 1911. 

»De couiantenzegels bestaan in de \olgende waarden i paia 
'gi'yS) 5 paias blauw, 10 paras rood, 15 paras violet, 20 paias 
»geel, 25 paias blauw, 30 paras gii jsgioen, 50 paias lila bruin, 
»I Dinar olijf geel, 3 Dinars lose, 5 Dinais donkeiviolet. 

»Alle waarden veitoonen een vrouwenfiguui. Aan den bovenkant 
»IS gedrukt het wooid »Servier, aan den \oe t is de waarde 
»aangegeven 

%0p elk :.egel n liet Servisilie loapcn 1/^ :::ioait afoediult. 
»Voor de fiankeering van tijdschiiften kunnen, naar keuze 

»van den afzendei, zoowel deze nieuwe, als de tot dusvei ie in 
»koers zijnde zegels, woiden gebezigd.« 

Tezelfdei tijd weid het voorgeschieven aantal zegels gezonden 
aan het Intei nationaal Bui eau dei Algemeene Postvereeniging 
te Bern, waardooi aan alle officieele bepalingen was voldaan. 
Het IS waar, de hoogeie waaiden waien oveibodig, doch dat 
geldt voor tal van zegels, die men toch zondei eenig veidei 
bezwaar verzamelt 

^ 
De teekening van het zegel meet 17 X 21 m M Zij bestaat 

uit twee deelen een zittende viouwenfiguur, met haar lechle i 
hand leunend op het gevest \ a n een zwaard, in de linkei houdt 
ZIJ vast een schild, waaiop men onderscheidt de dooi een gestrengelde 
letters S. N U in cynlisch schrift en doorsneden dooi een pen. 
De letteis S. N. U. zijn de initialen van Srpsko Novinaisko 
Udruzeme (Vereeniging van Sei vische Journalisten) Rechtsboven 
het hoofd der figuiit het opschrift ^Servië«. 

Het tweede deel bestaat uit een langweipigen rechthoek, waaiin, 
op een gekleurd fond de waaidecijfeis en de munt zijn vernield 

Vijftig hout cliche's weiden vervaaidigd vooi het duikken 
dezei zege's. Daar men aannam, dat elk vel zou bestaan uit 
100 zegels, weid 01 dei gegeven tot den aanmaak van 250 vel 
van de lagere en 50 vel van de hoogere waaiden Het bleek 
evenwel al heel spoedig, dat het vel geen 100 zegels kon be
vatten, doch slechts 50. dus werd last gegeven tot den aanmaak 
van een tweede oplaag, naardooi sommige kleuren wezenlijk 
van elkandei velschillen. Zoo o a. de 10 paras, d e m lOod en 
in donkeroranje veischeen. 

De 50 zegels van een vel zijn verdeeld ovei 5 i i j e n \ a n los tuks . 
De afstand tusschen de zegels is 2I/2 m M., tanding n j , ^ . Het 
papier is van slechte kwaliteit, de uitvoering weimg veizoigd. 

De opdruk aangebiacht dooi de postadministiatie is 6 m.M. 
hoog en 3^2 b l eed , hij stelt vooi een wapenschild met den 
tvveekoppigen Servischen adelaai, wit kiuis in het midden, het 
geheel bekioond dooi deu komngskioon Het geheel is zoo nietig, 
dat men slechts zelden goed duidelijke opdiukken aantieft. 

Hoewel bij den aanmaak van het ooispronkelijk zegel en bij 
den naderhand aangebrachten opdruk alle vooi zorgen werden 
genomen om foutdrukken te voorkomen of deze, zoo ze al vooi
knamen, met in cuculatie te brengen, zijn toch tal van afwijkingen 
enz. bekend, waarvan wij de volgende vernie lden: 

I paia in twee kleuren, licht en donkeigujs. Op het 41e zegel 
— ie zegel van de 5e rij — is het waardecijfer kopstaand. Op 
zeei enkele exemplaren van deze waaide komt de opdiuk 
eveneens kopstaand vooi. 

5 paras in twee kiemen, gioen en l ichtgioen. 
Veidei geen afwijkingen. 
10 paras in twee kleuren, rood en donkeroianje. Het 41e 

exemplaar van het vel draagt het waarde cijfer t para. Deze 
fout werd ontdekt en het zegel uit het vel verwijderd, waarvooi 
een normale 10 paias in de plaats weid geplakt De be/it teis 
van een geheel vel kunnen deze veivanging constateeien. Diie 
of viei exemplaien zijn aan deze vei wisseling ontsnapt, daar 
degene, die belast was met het verwisselen van het foutieve 
zegel met een goed exemplaai zijn werk zoo machinaal deed, 
dat hij op genoemde d u e of viei vellen de fouldruk liet zitten 
en een goed exemplaai veiwijdeide om daarvoor een ander, 
eveneens goed exemplaai, in de plaats te p lakken! Vooits 
komen op deze waarde eenige kopstaande opdiukken voor. 

15 paias twee kleuren violet en lichtviolet Op enkele vellen 
een kopstaande opdruk op een exemplaai. 

20 paias l i ch tgee l en citioengeel. Het 27e zegel heeft het 
waaidecijfei 50. Deze fout weid niet ontdekt voor de zegels 
in handen van het publiek kwamen. Ihj het aanbiengen van 
den opdruk kwam een geheel vel omgekeerd onder de pers, 
waardooi kopstaande opdiukken w eiden \ e ik i egen . De fouldruk 
50 paias geel met kopstaanden opdiuk komt dus slechts eenmaal 
voor. Wie is de gelukkige bezittei '' 

25 paras blauw en ulfiamarijn Cieen veideie fouten. 
30 paias twee kleuien. grijs groen en donkeigroen. Lnkele 

exeniplaien komen aan een zijde ongetand vooi. 
5T paias twee kleuren, lilabiuin en donkeililabi uin. Geen 

foutdi ukken. 
Van de Dinar waarden komt de 3 Dinai in twee kleuren voor 

lose en karmijn, teiwijl van de 5 Dinai eenige exemplaren 
eveneens aan een zijde ongetand bestaan. 

Vooits ZIJ nog vermeld, dat op alle vellen de 5 laatste zegels 
van de bovenste iij, dus het 6e, 7e, 8e, 9e en toe zegel tot 
opschrift hebben »Tioj Sabor« wat be teekent : Pinksteikermis, 
teiwijl de vijf eeiste zegels op dezelfde plaats geheel wit werden 
gelaten. Deze 10 zegels zijn dus + 5 m M hooger dan de ons 
bekende, ovei drukte zegels. Waai de metverkochte zegels met 
het aanhangsel Troj Saboi of wit aanhangsel zijn gebleven, is 
mij met bekend. Weet een der lezers hierop bescheid '' 

\&\\ de 25000 stuks dei i, 5, 10, 15, 20 en ̂ 5 paras werden 
oveidiukt met het wapenschild 

van de i paia 24386 stuks 
van de 5 paias 24375 stuks, 
van de 10 paras 24325 stuks 
\ a n de 15 paias 24450 stuks, 
van de 20 paias 24625 stuks 
van de 25 paras 24750 stuks. 

\ an de hoogeie waaiden, waarvan de oplaag 5000 stuks 
bedioeg weiden overdrukt ' 

van de 30 paias 4575 stuks, 
van de 50 paias 4250 stuks, 
van de i Dinai 4320 stuks, 
van de 3 Dinai 4700 stuks 
van de 5 Dinar 4875 stuks. 

Dit zijn de officieele cijfers dei opdiukoplager . A'an deze 
opdiukken weiden 1000 complete seiies geieserveeid vooi het 
Postmuseum te Celgiado, die dooi de Oostenrijkeis tijdens de 
bezetting »meegenomen« weiden en 2000 seiies vooi de Joui
nalistenveieemging. 

Aan het hoofdpostkantoor te Belgrado zijn veikocht 19000 
seiies dei waaiden 1 — 25 paias en slechts 25 complete series. 

De zegelb weiden buiten koers gesteld op 7 November 1912. 
Ze zijn dus in gebiuik geweest van i December 1911 tot eeist
genoemden datum. 

De metverkochte hoeveelheden werden tei hand gesteld aan 
de Journalisten veieemging, die ze wel met bewaren zal! 

■ P l jL^ lJ^J I I 'HH I . I J i 
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De mogelijkheid is dus volstrekt niet uitgesloten, dat ze na 
verloop van tijd te voorschijn komen. 

Ik hoop, dat vorenstaande uiteenzetting den aandachtigen lezer 
eenige klaarheid mag hebben gegeven over deze uitgifte, die, 
wat de hoogere waarden betreft, door de Duitsche catalogus en 
albumsamenstellers al te stiefmoederlijk is behandeld. 

Nieuwe Uitgiften. 
De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 

alle mededeelingen betieffende de nieuwe uitgiften lechtstreeks 
te zenden aan den verzorger dezer rubriek en van de kroniek 
der maand. Zoo mogelijk onder oveilegging van de te melden 
exemplaren. Alle onkosten worden gaarne en onmiddellijk vergoed. 

Readers and correspondents all over the woild are kindly 
invited to forward early information regarding new issues and 
discoveries, accompanied, whenever possible, by specimens. 
Any outlay will be refunded by return mail. 

Die Leser werden gebeten alle Neuheiten zu melden unter 
Einsendung derselben. Der Betrag wird umgehend vergütet. 

Nous rappelons ä nos lecteurs que nous serons toujours heu
reux de connaitre les renseignements ou documents qu'ils voudront 
bien nous communiquer, particulièiement en ce qui concerne 
les nouvalles emissions en ajoutant des exemplaires. 

Tous les frais seiont remboursés par retour du courrier. 
J. D. VAN BRINK, Hoek van Holland. 

De aanduiding van maand en jaar links boven den landsnaam 
verwijst naar de jongste mededeeling, betrekking hebbende op 
hetzelfde land. Waar voorafgegaan door „K" verwijst zij naar 
de betrekkelijke kroniek der maand. 

Gebruikte afkort ingen: S. C. = Stamp Collecting. 
B. M. = Bulletin Mensuel. 
Y. = firma Yaar & Co. 

ALBANIË. 
Van de koerseerende ponzegels werden onderstaande waarden 

overdrukt met een posthoren: 4, 10, 20 en 50 Qint. Y. 
ALEXANDRIË (fransche post). 

Van de koerseerende portzegels van Frankrijk werden 
onderstaande waarden overdrukt ten dienste van het gebiuik 
in deze Afrikaansche bezitting: 
2 miU. op 5 centim. blauw. 15 mill, op t,o centim. donkei lila. 
4 » »10 » bruin. 30 » » i fianc bruin op geel. 

10 » »20 » karmijn. B. M. 
ANGOLA. 

In het Cerestype verschenen de volgende nieuwe waarden: 
3, 4, 4I/2, 6, 7, 12, 60 en 80 centavos en 2 Esc. 

Voorts in gewijzigde kleuren : 5, 15, 30, 40 cent. en i Esc. 
B. M. 

ARGENTINIË. 
De 20 centavos blauw (zonder watermerk) der uitgifte 1918/9 

werd overdrukt met: M. J. I. 
AZERBEIDSCHAN. 

Seuf 's 111. Briefmarken Journal meldt uit liakoe te hebben 
ontvangen een aangeteekenden brief waarop 7 zegels van 
400 roebel. .Maakt dus de kleinigheid van ,2800 roebel! 

De gebruikte 400 roebel zegels verschenen in gewijzigde 
teekening, kleur blauw. 

Opschrift. Azerbeidschan, Socialistische Sowjet republiek. 
Tevens verschenen twee weldadigheidszegels in de waarden 

500 en 1000 roebel, waarvan de verkoopopbrengst dient tot 
leniging van den nood der hongerlijdende bevolking in het 
Wolga gebied. 

Alle waarden ongetand. 
AZOREN. 

In het type van dat van het 
moederland verscheen het pak
ketpostzegel : 90 centavos lila. 

De serie portzegels van 
Portugal werd overdrukt met 

A Z O R E S . 
Veischenen zijn: 

12 c. 24 c. 50 c. 73 c. 
20 c. 36 c. 60 c. I r. 20 c. 

Alle olijfgroen. B. M. 

UARWANI. 
Dit jonge lid van het philatelistisch gezin ontwikkelt een 

ijver die bedenkelijk wordt. De eerst kortelings uitgegeven 
J/2 anna, verscheen thans op glanspapier, getand en ongetand, 
kleur groen. 

BELGIË. 
De kleur van onderstaande portzegels is gewijzigd als volgt: 

5 centimes grijsblauw. 30 centimes rood. 
'O » groen. 50 ■. donkerblauw. 
20 » sepia. 

De nieuwe kleuren zullen eerst aan de kantoien worden 
verstrekt, als de oude waarden zijn opgebruikt. 

i; j''>:)iinf.T=l, 

BULGARIJE. 

BRITSCII GUYANA. 
De heer Van Gastel meldt ons de 

ontvangst van de 12 cent, geel en violet 
in nevenstaande teekening: wateimeik 

BRITSCH HONDURAS. 
In nevenstaan

de teekening, 
doch zonder het 
woord , ,Peace" 
verscheen een 
4 d. grijs, water
merk meerv. 
C. A. 

Voorts de i c. 
groen, konings
type met het 
watermei k 

De I Lewa in nevenslaan Ie tee
kening verscheen thans in donker
staalblauw. Voorts als aanvuUings
waarde, in dezelfde teekening een 
25 stot,. blauwgroen. Zumstein. 

Wij ontvingen van de firma's Yaar 
en Zumstein de serie, uitgegeven ter 
herinnering aan den cori espondent 
van de Tunes, den Engelschen journa
list Bouichier, die in zijn geschulten de 
Bulgaatsche zaak zooveel mogelijk 
voorstond. 

IMWMWm^RWr 

Hoewel de Bulgaaische natie 
bij het verdrag van Versailles tal 
van haie aspiiaties de bodem zag 
ingeslagen, is zij den oveileden 
schiijver dankbaar voor zijn on
vermoeide pogingen, die hij deed, 
de Bulgaien naar zijn meening 
recht te doen wcdervaien. De 
serie bestaat uit de waaiden: 
10 stot, roodoianje. 
20 1 oianje. 
30 » giijs, 50 slot, blauwgiijs. 

F» 9 * T r e G E UH A N D CL fl ^ C ^ OIR, L E C N D E : B A Ä Y 
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I Lewa, lila. 1I/2 Lewa, geelgroen. 2 Lewa, groen. 
3 » blauwgroen. 5 Lewa, bruin lila. 
De eerste twee waarden geven Bourchier weer in Bulgaarsch 

nationaal costuum; de 30, 50 stot en i Lewa zijn portret en 
de i i ^ , 2, 3 en 5 Lewa een afbeelding van zijn lievelings
verblijf te Rilomonastery. 

CAYMANEILANDEN. 
Met het oude, meervoudige water

merk C. A. verscheen de 10 shilling, 
karmijn op groen, in nevenstaande 
teekening. Den heer van Gastel vrien
delijk dank voor toezending. 

COSTA RICA. 
Dienstzegels van 1908, overdiukt met 1921—22. 

4 centavos. 
6/1 » 

20/25 » 

50 centavos. 
I colm. 

B. M. 
DAHOMEY. 

Kleurveranderingen : 
5 centimes, .bruin en violet. 
10 » , geel groen en groen. 
25 » , bruin violet en geel. 
30 » , oranje en karmijn. 
50 » , ultramarijn en blauw. 

DENEMARKEN. 
Van de in het vorige nummer ver

melde portzegels geven wij hierbij de 
afdeeldmg, dank zij de toezending 
door de firma Zumstein. 

Tot dusverre verschenen : 
20 öre blauwgroen. 
I kroon blauw. 

In nevenstaande [teekening ver
scheen voorts de 25 ore karmijn. 

WiWW 

DUITSCHLAND. 
De completeeiende waarden: 2,3 en 

4 Mark zijn veischenen in nevenstaande 
teekening en in kleuren, die, naar onze 
meening verre van geslaagd zijn. 

Ten einde den lezers het „bijhouden" 
van de nieuwe Duitsche uitgiften te 
vergemakkelijken, volgt hieronder een 
complete lijst van de geheele serie, 
zooals ze tot dusverre uitkwam : 

In het cijfertype: 
5, 10, 15, 25, 30, 40 
en 50 pfg. 

Smidse : 
60 en 80 pfg. 

Mètutiiiiti 6iiié 

i^„ 

< 

M 

Mijnbediijf: 
I M. I M. 20 pfg. 

Oogsttype : 
I M. 50, I M. 60. 

n««««v*«mw«f<| 

iMMMMMMMi 

*«OT«*««t«V* 

\^Bö'mwwm^ •■ 

M * M * M M * t * l * a « ^ 

Cijfertype groot formaat: 5 en 10 M. Ploeger: 20 M. 
DUITSCHOOSTENRIJK. 

Als hekkesluiter is te vermelden het e.xpressecouranten
zegel 50 op de 2 Heller (Yvert No. 6). 

Men zie verder onder Oostenrijk. 
EGEESCHE ZEE (Eilanden in de) 

De koerseerende 15 centimes van Italië werd overdrukt met 
Caso en Stampalia. 

EGYPTISCHE SUDAN. 
In kleine afmetingen, 23 X ' 9 mM. verscheen in de be

kende teekening, kameelruiter, de 15 milliemes, watermerk 
halve maan en sterren. S. C. 

FRANSCH GUINEA. 
Kleurenwijzigingen in het koerseeren

de t ype : 
5 centimes, biuin en groen. 

10 » gtisl groen en groen. 
25 » zwart en lila. 
30 » oianje en lose. 
50 » ultiamariin en blauw. 

5 francs, blauw en zwait. 
B. M. 

30 centiines, karmijn. 
40 » zwart. 
50 » blauw. B. M. 

FRANSCH GUYANA. 
Alsvoren: 

5 centimes, oianje. 
10 D groen. 
25 » violet. 

FRANSCH KONGO. 
Van de koerseerende uitgifte verschenen ondeistaande waar

den in nieuwe k leu ien : 
5 cent. geel en blauw. 30 cent. karmijn, 

lü » groen en blauwgroen. 50 » blauw en olijfgroen. 
25 > groen en grijs. B. M. 

FRANSCH OCEANIE. 
Kleurwijzigingen : 
5 centimes blauw en zwart. 

10 » groen en geelgroen. 
25 » violet en karmijn. 
30 » oranje. 
50 » blauw. B. M. 

PO.S.TZEGELHANDEI. 
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50 » , ultramarijn f n blauv 
5 francs, rose en zwait. 

B. M. 

FRANSCHVOORINDIË. 
Kleurwjzigingen in het koerseerende type : 

2 cent., groen en bruinviolet. 30 cent., rood en zwarl. 
5 » , bruin en zwart. 

10 » , groen en zwart. 
25 » , blauw en geel. 

GABON. 
In het negertype en met het opschrift Mfrique«. Equatoriale 

»Gabon« verschenen onderstaande kleuiwijzigingen : 
5 cent. oranje en grijs. 30 cent. karmijn en rood. 

lo » groen en geelgroen. 45 « grijs en rose. 
25 » groen en zwart. 50 » blauw en ultiamarijn. 

B. M. 
GAMBIA. 

Met het meervoudig wateimerk ( ^ t_ö(: verscheen : 4 shil

lings grijszwart en rood : met het meervoudige C. A. 5 shil

lings, groen en rood op geel. 
Den Heer van Gastel dank voor toezending. 

GRENADA. 
De 

scheen in bla 
d. met het watermeik C. A. 

GUADELOUPE. 
Kleurwijzigingen in de koerseerende uitgifte : 

5 centimes blauw. 30 centimes karmijn. 
10 » groen. 50 » blauw, 
25 » olijfgroen. 13. M. 

GUATEMALA. 
Alhier verschenen twee nieuwe opdrukken op het telegraaf

zegel 25 centavos en op deze wijze dienstbaar gemaakt aan 
het postale doel. 

1921 
Correos en Doce y medio centavos. 

HONDURAS. 
De standbeeldserie van 1919 werd uitgebreid m e t : 
15 centavos violet. 20 centavos bruin. 

HONGKONG. 
In de koerseerende teekening verschenen: 

8 cent, roodoranje. i dollar, purper en blauw, op 
20 » purper en olijf groen. blauw papier. 
25 » » (duel). 2 » karmijn en zwart. 
Alle met het watermerk é>. iS*. S. C. 

IRAQ. 
De heer Van Gastel zendt ons eenige zegels van dit Britsche 

bezettingsgebied, die een eigenaardigheid bieden, het ver
melden waard, 

Zooals bekend worden aldaar gebruikt Turksche zegels van 
de zoogenaamde plaaljesserie, oveidrukt in zwart met den 
landsnaam, de waarden en de woorden »In British Occupation«. 
Deze Tursche zegels nu zijn gedrukt op het papier van de Engel

sche Koloniale uitgiften met het meervoudig watermerk '^ 
Wij ontvingen a ldus : 

1^ A. op 10 pa ra ' s , 
ij/^ A. op 5 » 
2 Rs. op 25 piastres. 

IVOORKUST. 

En de dienstzegels: 
V^ A. op 10 para ' s . 

n/i A. op 5 > 
4 A. op i3/,, piastres. 

Kleurwijzigingen: 
5 centimes, bruin, violet en bruin. 

10 » geel groen en groen. 
25 » zwart en lila. 
30 » oranje en rose. 
50 » ultramarijn en blauw. 

B. M. 

LITHAUEN. 

f W P ^ 

Mi^MMhM* 

De koerseerende 
serie werd aange
vuld met onder
staande waarden : 

Zaaierstype: 
10 en 15 Sk. 

Maaierstype: 
30 en 60 Sk 

■1 

{^■■■■^»■■■■■■■»■■» 

■■■3: ', , r  * ^ S ^ 

^^.:!'»»äilfe.;K 

LITHAUEN (Centraal). 

Ruiterbeeld: 3 en 5 Auk, 

ywww^wiiiiiiuiBi 
e,T^üË«b;:,3r̂ ê< 

fc«É««i>[irmift ^ j i f 

er weer, onze goede bekende 
" Zeligofskij! We voelden ons 

Hij is 
„geneiaa 
niet op ons gemak, daar hij in een of 
twee maanden niets van zich liet hooren 
en dus ontbrak in de rubi'iek „Nieuwe 
uitgiften". Maar nu we hem weer in 
ons midden terug hebben, zijn we ge
rustgesteld, te meer nog, wanneer we 
hem zien aan het hoofd van zijn,,zege
vierende" troepen Wilna binnen rukken, 

We zullen dezen grappenmaker op 
postzegelgebied voor de curiositeit 
blijven volgen en hem de eer gunnen 
te worden afgebeeld in het Maandblad. 

Over eenige jaren, bij het doorbladeren van dit blad, kunnen 
we dan nog eens lachen om dezen „genei aal", die de Phila
telisten die „alles" verzamelen, zoo heerlijk heeft beetgenomen. 

Verder maar gezwegen over dien Poolschen d' Annunzio! 
LUXEMBURG, 

In de koerseerende teekening, doch thans met ^öff/waarde
cijfers verschenen onderstaande portzegels : 

5 centimes. 25 centimes, 
10 ï 30 » 
20 s> 50 » I franc. 

Het zegel is verder groen, 
Den Heer Mutsaers dank voor toezending, 

MADAGASCAR, 
Kleurveranderingen in de koerseerende uitgifte: 

5 cent,, zwart en karmijn, 30 cent,, karmijn en bruin, 
groen en olijfgroen. 50 » , blauw en zwart, 
violet en zwart. B. M. 

A 
Met den opdruk xj? verschenen de 

volgende waarden ; . Ä T 

ê 
Vi, U 2, 2i^, 3 en 6 d. 
I sh. 2 sh, 2 sh, 6 d,, 5 sh, en 10 sh. 

Alle der koerseerende uitgiften met het meervoudig water
merk C, A, met uitzondering van de drie eerste waarden, 
welke hec watermerk C, A, hebben. 

Deze tijdelijke uitgifte zal naar Stamp Collecting meldt, 
spoedig gevolgd worden door een serie in geheel nieuwe 
teekening. 

MAROKKO (Fransche kantoren). 
De in het vorige nummer aangekondigde luchtpostzegels 

zijn verschenen in de waarden : 
75 centimes, i en 2 francs. 

10 » 
25 » 

MALTA. 

ir.ji*Ajjjjianiwinji ^-^^ ' V J k Ék.W9 k Ê* / » . Om> LEON DE RAAT 
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MARTINIQUE. 
Kleurveranderingen in de koerseeiende uitgifte : 

5 centimes, oranje en bruin. 30 centimes, rose en biuin. 
10 ,, , gioen. 50 ,, , blauw en bruin. 
25 „ , geel en bruin. B. M. 

MAURITANIË. 
als voren : 

5 centimes, bruin en kaïniijn. 
10 » , groen en geelgioen. 
25 » , groen en rose. 
30 » , karmijn en rood. 
50 » , blauw en ultramarijn. 

B. M. 

f n » » » n m i m n m » » n » n i 

Ma«MÉ«M*kMMMM*UMM*Ml 

MEMELGEBIED (Jan. 32.) 
Weder een tweetal nieuwe 

opdi ukken : 
I m. 25 pfg. op I maik op 

50 centimes. 
5 m. op 2 mark op i franc. 
Den Heer Mutsaers dank 

voor toezending. 

MEXIKO. 
De I centavo violet der uitgifte 1917—20, Yvert No. 390, 

verscheen in grijsgroen. 
MOZAMBIQUE. 

In het Cerest)pe verschenen onderstaande nieuwe waarden: 
3 4; 4Vs. 6, 7, 12, 30, 60, go c. en 2 E. 
Voorts de I Es. in karmijn :osa, ter vervanging van het 

het zegel in groen op blauw. 
MONACO. 

De koerseerende 10 c. karmijn weid oveidiukt met 25 c. 

NOORWEGEN. 
lu het bekende posthorentype verscheen de 10 öre gioen. 

OOSTENRIJK. 
Een oude bekende, die zijn plaatsje in het album weder 

komt opeischen. 
In geheel nieuwe teekening verschenen: 

Frankeerzegels: 
772 kronen, violetgiijs. 

10 » karmijn. 
i3'/2 » olijfgioen (type dei 7'/2 kr.) 

Courantenzegels: 
45 Heller, grijs. 

2.25 kronen, bruiniood. 
7.50 » gl ijs. 

Expiesse zegel. 
50 Heller, violet op geel. 

De firma Yaar dank voor toezendirg. 

■ ■■»■■ 9V 

ir' 

' 
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It 
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Men zie verder onder Phila
telistisch Allerlei. 

In het volgend nummer ko
men wij op deze uitgifte terug. 

OOST. TURKESTAN. 

De serie jubileumzegels van 
China werd met Chineesche 
karakters overdrukt voor het 
gebruik in genoemd land. 

Verschenen : 
J, 3, 6 en 10 cents. 

B. M. 

OPPERVOLTA. 
De frankeerzegels van Opper Senegal en Niger van 1922 

werden overdrukt met : H A U T E  V O L T A . 
Verschenen zijn: 5, 10, 25, 30 en 50 centimes. B. M. 

OUBANGUL 
Van de onder FranschKongo vermelde nieuwe waarden 

werden overdrukt met Oubangui ChariTchad : 25, 30 en 50 
centimes, 

PERZIÊ. 
Met den opdruk >Benaders« verschenen: lo chatis op 6 ch. 

I kran op 10 ch. beide der uitgifte 1911 —13. S. C. 
PORTUGAL. 

In het cerestype verscheen de 20 c. bruin. Voorts zagen 
onderstaande portzegels het levenslicht: 

20 c e n t : olijfgroen. 1.30 E olijfgroen. 
STRAIT SSETTLEMENTS. 

Met het nieuwe watermeik C. A. verscheen de koerseerende 
13 c, blauw. S. C. 

^ ST. HELENA. 
Aan deze Britsche bezitting komt de eer 

toe, de eerste te zijn, die uitgaf de i d. 
groen en de i '/2 d. rood. 

De zegels zijn verschenen in het koer
seerende type. 

enkele 
S. C. 

TANGANYIKA LAND. 
De nieuwe benaming voor een deel van BritschOostAfrika 

en Uganda. Hier verscheen een 5 Rup., watermerk C. A. en 
overdrukt G. E. A. Het zegel is het gebiuikelijke type van 
Br. OostAfrika en Uganda. S. C. 

TCHECHOSLOWAKIJE. 
Twee noodpostzegels, verkregen door den opdruk Doplatit 

op zegels van het Hradschintype : 
50 op 75 (zonder struikgewas op vooigronds). 

100 op 80 (met gearceerd gewas op vooigrond). 
De firma Yaar dank voor toezending. 

TRAVANCORE. 
In de gebruikelijke teekening (schelp) doch met 

geringe afwijkingen verscheen een 10 cash. rood. 
URUGUAY. 

Ter herinnering aan den stichter der volksschool en natio
nale bibliotheek, Damaso A. Larranaga, verscheen een herin
neringszegel met diens beeltenis en de jaaitallen 1771 —1921. 

WALLIS EN FUTUNA EILANDEN. 
De nieuwe zegels van NieuwCaledonië (oude teekening, 

doch in gewijzigde kleuren), verkregen den 3regeligen opdiuk 
ILES WALLIS 

et 
FUTUNA. 

25 centimes karmijn op geel. 
30 » karmijn. 
50 » blauw. B. M. 

Tal van kleurwijzigingen in de Fransche Koloniale zegels 
bleven, wegens plaatsgebrek, liggen ; zij woiden verir.eld in 
het Maartnummer. 

5 centimes grijs. 
10 » groen. 

M:j4ja'vu*ij j i 
WATCRGRAAFSMCCA 
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Kroniek der Maand. 
Albanië. Het 111 Briefmarken Journal deed navraag bij de 

Albaneesche Postadmmistratie naar de beteekenis \ an den opdruk 
»Besa« op onderscheiden zegels 

L ît dit antwoord blijkt, dat > Besa« de beteekenis heeft van eed 
of gelofte, een gesteld doel, met opoffering zelfs van eigenleken, 
te bereiken In dit geval, de \olkomen onafhankelijkheid \ an 
Albanië 

Danzig: Binnenkort zijn alhiei 
te \ ei nachten de aan\ ullmgbvvaai 
den 

frankeerzegclb 
75 PU, 2, 4, 9, en 5omaik 
dicnstzegels (opdruk D M) 
5, lo en 20 mark 

Duitsclllan4^. Het »Postnachrichtenblatt« no 103 geeft de af 
beeldmg weer van een nieuw watermerk, waarvan de Duitsche 
zegels thans zullen worden voorzien Het heeft den vorm van 
een wafel, de eerste waarden gedrukt op het nieuwe watermerk
papier zijn de 60 pfg en 3 mark in de nieuwe teekeningen 
Deze komen evenwel ook voor op het oude watermerk papiei, 
ruiten "Voorts zijn, nu alle waarden der nieuwe serie present zijn, 
deze series- gewijze of m blokken enz verkrijgbaar aan het hoofd 
postkantoor te I3erlijn Voor de toezending m series of andcie 
gevraagde samenstellingen is een extra lecht \erschuldigd 

De heer Spitzen meldt ons, dat de opdrukken, 1,60 m 3, 5, en 
10 mark op zegels \ a n lagere waarden m het Germania t jpe 
plotseling buiten koers zijn gesteld, daai tal \ an \alsche opduikken 
zijn ontdekt Dit bericht wordt bevestigd door mededeelingen, 
die we hierover m de buitenlandsche pers aantroffen Ben en 
ander bewijst een keer te meer, hoe gevaarlijk en vooi den 
vervalscher verleidelijk, het is, zegels door een opdruk een hoo
gere nominale waarde te geven 

Uit een schrijven van den heer K Bonekamp te Lijgelshoven 
blijkt voorts, dat de 75 pfg (rood violet) en de ii'2 mark (oianje 
en rood violet), die een tijdlang viij schaarsch waren, weder in 
voldoende hoeveelheid verkrijgbaar zijn aan de postkantoien De 
kleur van de 75 pfg is lichter dan de tot dusverre verschenen 
Vermoedelijk dus een tweede oplaag 

Belgrië. In l 'Lcho de la Timbrologie worden vermeld eenigc 
herkenmngsteekenen van den valschen opdruk 6 fr 25 cent op 
de 5 mark Duitschland, Yvert no 25 Behalve enkele zeer kleine 
afwijkingen met den echten opdruk, onderscheidt de valsche zich 
o a door de teekenmg van het cijfei 5 Dit laatste heeft bi jden 
echten opdruk een horizontale lijn als bovenlipi, bij den valschen 
opdruk IS dit lijntje naar rechts boven boogvormig verlengd 
Vooitb ZIJ nog als goed herkenningsmiddel aangegeven, dat de 
echte opdruk uitsluitend voorkomt op zegels van 5 mark, welke 
horizontaal 27 tandjes hebben , de valsche opdruk is geplaatst op 
zegelg met horizontaal 26 tanden De laatste waren gedurende 
het gebruik van den opdruk 6 fr 25 cent Belgien, niet in koers 

Ecaador. Den 23 Mei e k zal men te Quito herdenken het 
eeuwfeest van den slag bij Pichincha, waar de bekende Abdon 
Calderon sneuvelde Deze slag bezegelde de onafhankelijkheid 
Van Lcuadoi Een bene herinneringszegels zal in verband hier 
mede verschijnen 

Ierland. Een nieuw album blad, dat binnen korten tijd onze 
aandacht zal vragen Een der artikelen van het verdrag met 
Engeland vermeldt o a dat Ierland dezelfde rechten zal bezitten 
in de vereenigmg van naties, die te samen het Britsche Wereld 
rijk vormen, als Canada, Australië, Nieuw Zeeland en de / u i d 
Afrikaansche Unie Het zal een volksvertegenwoordiging hebben, 
die de bevoegdheid heeft tot het uitvaardigen van wetten in het 
belang van de goede orde en het richtige bestuur van Ierland 
enz enz 

Italië . Hier krijgt men den smaak in 't uitgeven van heiin-
nermgszegels ' 

Na Garnbaldi, Dante en den onbekenden soldaat krijgt nu de beui t 
Giuseppe Mazzini, de opnchtei in 1832 van het geheime bondge 
nootschap »het jonge Italië < Mazzini was een ijverig partijganger 
van Garmbaldi , hij stierf in 1872 Zijn 50 sterfdag zal dus ver 
ceuwigd wolden door een postzegeltje ' 

Het zegel kan binnen enkele weken woiden verwacht 
RoeniPnie. Jn v ei band met de nieuwe posttaiieven, welke in 

Januari j 1 m werking zijn getreden kan men eenige nieuwe 
waarden verwachten, immers het enkelvoudig buefport bedraagt 
thans 3 lei, welk bedrag voor een aangeteekcnden brief verhoogd 
wordt tot 6 I ei 

Siam. Volgens officieele documenten zijn de oplaag cijfers der 
beide seiies »Scout's Fund < de volgende 

ie uitgifte 
2 -\- 3 b (N» 146) 8coo 
3 -f 2 s (\i> 147) 8 coo 
5 - j - 20 s ( \« 148) 6000 

10 - j - 5 s (\o 149) 6 000 
15 + 5 s (^" J50) 4000 

I r - j - 25 s (N» 151) 2000 

2c Uitgifte 
2 -\- 2 s (N" 152) 8 000 
3 - f 3 s (N« 153) 8000 
5 - f 20 s (N» 154) 6000 

10 - j - 5 s (N" 155) 6000 
15 + S ^ i^" 156) 6000 

i l - j - 25 s (N» 157) 3000 
(De tusschen haakjes veimelde nummers zijn die van den 

catalogus \ v e i t ) 
Tcecho SIoTvakye Binnenkort zijn hiei eenige kleurwijzigingen 

en nieuwe waarden te verwachten, noodzakelijk gevolg van de 
verhoogde posttaiieven, die ook daar te lande met i Januari j 1 
van kracht werden Afgescheiden van deze wijzigingen is de Ame 
ncan Banknote Cy bezig ib, een geheel nieuwe bene af te lev eren 
in nieuwe teekenmg 

Tarkijè Een correspondent van Stanle> Gibbons weet te vei 
tellen, dat aan het ministerie van Posterijen te Constantmopel 
een voorraad ontdekt is van 15000 stuks der ie uitgifte, ongebruikt 

Philatelistisch Allerlei. _^ 
Bnlgarije. Hiei is, zooals men weet, veischenen in 't vorige 

jaai een serie reeds vioegei gei eed gemaakte zegels, verheei 
lijkende de Bulgaarsche overwinning en natuuilijk den »auteui« 
daarvan, den vorigen tsaar Nu, bescheidenheid is nooit diens 
hoofdfout geweest en de »oveiwinning« is ook al een souvenir 
uit vervlogen dagen Wegens gebiek blijkbaar aan zegels werden 
nu in Juni j 1 die zegels toen aU »hors de saison» uitgegeven 
Maar dat duuide met lang, want de Er t en te maakte aaaraan 
een eind en verbood het officieele gebruik Ja, in bescheidenheid 
is er zooveel veischi! niet 

Voor de zegels is 't j ammer , want 't was inderdaad een 
prachtseiie 

Vier stuks van 10 Stot, alle wijnrood van kleur 
't Eerste zegel, liggend vierkant, stelt de oude brug voor bij 

Skopje in Macedonië 
Het tweede, staand, geeft een gezicht te zien op den beig 

Schar, ook in Macedonië 
Het deide veitoont de kaai t van Groot Bulgarije en daaiin 

als de spin in haar net, de tsaai. Rechts boven het woord 
Dobroedsja (aan Rumenie afgestaan) en links b e n e d e n . Mace
donië (Overgegeven aan Servië en Guekenland ) 

Het vierde zegel vertoont weei den tsaar in Macedonisch 
costuum Links boven staat Debar (een stad in Macedonië), 
onder de Bulgaaische leeuw 

Het zegel van 20 Stot is blauw, vorm liggend vierkant Het 
stelt voor het meer Ochrida en het daaiaan gelegen St Clemens 
kloobtei. Een Bulgaarsche schildwacht staat naast een kanon 

Liechtenstein Over de gebouwen en plaatsen, voorkomende 
op de groote serie 1920 van dit vorstendom, woi dt het volgende 
meegedeeld Op 't 25 h zegel olijf de kapel van den H Ma 
meitus boven Triesen, 't 40 h zegel purper , ' t kasteel Gutenbeig . 
nu in 't bezit van een schilder Rhe inbe iger , 't 50 h zegel 
groen een deel van de binnenplaats van het kasteel te Vaduz , 
't 60 h zegel bruin, »het roode huis« te Vaduz, ook in 't bezit 
van den scbildei Rhemberger (de kunst gaat in dit voistendom 
dus niet »bet te ln ' , blijkbaa"), 't 80 h zegel lOod, de toren van 
de St Pietersknpel in Schaan , 't i Kione zegel violet, het oude 
kasteel in Vaduz, op een vooruitstekende lots gebouwd en door 
den vorst gerestaureeid met prachtig vergezicht over de Rijn 
vallei en de Zwitsersche bergen in de ve r t e , ' t 2 Kione zegel 
eindelijk geeft te zien een deel van het dorpje Bendern A S C 
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In 1'Echo de la Timbrologie ti effen we ondeistaand discours 
aan, dat wij onvertaald overnemen, daar meeidere wooidspelingen 
of niet te veitalen zijn, of bij overzetting in het Nederlandsch, 
niet tot hun recht komen 

INTERVIEW DUN ORIGINAL 
 Bonjour ' 

— j ou i ' prenez un siege de Paris et Asie ezvons 
— C'est gentil chez vous ces vues de S}dney, cette estampe 

du Perron Liegeois, toutes ces effigies, ces bateaux, ces . 
— C'est pour fa que vous etes venu ' 
— Non Ou etesvous n e ' 
— Sous 1 etoile de Paris 
— Quel age ? 
— Tiente 
— Quelles sont vos armes ' 
— Ecusson coupe avec globe, soleil, etoilles et croissant 
— Votre devise ' 
— Czar ne daigne, faux ne veut, ouginal suis 
— Vos opinions '^ 
— Francophile, paifois Carlisle 
— Quels sont vos p a t r o n s ' 
— Saints Louis, Andre, Chiistophe, Pierre, Thomas, Vincent, 

Mann, Antoine de Padoue, la Piovidence et naturellement la 
Trinite 

— «Pesth« vous me renversez ' 
— Je suis un oiiginal, ne l'oubliez plus 
— Chantez vous ? 
— La t>rohenne troue Haïti, Aitutaki, Tahiti 
— Biavo ' Quels sont voo vins preferes ' 
— Madeie »Malacca«, Samos et les vieux Bordeaux 1870 
— Pas de Campeche ' 
— Gaidez fa pour vous 
— De 1'eau ? 
— »Fidju 1 Jamais ' L'eau triche. 
— Des l iqueuis? 
— Curasao et »Rome« de la Jamaique 
— D'autres boissons ^ 
— O bock, baviere, groseiUe et grenadine sans gomme 
— Vos plats prefercs ' 
— »Postage« Julienne, saumon avec quelques »canadas« , 

bieme aux olives, »Tete« de »poit« au c i t ion ' filet encadre de 
mairons entiers , macedoine d'oianges, de »dates« et d ' ananas , 
neuchatel 

— Fiumez v o u s ' 
— Oui, sans votie permission »Tobago« en feuilles, papier 

Zigzag non peice 
— Quels journaux ' ' 
— La RepuHiqiie Frangatse VEtotlle Beige, \^ Sohü t\.\t Monde 

Illustre. 
— Votre hvie de che vet? 
— \J Imitation 
— Jouezvous ? 
— Roulette, barres, »philippines« et »Pountsch« ball 
— Dansezvous ? 
— Oui, la »Polska« 
— Comment poi tezvous les cheveux' ' 
 Avec vaiiete bouclees, ondules, lisses, coupes courts même 

maïs point »Honduias« 
— Vous craigne ' les rhumes ? 
— Avec franchise, »Jaipur« même d'un rhume benm Maïs 

ne parlez pas de »Maldives«, de Malaisie ga porte m a l h e u r ' 
»Annobon« fa > es t ' P a h i n g ' HaiHao, Tchong k i n g ' Kouang 
Tcheou , Kiautchou, Arad ' Jhind ' me voila pince Appelez moi 
done Djibouti, Ie type nègre qi.i me Snrie, pardon qui me seit 
Criez simplement dans Ie telephone »Montzet negro et dites a 
ce serin brun noir d'apporter mon »post plaid. (A part) Mou 
chonsnous 

— Quelles frictions aimezvous ' 
— Portugal, Ch)pre 
— Quelles fleurs ? 
— La mauve, Ie lilas, la lose avec sa tige, I1 violette de 

Parme 
~ Pcchez v o u s ' 

— Aux lignes de fond cioisees et brillantes, paifois au fileten 
fils de soie 

Ouelle sont vos oeuvies d assistance ' 

— L i Croix rouge, les ceicles de charite, de bienfaisance, 
»Egee« des orphelins 

— Avezvous des tujaux boursiers pour 1922'' 
Om, maïs ne les demonetisez pas Panama Monaco, quel

ques lots Turcs et Ie Perou 
— Voila, je m'en vais 
— 11 est temps ne laibsez pas de »Thraces« 
— Je reviendrai ^ 
— Ne »manco« pas, mais espacez Au fond, »JunnanFou« 
— Salut, t imbre 
— Cavalle, mal emis, ou je vais te batonner 
~ C'est bon, oblitere 
— »Bundi« ' »Tete de chien« ' Falsifie ' ces »jouinaux« 

Pour copte non retouches 
F SERRANE 

Nieuwe Oostenrijksclie postzegels. 
De Weensche correspondent van de N R Courant schrijft 

d d 30 December 
In de eerste dagen van het nieuwe jaar krijgen wij eindelijk 

nieuwe postzegels 
Toen de oude monaichie in den heifst van 19I8 uit elkaar 

spatte, behield de republiek Oostenrijk de oude postzegels, 
waarop de regeenng eenvoudig den naam UuitschOostennjk liet 
drukken. Nadat echtei de naam der republiek door het veidiag 
van St Germain was veranderd, moesten nieuwe postzegels wor
den uitgegeven, hetgeen ook wegens de aanhoudend stijgende 
tarieven wenschehjk was Het hoofdbestuur noodigde daarom 
alle Oostennjksche kunstenaais uit, ont *eipen in te zenden, het 
resultaat van dezen wedstrijd was echter t ieurig De ingezonden 
teekeningen waien met alleen afschuwelijk, doch bovendien zoo 
gemakkelijk na te maken, dat het hoofdbestuur den moed niet 
had, ze vooi de vervaardiging \ a n postzegels te gebruiken 

Daarom schieef men een tweeden wedstriid tusschen eenige 
kunstenaars uit, die door vroegei werk als deskundigen konden 
worden beschouwd, en het zijn de bij deze gelegenheid inge
zonden en met den eersten prijs bekroonde teekeningen \ a n 
Dachauer, die vooi de veivaardiging der nu verschijnende post 
zegels hebben gediend 

In de heele seiie zijn drie teekeningen, een gesuleeide aar als 
zinnebeeld van den landbouw, een hamei en tang als zinnebeeld 
van de nijveiheid en een allegorie van kunsten en wetenschappen 
als zinnebeeld van geestelijk werk De due postzegelgroepen 
wolden in velschillende kleuien \ e i \na id igd de goedkoopeie 
sooiten in steendiuk, de duurdeie van 20 25, 50 en lookionen 
in een kopergravure 

De uitgifte 18(50 van Uruguaj 
Deze interessante serie van het bij ons in philatelistischen zin 

nog veel te weinig bekende h n d veischeen in begin i860 (de 
juiste datum is niet bekend in vijf waaiden, n l 60, 80, 100, 120 
en 180 centcbimos 7ij zijn van ^.eheel hetzelfde type als de in 
1859 verschenen serie van zes waarden, met dien verstande, dat 
de waarde cijfers m de zegelj \ an i860 veel dikkei zijn dan in 
die van 1859 

De serie weid gedrukt dooi Mege &. Aubiiot te ^fontiiideoen 
wel in steendruk in vellen van 192 stuks, bestaande uit viei 
\ akken van elk acht horizontale iijen van zes zegels 

Van elke waarde bestaan 12 type's gerangschikt in twee hori
zontale iijen vin zes , zie atbeeldmg) dit b'ok van 12 t jpes 
komt in elk vak viermaal vooi De velschillende t \pes zijn in 
het bijzondei bij de 80, 100, 120 en 180 centesimos gemakkelijk 
te herkennen aan den verschillenden stand der waardecijfers Bij 
de 60 centesimos zijn de velschillen in de waardecijfers slecht» 
zeer bezwaarlijk te ondeikennen doch taliijke kleine plaatfoutjes 
en onvolkomenheden in het zegel zelf kunnen hier den zoekei 
den weg wijzen aan de hand van de voortreflelijke photo's in 
het weik>Astud> of the Stamps of Uruguay« dooi H Griebeit 

De 100 en 180 centesimos werden gedrukt /an het oorspron 
kelijke blok van 12 stuks 60 centesimos nadat de'waardecijfers 
»60« gewijzigd werden Dit heeft tengevolge dat de plaatfoutjes 
van de 60 c in de beide andeie vvaaiden teruggevonden worden 
(zie afbeelding) 

WATeRtjRAArsME^eK 7^^^Wji .■ JPk J*% as«. •» l i ^ = • I N T . T E L . x o i o szss ; 
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In totaal weiden in de jaren i860—1863 in diie oplagen on
geveer 4100 vel gedrukt. De veideeling van dit getal over de 
verschilende waarden is niet bekend^ uit de meerdere of mindeie 
zeldzaamheid is echter af te leiden dat de oplage van 
de 60 c. het grootst is geweest, daarna achtereenvolgens de 
120, 80 en 100 c , terwijl van de 180 c. waarschijnlijk niet meer 
dan een 20.000 stuks zijn gedrukt, waardoor dit laatste zegel 
een kleine rariteit is geworden. 
^ D e 60 c. kenmerkt zich door een groot aantal klearnuances 
varieerende van lichlbruiri tot violet en lila in allerlei schakee
ringen. De 80 c. komt voor in geel, oianje en olijfgeel, de 
(GO c. in licht en donker rose en in karmijn, de 120 c. in vele 
nuances van blauw en in indigo, de 180 c. eindelijk in licht, 
donker en geelgroen. 

De 120 c. is op verschillende kantoren gehalveerd gebruikt 
bij gebrek aan 60 c. zegels. De halveering geschiedde verticaal, 
horizontaal en zeldzamer ook diagonaal, (zie afbeeldingen; 

Niet alleen de tabijke kleurnuances en het feit dat men deze 
zegels kan »platen« maai ook de overvloed van plaatfouten, (zie 
afbeeldingen) en de vele velschillende afstempelingen, waarbij 
in blauwen, bruinen, looden, gioenen, paarsen en andeien inkt, 
maken de ongetande uitgiften van Uruguay in het algemeen 
en de beschreven sei ie in het bijzonder, in verschillende landen 
tot een zeer geliefd en gezocht verzamelobject. De bij ons te 
lande helaas nog steeds hevig heerschende »Europa«mode zal 
echter voorloopig wel belette dat onze v.rzamelaais zich meer 
gaan wijden aan de studie van de zegels dei klassieke buiten
Éuropa landen, waarvoor de goede Ameiikaansche Staten, die 
zich niet aan Seebeck uitgiften bezondigd hebben, naar mijn 
meening het eerst in aanmeiking bèhooren te komen. Ook met 
een beperkte beuis kan men dan nog iets tezamen bi engen wat 
niet iedereen bezit en de moeite van het aankijken en bestudeei en 
ruimschoots waard is. 

H. C. M. 
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Statistiek der nieuwe uitgiften in 1921. 
De zeer verdienstelijke philatelist-journalist Brunei, publiceert 

in l'Echo de la Timbrologie zijn jaarlijkschen staat van nieuwe 
uitgiften, waaraan wij het volgende ontleenen : 

Uitgegeven (gecatalogiseerd) werden : 

Europa 
Azië 
Afrika 
Amerika 
Australië 

1920 
1.824 

343 
103 
258 

68 
Totaal 2.596 

1921, 
910 
198 
509 
207 
28 

.Ltht'^erschll 
-914 
-145 
+406 
- 51 
— 40 

1.852 —742. 

1921. 
Frankrijk en koloniën 
Engeland 
Spanje 
Portugal 
Italië 
Nederland 
Duitschland, Oostenrijk en Hongarije 1.623 
Overig Europa 
V. S. Noord-Amerika en de Antillen 
Middel-Amerika 
Zuid-Amerika 
Azië, Afrika en Australië 

Totaal 2.596 

181 
126 
68 
38 
52 
— 

1.623 
244 
42 
62 
IIO 
50 

330 
185. 
21 

216 
117 
19 

567 
119 
13 
40 
79 
156 

1.852 

Wij zien hieruit over het algemeen een belangrijken achter
uitgang, met uitzondering van Afrika, waarover straks meer. 

Verdeeld over de belangrijkste landen, komt de heer Brunei 
tot de volgende cijfers 

1920 

De groote vermeerdering van Afrika is te danken aan de 
vele nieuwe uitgiften voor de Fransche koloniën in dat wereld
deel. Tal van nieuwe uitgiften staan ons nog te wachten in dit 
jaar als gevolg van de verhoogde posttarieven en de daarmede 
verband houdende kleurwijzigingen. 

WAT BESTAAT EN WAT KAN BESTAAN 
TAN DE 

BRIEFKAARTEN MET OPDRUK VAN NEDERLAND. 
»Mijnheer, wanneer verschijnt de lijst die ?« »Het is hoog 

noodig, dat men nu eindelijk eens wete, wat er verschenen is 
van «. »Wil U effen p. o. (sic. C) opgeevve, wat er uitkwaam 
van die ; ik wil ook zoon boekie wel van je hepben «, enz, 

Ik zou achter deze verkorte briefjes en achter meerdere van 
de zelfde strekking een-groote accolade kunnen plaatsen, en dan 
invullen : »de briefkaarten met opdruk van Nederland.« Ik geef 
deze verkorte epistels weer, om aan de lezers van ons Maandblad 
te laten zien, dat er sinds 3 jaren, maar vooral in den laatsten 
tijd zeer wordt aangedrongen op het bekend maken van hetgeen 
bestaat op dit gebied. De catalogus van Booleman loopt tot het 
begin van den eersten opdruk; Ascher vermeldt den isten en 
den 2denj _ de laatste niet geheel —, en de philatelistische bladen 
geven, hetgeen verschijnt in de volgorde, waarin het den redacteur 
bekend werd, d. w. z. alles dooreen, zoodat, houdt men hiervan 
niet geregeld notitie, de zaak zeer moeielijk is te overzien. Nu 
zou de moeite om de opdrukkaarten in catalogus — volgorde op te 
stellen en in het een of andere tijdschrift te vermelden, niet zoo 
ijselijk groot zijn, maar deze lijst zou, nauwelijks afgedrukt, weer 
zeer spoedig incompleet zijn, daar nog dagelijks nieuwe vondsten 
worden gedaan. In Haarlem besprak ik deze kwestie o.a. met 
den heer Voss, en — een greep in de jaszak, en te voorschijn kwam 
de lijst, die hierbij wordt afgedrukt; deze geeft het groote voor
deel, dat men niet alleen kan zien, hetgeen reeds bekend is, maar 
men kan onmiddelijk een nieuw ontdekte kaart noteeren. Ik 
bracht enkele wijzigingen en toevoegingen aan, welke de heer 
Voss wel zal willen excuseeren, en hoop, dat dit overzicht van 
dit buitengewoon interessante gebied gemak moge verschaffen! 
Onnoodig te zeggen, dat ik den heer Voss recht hartelijk dankzeg 
voor het afstaan van zijn ontwerp; mede een woord van dank 
aan den heer Paraira voor de inzage van zijn lijst. 

Nu nog iets over het overzicht zelf. 
De zes verschillende opdrukken worden hierbij nog eens afge

beeld, ter voorkoming van misverstand. 

Ik plaatste in de - vakjes van de 
kaarten, die mij bekend zijn, de letters 
»o. g.« ; men kan dus aanteekenen of 
men het stuk »ongebruikt« of »gebruikt« 
bezit. Bij vele kaarten staat een * afge
drukt ; dit beduidt, dat ik het stuk, nu 
bij het samenstellen der lijst, niet voor 
mij h e b ; het moge eenigszins vreemd 
klinken, dat ik dit uitdrukkelijk kenbaar 
maak, maar verscliillende der aldus 
aangewezen kaarten werden mij door 
derden opgegeven, en andere lagen mij 
reeds geruimen tijd geleden voor; hoewel 

ik die derden absoluut vertrouw, kwam mij te groote securiteit toch 
nog beter voor, dan te licht aanvaarden van opgaven, te meer, 
waar ik mijn eigen notities ook wel eens moest rectificeeren. 

Buitendien paraiseeren er 2 stuks met e e n ? . De iste^ 37II B 
werd volgens de lijst van den heer Voss in mijn bezit geacht; 
was 't maar waar 'A) Ik meen mij echter het bestaan te herinneren, 
de andere 371 a A B , bestaat zeker, maar de lengte van »des 
verkiezende« is nog niet bekend. 

Ik heb er nog over gedacht de 3 bekende variëteiten der 
getande kaarten gesplitst op te nemen (n.kalleen van boven getand, 
alleen van onderen geiand, en van bo\'en en van onderen getand). 
Ik heb dit niet gedaan, daai verschillende verzamelaars zich te
vreden stellen met één getande kaart. 

En wat nu ?! Zooals gezegd, de lijst geeft ook aan, wat bestaan 
k a n , dus wat er nog komen kan ; van de + 475 vakjes zijn er 
4; 200 ingevuld. De hemel \erhoede, dat alle leege hokjes nog 
gevuld moeten worden ! Maar vindt men iets nieuws, late men 
het mij dan toch dadelijk opgeven; een eenvoudige aanduiding 
als bijv. 43II a A B D, is voldoende. 

Ten slotte nog deze mededeeling. Ik ontving van de Berliner 
Ganzsachen Sammler Verein opnieuw het verzoek om naast en
kele andere landen, Nederland en Koloniën weer te bewerken voor 
een nieuw uit te geven poststukken —- catalogus, die nog d i t 
j a a r zal verschijnen; daarbij behooren prijzen te worden inge
vuld ; nu zou het toch zoo äri/i^md modia-zijn, a\s ik hij die prijs-
bepaling geruggesteund werd door opgaven van derden. Niemand 
weet natuurlijk precies wat de hier behandelde kaarten waard zijn, 
maar men kan taxeeren, naar het mindere of meerdere voorkomen 
van een stuk. Kaart 39 A B bracht bij Booleman f 154,— op, 
kaart 52' a B kost ongeveer niets ; er is dus een marge. Ik denk 
bijv. dat de beeren Bohlmeijer, Bosch, Broekman, Ente van Gils, 
Paraira, van der Schooren Sr en Jr., Voss, enz. enz. mij heel goed 
zouden kunnen helpen. 

Ik doe een beroep op ieder belangstellende ; krijg ik voldoende 
inlichtingen, dan komt het mij voor , dat het overzicht nog wel 
aanleiding geefttot eenige beschouwingen; m,ochten ook anderen 
die meening deelen, zoo beveel ik mij ook in dat opzicht zeer aan. 

W. P. COSTERUS Pz. 

1) Noot van den zetter. Niet wanhopen, mr. Costerus 1 Wie weet wat U 
wordt aangeboden, uit dankbaarheid voor het pubii,.eeren der lijst. 
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Overzicht der Briefkaarten met Opdruk van Nederland. 
Nummeis volgens de catalogi Costerus en Ascher. 

Type van den opdruk: A: 2 of 3 cent zwart; B: vijf cent karmijn; C: zeven en een halve cent, blauw, open letters; D: zeven en een 
halve cent, groen, ornament. 

1899. Waardestempel e^jfertype ; mantelwapen. 
2Vj cent, donkeigroen op lichlgioen 
2'/j + 2̂ /2 cent, donkergroen op lichtgroen 
1901. Alsvoren; wapen met 2 gekroonde leeuwen. 
2Vj cent, donkergroen op lichtgroen 
2'/2 + 2>/j cent, donkergroen op lichtgroen . . . . ' , . . . . 
190é, Alsvoren; zelfde wapen; met afzenderaanwgzingr. 
2</j cent, donkergroen op lichtgroen 
2'/2 + 2'/2 cent, donkergioen op lichtgroen 
1905. Alsvoren, echter met 4 adresl^jnen. 
2V3 cent, donkergroen op lichtgroen 
2V2 'h -'/z cent, donkergroen op lichtgroen . . . . 1 . . . . 
1906. Alsvoren; gewflz. voordruk; 5 adresl^nen; met en zonder ster. 
2'/2 cent, donkergroen op lichtgroen ; Desverkiezende, enz.3o'/j m.M. 2V2 
2 ' / j . - » » » 

2V2 + 2V2 cent . > 
2V2 "l~ 2V2 cent » » 
1908. Gew^z. voordruk; 

33 m.M. 
» ; met ster 
» ; Desverkiezende, enz. 301/j m.M. 
» ; » , » 33 m.M. . 
» ; met ster . ' 

zelfde wapen; met dcclstreep. 
2'/j cent, donkergroen op lichtgroen 
1908/9. Wapen met ongekroonde leeuwen; met en zonder deelutreep. 
i'/2 cent, ultramaiijn op wit; met deelstreep 
i'/2 » » » » ; zonder deelstreep 
2V2 » donkergroen op lichtgroen; met deelstreep 
2V2 » » » » ; » » : getand . . 
2V2 » » » » ; zonder deelstreep 
2V2 » » » » ; » » : getand . 
11/2 + IV2 cent, ultramarijn op wit; met deelstreep 
I '/2 + I ''2 » » » » ; zonder deelstreep 
2'/2 + 2'/2 » donkergroen op lichtgroen; met deelstreep . . . 
2'/2 + 2'/2 » » » » ; zonder deelstreep . . 
1914. Alsvoren. 
I V2 cent, donkerblauw op wit; met deelstreep 
1 '/2 » » » » ; » » : getand 
ï '/2 » » » » ; zonder deelstreep 
IV2 » » » » ; » » : getand . . . . 
I ' /2-j-• V̂  cent » » » ; met deelstreep 
IV2 + ' ' / ' 2 cent » » » ; zonder deelstreep 
1916/9. Waardestempel c^fertype. 
2 cent, bruin op giijswit; met deelstreep 
2 » » » » ; » » : getand . 
2 » » » » ; zonder deelstreep 
2 » » » » ; » » : getand 
2 » » » » ; z.deelstr.adresl. i3'/2 + 6'/2 + 9V2ni-M.get. 
2 + 2 cent, bruin op grijswit; met deelstreep 
2 -f" 2 » » » » ; zonder deelstreep 
2 cent bruin op lichtgroen; met deelstieep 
2 » » » zeemkleur; » » 
1916/9. Waardestempel koptype. 
3 cent, groen op lichtgioen ; met deelstreep onder K 

o.g. 
o.g. 

o.g. 
o.g. 

o.g. 
o.g. 

o.g. 
o.g. 

3 " 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 + 3 cent: 
3 + 3 " ' 

cent. 

3 4-3 cent» » » 
1910. Waardesterapel: 5 
5 cent, rood op zeemkleur 
5 

» : getand . . 
» j ^̂  *̂ » F 
» ; » » » » : getand . . 
» ; zonder deelstreep 
» ; » » : getand 
» ; met deelstreep 
» ; zonder deelstreep 

zeemkleur; met deelstreep 
» ; » » : getand 
» ; zonder deelstreep 
» ; met deelstreep 

cent, w ĵd gearceerd. 
; met deelstreep \ alleen Hollandsche 

zonder deelstreep/ voordruk. 
5 + 5 cent, rood op zeemkleur; met deelstreep 

o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 

B 

o.g. 

o.g. 

o.g. 

o.g. 
o.g. 

AB 

o.g. 
o g . 

o.g.* 
o g 

o.g. 

o.g. 
o-g. 

o.g, 
o.g.* 

o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 

o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 

og* 

o.g. 

o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g.' 
o.g. 
o.g. 

o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 

o.g. 
o.g. 

o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g.* 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 

o.g. 
o.g.* 

o.g. 
o.g.' 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g.' 
o.g. 
o.g. 

og* 

o.g 
o.g.* 

o.g. 

o.g. 

o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 

AC 

'M ist' 

BC 

o.g. 

o.g. 

o.g. 

o.g.» 
o.g.* 

ABC D AD 

o.g. 

o.g. 

o.g. 

o.g. 

o.g 
o.g, 
o.g.* 

o.g.* 

o.g. 

o.g.* 

o.g. 

o.g. 

o.g. 
o.g.* 

o.g. 

o.g. 

o.g, 
o 

o 
0,_ 

o.g 

o.g. 
o.g. 

o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 

o.g. 
o.g, 
o.g.* 
o.g 

o.g. 

BD 

o.g. 

o.g. 

o.g. 
o.g. 
o.g. 

o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 

o.g. 
o.g. 
o.g. 
o.g. 

o.g. 

ABD 

o.g.* 

o.g. 
o.g. 
o.g. 

o.g.* 

o.g. 
o.g. 

J>JHL^JJ>IJM'il'l.iJII 
WATERGRAAFSMEER •N.YAAR 1̂  C /» _i D I R . L E O N D E HAAY 
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Briefkaarten voor het t)niteuland, Tan 5 cent met blauwen 
opdruk E, „twaalf en een h a h e cent, 1272" 

23 
24 

26 

32 

34 
36 

38 
3« 
40 
40 

I 
11 
1 
11 

44 I 
44 11 
47 I 
47 n 

48 I a 
48 1 b. 
48 11 a 
48 11 b 
49 i 
49 II 

65 I 
67 I 

69 I 

1899. Borstbeeld der Koniug:in ; 
mantelwapen. 

5 cent, rosa op lichtrose 
5 ( 5 cent, rose op lichtrose 
1901. AIsTorf n, wapen met twee gekroonde 

leeuwen. 
5 cent, rose op rose 
5 + 5 cent, rose op rose 
1904. Alsvoren, zelfde wapen; met afzen

deraanwflzingr. 
5 cent, karmijn op rose 
5 ) 5 cent, karmijn op rose 
1905. Alsvoren, met 4 adresljgnen. 
5 cent, karmijn op rose 
5 f 5 cent, karmijn op rose 
1906. Alsvoren, gewijzigde voordruk; 5 

adreslijnen; met en zonder ster. 
5 cent, karmijn op rose, met ster . . . . 
5 » » » » zonder » . . . . 
5 + 5 cent, karmijn op rose, met ster . . 
5 + 5 » » » » zonder » . . 
1908/9. Wapen met ongekroonde leeuwen ; 

Frauseh opschrift boven; met en 
zouder deelstreep. 

5 cent. karmijn op rose, met deelstreep . 
5 zonder 
5 }" 5 cent, karmijn op rose, met 
5 + 5 
1910. 

zonder 
Xederlandsch 

deelstreep 
deelstreep 
opschrift Alsvoren, 

boven. 
5 cent, karmijn op rose, met deelstreep . 
5 » » » » » » getand 
5 » » » » zonder » 
5 » » » » » » getand 
5 + 5 » » » met » 
5 ] 5 » » » zonder » 
1918/9. Alsvoren, zeemkleurig carl on. 
5 cent, karmijn op zeemkl met deelstreep . . 
5 + 5 cent, karmijn op zeemkl. met deelstreep 
1921. Alsvoren, met wfldgear/eerde waarde

stempel : 

5 cent, karmijn op zeemkl. 1 "»^j .^" ^''"""""^ 
met deelstreep. ! . . . opschrift verscheen 

'^ } niet zonder opdruk 
5 + 5 cent, karmijn op zeemkl. met deenreepj 

Nederland en Koloniën. 

o. g. 

o. g. 

Nederland. 
POSTZEGELS. 
Nieiiive uilgiften. Verschenen is no. 2 van de verwachte 

cijferwaarde in de nieuwe kleur en wel I2V^ cent blauw, geland 
12V2 kïï'ii in vellen van 200 zegels, 20 breed en 10 hoog. Om
trent oplaagletler kunnen wij nog niets melden, vermoeden 
echter wel A. De stukjes vel, die wij zagen, waren allen 5 X 5 
zegels met boven of onderrand, zonder zijl and. Te wachten is 
nu nog in gelijke uitvoering de 5 cent groen. 

Wij katalogiseeren : 
Postzegels : cijfertype gelijk de 20 cent blauw 

1 2 ^ kamperforatie 
1922 Jan. 121,2 cent oianjerood. 

(Er werd ons nog de vraag gesteld, waarom de zegels in de 
nieuwe (internationale) kleuien niet in hetzelfde type werden 
uitgegeven, als de voorgaande zelfde waaiden. Dit zoudenatuur
lijk oorzaak van vergissingen kunnen zijn, daar dan dezelfde 
waarde en teekening in twee verschillende kleuren gebiu ik tkon 
woiden.) 

m i w Ned.Indië, 
POSTZEGELS. 
Brandkastsegels. De heer Becking 

— den Haag — deelt ons nog nader 
mede omtrent de brandkastzegels, dat 
deze in dezelfde tanding en op het
zelfde papier verschenen, als dezelfde 
zegels van Nederland. 

PORTZEGELS. 
Dezelfde geachte medewerker schrijft ons ook, dat de g e 

melde nieuwe waarden 12V4 en 25 cent zijn gedrukt in vellen 
van 200 zegels, 10 breed en 20 hoog en dat deze vellen voor 
zien zijn van de oplaagletter A. 

Huipzegels. De beeren Becking ■ den Haag — en Sluijp — 
Utrecht — meenen, ons op eenige onjuistheden in de mede
dcelingen van onzen medewerker, den heer .A. Ciamer te Wel
tevreden, (Zie vorig nummer) te moeten wijzen. De eerste meldt 
ontvangen te hebben : 

32)4 cent blauwe opdruk op ,fO cent groen en 
40 cent roode ,, „ 50 oent „ 

(dus beiden niet, zooals eerst gemeld was, op i Gulden). Vlak 
voor het ter perse gaan van dit nummer zagen wij beide waar
den en zullen de volgende keer de opdrukken in beeld geven. 

De heer Sluijp zendt ons o.a. een uitknipsel uit een Indisch 
dagblad, waai uit wij het volgende overnemen: 

»Het hoofdbestuur van den Postdienst deelt ons mede, dat 
»in verband met het voornemen, om eerlang geheel nieuwe type 
»van frankeerzegels in te voeren, geen nieuwe platen zullen wor
»den aangemaakt voor de reeds op i Februari j .1. noodig gewor
»den frankeerzegels van 3214, 40, 60, en 80 cent. 

»Deze nieuwe waarden zullen worden verkregen door vervaar
»diging van opdrukken op bestaande waarden, n.1. van 3214 en 
»40 cent op frankeerzegels van 50 cent en van 60 en 80 cent op 
»frankeerzegels van f i,— tot f2,50. Het zegel van 10 cent zal niet 
»meer in het type met de beeltenis van H. M. de Koningin ver
»schijnen, doch opgenomen worden in de cijferserie. 

»Voorts is, door de te Madrid vastgestelde nieuwe eenheidsporten, 
»wijziging in de kleuren van de frankeerzegels van 5, 12I/2 en 20 
»cent noodig, welke resp. in groen, rood en donkerblauw moeten 
»worden uitgegeven. Vermoedelijk zullen de zegels van 2I/2 cent 
»(groen) en 5 cent (rood) van kleur verwisselen; dievani2j /2 '^cnt 
»en 20 cent zullen voorloopig worden verkregen door rooden, 
»resp. blauwen opdruk op zegels van hoogere waarden. 

»De zegels van 17V9 cent en 22J2 cent, welke niet meer worden 
»aangemaakt, komen daarvoor in aanmerking. 

»Frankeerzegels van 15 cent worden niet ingevoerd, die van 50 
»cent, alsmede de portzegels van 15 en 40 cent blijven gehandhaafd. 

»Ingevoerd worden nieuwe portzegels van 7\4, I2}4 en 25 cent; 
»die van 30 cent, alsmede de frankeerzegels van Vi, 17!/^ en 22}^ 
»cent worden t.z.t. buiten gebruik gesteld.« 

Poststukken. 
Nederland. Het Decembernummer van het Nederlandsch 

Tijdschrift van Postzegelkunde bevatte een advertentie van den 
heer Bohlmeijer, waarin deze verschillende nieuwe opdrukkaarten 
annonceert, die ik in het hierbijgaande overzicht heb ingelascht; 
ik neem ze dus hier niet meer op. De heer Keverling zond mij 
de hieronder gecatalogiseerde kaart met groenen opdruk, die mij 
nog onbekend was ; oprecht dank. 

Een oudejaarsavondverrassing was het verschijnen te Amsterdam 
van een nieuwe Nederlandsche kaart van 7V2 cent, nu op grijs 
carton : dit komt mij beter voor te zijn als het zeemkleurige. 

B. 7 ^ c. op 5 c. op 114 c. blauw, zonder deelstreep. 
7 ^ c. bruin op grijs, met deelstreep. 

Nederlandsch Indië. De heer H. Cramer te Weltevreden zendt 
mij een nieuwe kaart van 7I2 c. met denzelfden voordruk als de 5 c. 
kaart. De kleur van den waardestempel zou ik grijsbruinlila willen 
noemen. Gemelde heer deelt mij tevens mede, dat het tarief voor 
het binnenland met i Januari j.1. verhoogd is tot 714 cent (nu ; 
c.) en voor het buitenland tot i2'/2 cent (nu 71/2 c.). Vriendelijk 
dank voor uwe opgaaf. 

WAT E R G R A krsm E ER: T ^ g j t : « ^ P «  ^ % ■>*;;?»► J t ' s ^ r N T . T Ei.:. XUID 6 2 5 5 J 
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Mede zendt deze heer de nieuwe enveloppe van i2'/2 cent met 
den laalsien waardestempel (Koningin in ovaal) in 't rood. 

B. 7</2 grijsbruinlila op geelachtig. 
Env. i2i/j c. rood op wit (binnenzijde lichtblauw.) 
België. Een eigenaardige opdruk leveren ons de laatste 

Ostende-Dover kaarten. Zooals Ijekend verschenen die met den 
ongehelmden Albert in de waarden 15 c. paars en 30 c. rood. Op 
de achterzijde staat een gezicht op den steiger te Ostende; in de 
rechterbovenhoek bevindt zich het Belgisch wapen, waaromheen 
in roode letters stond „Etat beige — Ch. de fer & paquebots." 
Deze roode letters kleurden niet bij het wapen, om welken reden 
ze op de ie uitgifte zwart werden overdrukt, om bij de volgende 
edities door definitieve, zwarte letters te worden vervangen. De 
overdrukte schijnen zeldzaam te zijn. 

Belgisch Congo. Vermeldde ik in het vorig nummer de op-
drukkaarten van 15 en 30 cent., nu reeds liggen de origineele kaarten 
van die waarden voor mi j ; de waardestempel is weer het pal-
mentype ; de achterzijde wordt ingenomen door 50 verschillende, 
aardige prentjes. 

B. 15 c. donkergroen, 30 c. karmijn op zeemkl. 
Polen. Met het wapen als waardestcmpel verschenen 2 nieuwe 

kaarten : B. i -f- ' Mark, rood en 4 M. rood. rood op zeemkl. 

Veilingen. 
Uitslag Ryks-zegelreiling Tan 22 November 

Nederland. Frankeer zegels. 
2000 st. 50 c 1898; 7000 St. 50 c. 1914 en 2000 st. 

i7'/2 c. 1910 
50 st. 22Vi c. 1891/96, 2000 St. 2 2 ^ c. en 3000 St. 

30 c. 1898/99, benevens 3000 st. 30 c. 1917 
500 st. 175,̂  c. 1906, 150 st. 50 c. 1891/93, 100 et. 50 c. 

loooo st. ƒ I,— 1899 
2000 st. ƒ 2,50 1898/99 
1000 st. ƒ 5,— 1898/99 

25 st. / 10,— 1905 
500 st. 40 en 60 c. 1920 

1500 st. opdr. >Veertig Cent« op 30 c , en 500 st. 
opdr. »Zestig Cent« op 30 c 

Jitbiktimsegels 1813—IQ13. 
200 st. / 10,— 

1000 st. / 5,— 
1000 st. / 2,50 
1000 st. f \,— 
300 st. ƒ 0,50 

1250 st. gemengd tot 50 c. 
Portsegels. 

10000 St. van Nederland 
1350 St. de Ruijter-port gemengd tot ƒ i,— . . . 
1000 St. gemengd, w.o. van Nederland dV^ op 20 c. 

en 4 op 6 ^ 
Nederlandsch Indie. Frankeerzegels. 

1500 St. laatste uitg. vóór 1908; 4000 st. uitg. 1914 . 
1000 St. ƒ I,— 1906; 250 St. ƒ 1 , -1914; 100 S t . /2 ,50 

1906 
Opdr. »JAVA« : 700 st. tot 50 c . ; 200 st. / i,— en 

5 St. / 2,50, en Opdr. .BUITEN BEZIT« ; 
500 St. tot 50 c , 75 St. ƒ I, — , 35 St. 17!/^ 
op 22V2 c. en 30 St. 30 c. op / I,— . . . 

Suriname en Cura(ao. Frankeeraegels. 
350 St. tot 50 c. en 15 St. / I,— uitg. 1904/1906, 

200 St. uitg. 1915 en 5 St. ƒ i,— 1915; en 
25 St. diverse opdrukken, alle van &/«V/rtw« 

50 St. tot 50 c. uitg. 1903/1904 en 120 st. tot 50 c. 
uitg. 1915, alle van Curasao 

1931. 

/ 54,73 

22,28 
- 5070 
- 40,— 
- ' 4 5 , -
- 315 — 
- 309,78 
- 35,56 

■ 204,23 

■ 1510,— 
 133' ,— 
 520,— 
 249,— 
 105,— 
 1 2 1 , — 

n o , — 
81,81 

31,31 

33,78 

71,71 

140,80 

J 50,15 

Ferrarivei l ing. De Daily Express biacht naar aanleiding 
van den verkoop van het beroemde »Missionaris«zegel, 2 c. 
van Hawai, voor 154000 francs, in herinnering het volgende; 

Op een avond in Juni 1892 werd de heer Gaston Leroux, een 
zeer bekende Parijzer postzegelverzamelaar, vermoord in zijn 
kamer gevonden. In den beginne vond de politie geen enkel 
motief voor de d a a d : een groote som geld en een met diamanten 
bezet gouden horloge werden op 't slachtoffer gevonden. 

Maar een ietwat slimme detective kreeg ' t idee om de ver
zameling van den doode eens na te zien. En onder vergelijking 
met den catalogus ervan werd ontdekt, dat het 2 c. Hawai 
zegel, toen ter tijd geschat op 400 pond waarde, werd vermist. 

Nu werd er vermoeden opgevat tegen een vriend van den 
overledene, H. G., ook een verzamelaar, die dan ook bekende 
Leroux te hebben gedood, omdat deze geweigerd had hem d&t 
zegel, dat hij zoolang had begeerd, te verkoopen. 

(De liefhebberij m.i. wel wat heel ver gedreven. Ref.) | 
A. S. C.i 

De toekomst der philatelie in Nederland. 
Verwacht niet, waarde lezer, dat ik zal t rachten, een tipje van 

den sluier op te lichten, die ook voor het postzegel verzamelen 
de toekomst bedek t ! 

Maar het kan geen kwaad zich rekenschap te geven van het 
bereikte en van den tegenwoordigen stand van zaken. 

Bezien we eerst het laa ts tgenoemde! Nu de fusie der tijd
schriften is tot stand gekomen, vervalt wel het hoofdpunt, dat 
in de laatste jaren een belangrijke rol speelde, en het zal zaak 
zijn te zorgen, dat een of meer andere onderwerpen, van genoeg
zame beteekenis de groote lijnen van ons philatelistisch leven 
gaan beheerschen. 

Nog een ander punt zij den vereenigingen ter overdenking 
gegeven. 

Nu reeds verscheidene jaren zien zij haar ledental geregeld 
en belangrijk toenemen en oogenschijnlijk weerspiegelt zich 
daarin ook nu nog niet de druk der tijden. Welnu na de vette, 
zullen ongetwijfeld ook hier de mage.ie jaren in het verschiet 
zijn. Indien men tijdig zijn huishouding, d. w. z. al nu zijn be
grooting los weet te maken van tenminste de financiëele gevolgen 
zoo zal de algemeene invloed minder drukkend, misschien weinig 
voelbaar zijn ! 

Nu het bereikte. In de laatste jaren is veel bereikt. Niet 
alleen in het eigenlijk gewichtigstekleine werk : de ontwikke
ling der vereenigingen, hare inrichting, hare moderniseering, 
maar ook in het breedere werk : de onderlinge waardeering der 
vereenigingen en daarmede gepaard gaande de practische uitbouw 
van den Bond, die nog ruimte te over laat. 

Laat op een dergelijken tijd van actie niet volgen een »rust 
die roest«, want dat is gelijk aan reactie ! Laten nieuwe idealen 
ons vereenigen en ons werk beheerschen. De uitbouw en vol
tooiing der Nederlandsche en Koloniale philatelistische lectuur 
is een punt van groot belang! Kan het de algemeene belang
stelling wekken ? 

Wie heeft gedachten, wie noemt punten ? Ik zal ze gaarne 
behandelen en ontleden ! 

G. V. VAN DER SCHOOREN. 

Bonds Informatiebureau. 
Een verder onderzoek omtrent Julius Fil ler , teWeenen, voor 

wien in een vorig Maandblad werd gewaarschuwd, heeft aan het 
licht gebracht , dat hij niet tot een handelaarsvereeniging behoort 
en in geen geval postzegelhandelaar is. Hij geeft zich enkel dien 
naam, om eenig vertrouwen te wekken bij buitenlanders. Hij is 
een minderjarige jongen, die bij zijn moeder in een obscuur 
stadsgedeelte op een opkamertje woont. Toen men zijn verblijf 
had gevonden en binnentrad, lag hij zoogenaamd ziek te bed en 
beloofde, hoewel hij het Hollandsche geld al in Oostenrijksche 
kronen had omgezet, om zijn schuld te vereffenen (?) of goede 
zegels terug te zenden. Ik begrijp niet hoe de Nederlandsche 
Vereeniging een dergelijk minderjarig onbekend personage tot 
lid heeft kunnen aannemen. 

Intusschen heeft een van de vele bedrogenen de zaak aan een 
Weensch advocaat in handen gegeven, om dat heer zijn prak
tijken af te leeren. 

Allen, die bereid zijn op gezamenlijke kosten een actie op 
louw te zetten, dienen zich te richten tot den heer H. C. Goo

sens, Amstenroderweg 5, Hoensbroek, lid 493 der Ned. Vereen. 
Dé beheerder van 'f BondsInformatieBureati, 

J. A. K A S T E I N , 
Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

l .p . lAAJJJJIB' l ' IWl ï fg l ^  D I R i L E O N D E RAAT 
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ZELDZAME BRITSCHE 
Mijne specialiteit is: Z E L D Z A A M H E D E N DER B R I T S C H E K O L O N I Ë N , \( 
Indien U in de hieronder genoemde zegels geen belang stelt, laat mij dan weten, \ 

M A N C O  L I J S T E N naar ELKEN CATALOGUS zullen i 
ZÏCHTZENDINGEN W O R D E N ( 

■laièi 

Barbados. 1878. 1 d. op gehalveerde 5/—, rose. Mooi gebruikt. 
Bechuanaland. 1888. 2/6, groen. Postfrisch. 

51—, groen. id. 
10/—, groen. ld. 

Kaap de Goede Hoop. 1882/83. 51—, oranje. Prachtstuk. 
KaaimanEilanden. 1907/8. 2)4 d. op 4 d., bruin en blauw. Gebruikt 

1908. 1 rf. op 4 d., zwart en rood op geel. Postfrisch. 
Ceylon. 1855/59. 4 d., rose. Gebruikt. 

8 d., geelbruin. Gebruikt. 
8 d., donkerbruin. Gebruikt. 
2 Rs. 50 c, lilarose. Postfrisch. 

1884. 24 c, purperbruin. Postfrisch. 
1912. 100 Rs., zwart. Postfrisch. 

» 500 Rs., groen. Postfrisch. 
OostAfrilca en Oeganda. 1905. 50 Rs., bruin en zwart. Postfrisch. 

1855/59. 
1861/62. 

1872/77. 

Britsch Nyassaland. 

Gibraltar. 

Labuan. 
Lagos. 

1889. 
1903. 
1905. 

1912 100 Rs., purper en zwart op rood. 
» 800 Rs., groen en rood op groen. 

1895. £. 25, groen. Postfrisch. 
1903. £. 10, zwart en blauw. Mooi gebruikt. 
1913/15. £. 10, purper en blauw. Postfrisch. 

(10 c), karmijn. Zonder waarde. Postfrisch. 
£. 1, lila en zwart op rood. Postfrisch. 
5 dol., violet. Gebruikt. 

Postfrisch. 
Postfrisch. 

1885/87. 2/6, ofijfbruin. Postfrisch. 
5/—, blauw. » 

10/—, purperbruin. Gebruikt en postfrisch. 
1904. 10/—, groen en bruin. Postfrisch. 

■ V I 

T, A L L E N , „Craigard", 
LONDEN, E 11, 
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: KOLONIAAL-ZEGELS. 
N, en hieronder vindt U enkele steekproeven uit mijn uitgebreiden voorraad, 
^n, wat U wenscht; ik ben er zeker van iets voor U te hebben. — 
en mijn b i j z o n d e r e p e r s o o n l i j k e a a n d a c h t ontvangen. 
iN GAARNE TOEGEZONDEN. 

Natal. 1908. £. 1—10—0, oranje-bruin en purper. Postfrisch 
1908/9. £. 1, zwart en purper op rood. Postfrisch. 

Nevis. 1882/83. 6 d., groen. Gebruikt en postfrisch. 
Nieuw-Foundland. 1857. 6 d., scharlaken-vermiljoen. Mooi gebruikt. 

tyi rf., > » Ongebruikt. 
Nieuw-Zuid-Wales. 1854/56. 8 d., oranje. Gebruikt op origineel briefstuk. 
Neger-Kust. 1893. 10/— op 5 d., lila en blauw. Postfrisch. 
Papua. 1901/5. 2/6, rood-bruin en zwart. Postfrisch. 
Rliodesia. 1898/1908. £. 2, bruin. Postfrisch. 

£. 5, blauw. Postfrisch. 
St. Lucia. 1860, 6 d., groen. Postfrisch. 

1881/83. 1/—, oranje. Postfrisch. 
St. Vincent. 1874. 1/—, wijnrood. Postfrisch. 

1880. 5/—, rose-rood. Postfrisch. 
Straits-Settlements. 1894/95, 32 c, karmijn-rose. Zonder opdruk. Postfrisch. 

1911, 25 dol., purper en blauw op blauw. Postfrisch. 
1912/17, 100 dol., rood en blauw op blauw. Postfrisch. 

Joliore. 1904. 50 dol., groen en blauw. Postfrisch. 
100 dol., groen en rood. Postfrisch. 

Tasmania. 1892/99. £. 1, groen en geel. Postfrisch. 
Tobago. 1879. 5/—, grijs. Postfrisch. 

£, 1, mauve. Postfrisch. 
1883/5. 6 d., olijf-bruin. Postfrisch. 

Transvaal. 1902/3. £. 5, violet en oranje. Postfrisch. 
1906/10. 1 d, rood. Watermerk „Anker". .Gebruikt. 

Turks-Eilanden. 1879/80. 1/—, lila. Gebruikt. 

- ^ 

Blake Hall Rd., Wanstead, 
ENGLAND. (33e„34) 
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Da oorsprong der eersle postzegels. 
(Int Briefm Courier no 28) 

Reeds twee eeuwen voordat indeidaad de eerste postzegels 
uitgegeven werden, was het denkbeeld opgedoken, officieele 
btiefom^lagen of couveiten, voorzien van een stempel in te 
voeien, waarop de vervoeikosten van den biief waren uitgedrukt 

Als men den ooispiong hiervan tracht op te diepen kan deze 
slechts m die landen te vinden zijn, waai vroeger de grootste 
ontwikkeling van handel en industrie viel waar te nemen Die 
landen waren Frankrijk en Engeland 

In laatstgenoemd iijk bestond tijdens de regeeiing van Koning 
Karel II, die in 't jaar 1650 den troon be=teeg, een staatsuit^ifte 
van dienstbiiefomslagen, welke dooi den koning, zijn dienaren 
en de hoogste staatsinstellingen gebruikt werden Hoe lang ze 
weikelijk dienst gedaan hebben, valt met met zekerheid te ver 
melden Wellicht dat Engelsche Philatelisten hieiover juiste 
gegevens kunnen veistrekken 

De stadspost van Robert Murray in Loiuün, welke in 1683 in 
' t leven werd geroepen, kende nog geen opdrukken of stempels, 
d e den vervoerprijs vermeldden Iets meer is van de stadspost 
van Monsieur De Valayer te PM iji bekend De post t iad daar 
den 8sten Augustus 165? in weiking en was bekiachtigd door 
een koninkhjk besluit van dienzelfden dag, waarin ook van den 
veikoop van briefomshgen met ingedrukten vrachtpiijs gespioken 
werd Ze hadden den vorm van onze kruisbanden, doch iets 
breeder en werden in plaats van met gom met zegellak gesloten 

De opdruk luidde »Port paye I e . jour de . l'an nul 
six cent cinquante trois « De veinietigmg geschiedde op zeei 
piimuieve wijze en wel door er een datum m te zetten Uit 
andere bion wordt vermeld, dat de opdruk later »Port pa>e» en 
»I Sol« luidde 

Het hoofdbuieau vooi den veikoop dezei »billets poit paye« 
was bij den »Commis geneiaU in ' t koninkliik paleis In elk 
der zes vooi steden bevond zich een bijkantoor van de post In 
openbare gebouwen, kloosteis, gevangenissen etc. werden de 
»billets« düoi den toienwachter verkocht , ja, men kende zoowaar 
al brievenbussen , die dagelijks diiemaal geledigd werden IJl
en poste lestante brieven weiden op een zeei modeine wi]ze 
behandeld 

Deze Parijsche stadspost, die de heer De Valayei organiseerde 
en pachtte, had slechts een vrij korten levensduur, daar in 1676 
de Fransche post in haai geheel door Lodewijk XIV veipacht 
v\erd 

Het poit bij de stadspost was enkelvoudig en bedioeg i Sol , 
bij de algemeere Fransche post waren de tarieven echtei aan 
de pachters overgelaten 

Als uitvindster van deze briefomslagen of couverten met 
opgedrukten vrachtprijs word door Louvet in een zijner gedich
ten Madame de Lon^uevtlk gehuldigd (i6—8 1854). 

De brieven werden dooigaans met een ouwel gesloten Die 
ouwels moesten nu door den drukkei des konings van het 
Flansche wapen vooi zien worden en tevens van de waarde 3 
Sol Ze werden op gegomde papierstrooken verkocht Elke 
brief, waarop men een deigelijken stempel aangebiacht had, was 
verdei vrachtvrij 

We zien hier dus al in het brein van een kloeke viouw het 
volledig uitgewerkte idee van een postzegel Of dit idee naast 
dat van de ofificieele couverten de aanleiding is geweest tot de 
invoering der latere postzegels, is moeilijk te bewijzen 

Had reeds in dien tijd het lumineuse idee van Mad de Lon
gueville algemeen ingang gevonden, welke schoone vooruitzichten 
waren er dan voor den postzegelveizamelaar weggelegd, « a n t 
toenmaals telde het Duitsch Romeinsche Ri'k ongeveer 300 staten, 
staatjes en steden 

Helaas — deze schoone gedachte ging in den loop der eeuwen 
geheel verloren, om eerst weer 200 jaar later in 1837, in Enge
land nieuw en krachtig voor den dag te komen en de gansche 
wereld te veroveien 

Deze ontwikkeling is des te vreemder daai 't Flansche iijk 
toen algemeen nog stempelcouverten verkocht, waarop naast een 
wapenstempel de waarde aangegeven was 

Als eenige staat, die toentertijd alle andeie op dit gebied vei 
vooruit was kan Sardinië genoemd worden, dat reeds in 1818 
couverten met opgedrukte waarde en wapen uitgaf. 

J A KASTEIN. 

De Letlandsche luchtpost 
dooi Georg H Jaeger, Libau 

Naar aanleiding der Riga'sche tentoonstelling, die een recht 
glanzend veiloop had, werd een levendig luchtverkeer vooi 
passagiers en post uit Duitschland, Litauen en Estland ingeucht , 
waaraan verschillende bekende luchtieederijen deelnamen De 
eeiste luchtpost kwam uit Beilijn leeds den 5 Juli in Riga aan 
over Danzig en Memel en bracht hoofdzakelijk de tijdschriften 
van den uitgever Ullstein, A G. Bei lijn Den 9 Juli heeft 
daarna de Danziger luchtreedenj velschillende pioefvluchten 
over Riga uitgevoerd met Fokker machine», in tegenwoordigheid 
van den Letlandschen Minister van verkeer en den Directeur
Generaal dei Letlandsche postadministratie De eerste luchtpost 
uit Letland weid, zooals officieel is gemeld, reeds den 11 Juli 
naar Duitschland verzonden (door de Danziger reedenj) en zoo 
werd de grondsteen gelegd tot een, hopen we, blijvend lucht
veikeer met het buitenland Ik ondeis t reep ' t wooid 'bu i ten land«, 
omdat in 't binnenland zelf, tijdens de spoorwegstaking, gewone 
blieven enz per aeroplaan naar Wenden, Wolmar en Walk 
leeds vioeger werden \e r /onden 

Daar tijdens de tentoonstelling getekend weid op een levendig 
luchtveikeei, maakte men daarvoor bijzondeie zegels, die de 
bekende giaphische kunstenaai Richard SarnmJi teekende, 
voorstellende een over de torens der oude eerwaarde stad Riga 
vliegenden eendekkei De heei S koos voor de luchtpostzegels 
den driehoekvorm , de uitvoering is uit een kunstoogpunt uit
stekend 

El zijn twee waarden 10 Roebel helgroen en 20 R donkerblauw 
Een nauwkeuiige beschiijving dezer zegels bi engt de Letlandsche 
Staatscourant no. 171 van 3 Augustus van dit jaar Ieder der 
3 zegelranden is 35 m M breed , om de teekening goed voor 
zich te hebben, moet men 't zegel op de punt stellen, dus om 
gekeerd als bij de Estnische luchtposlzegels P e eigenlijke 
teekening is omgeven dooi een 2\i^ m M breede gestihi^eeide 

,^__________^_^___________ 'yst > boven \Vi m M 
^ T r T [ j i " " ! ' T " '̂"̂ i'"' ^"''[^"TT^y breed het Inschrift Lat 

\ VvJMkJIBilfaatja j s j j r V zwevende aeroplaan, 
>>^^^^^K^^^m j \/elks vleugels 15 m M. 
^^^^^f^^^^ff/j bi eed zijn, ziet men den 

y^^Jr^^^d^Wïï kaïaktei is t ieken toren 
V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ' der Petruskerk, verder 
\_^W^^Fjr 'S "̂ ^ spits van den 

\ . \ ^ ^ K F domtoren nog aange
^ ^ ^ r y duid, londom het vlieg 

V v ^ tuig witte wolken, onder 
^^f in een band 't woord 

▼ riMit, en in een don
keren ring witte cijfers 
10 of 2 0 , onder het 

cijfer een klein ornamentje 
De zegels werden den 30 Juli gefabnceeid in de Staatsdrukkerij 

en zijn op wit papier met golvende loodrechte watermerklijnen 
gedrukt Het papier is inlandsch fabrikaat, uit de bekende 
Ligat'sche papieifabiiek, die voor den ooilog wereldbekend was 
De naam Ligal Mills heeft een goeden klank en dezen naam 
vinden we in 1I2 c M groote letters ook op menig geheel vel 
der luchtpostzegels Zooals men zegt, zal ook de definitieve serie 
(in de wereldpost unie kleuren) op dit papier verschijnen 

De oplaag is 20 R 300 000 stuks 
10 R 100 000 stuks, 

waarvan van elke waarde loooo ongetand, de oveiige getand 
zijn 7e kwamen aan het postloket den 31 8 ten verkoop D.^aivan 
beucht o a een coirespondent in de Danz Zeit 't volgende 

»De nieuive luchtpostzegels zijn nu uitgegeven, maai reeds 
»verneemt men dat in enkele dagen ze alleen maar meer getand 
»te kiijgen zullen zijn Daaruit is ook te verklaren de omstan
»digheid, dat ze alleen stuksgewijze te kujgen zijn (ledei kooper 
»met meer dan twee stuks) Men moet goede »betrekkingen« 
»hebben om meer te krijgen Soms stokt heel de verkoop 
»Waarom nu dit kunstmatige fabrieken van ongetande zeld
»zaamheden ' Want dat de oplaag der ongetande met groot K^ 
»is nu reeds te zeggen met giond Zou het wezenlijk in de 
»drukkerij met mogelijk zijn geweest, de zegels kant en klaar, 
»getand af te leveren? Had men in 't ergste geval, den verkoop, 
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»niet een paar dagen kunnen uitstellen ? Te meer daar het 
»gebruik van de speciale luchtpostzegels voor luchtpostverzending 
»niet verplichtend is. In elk geval zijn we een treurige bijdrage 
»rijker in het hoofdstuk »speculatie« van de geschiedenis der 
»Letlandsche postzegels.« 

Om in deze zaak klaarheid te krijgen, schreef ik a.in den 
directeur der staatsdrukkerij (tevens de teekenaar der zegels) en 
ontving een langen brief, waaruit ik 't volgende citeer : 

»De uitgifte der luchtpostzegels viel in den tijd onzer ver
»huizing (van OudRiga naar de Groote Moskowerstraat). Eerst 
»kwam 't papier te laat aan, en het gomapparaat was niet in 
»orde, zoodat op 't laatste oogenblik de zegels met de hand 
»moesten worden gegomd, waarom 't niet mogelijk was ze te 
»perforeeren. Met heel veel moeite werden ze eindelijk klaar 
»voor de opening der tentoonstelling en voor 't wegvliegen van 
»den eersten postaeroplaan. Ik heb er ' t minste belang niet bij, 
»de zegelspeculatie te steunen en ben ' t in dit opzicht volmaakt 
»eens met onzen Minister van financiën. Ik kan nog dit zeggen, 
»dat tot Zaterdag 30 Juli niemand wist, dat er ongetande lucht
»postzegels zouden komen. Besteld zijn ze dan ook door 
»niemand.« 

Voor het luchtpostverkeer werden door de postadministratie 
verschillende verordeningen uitgevaardigd, waai van we den 
inhoud hier zeer verkort weergeven. 

In de Staatscourant van 29 Juli 1921, no. 167, werd ter alge
meene kennis gebracht, dat gedurende de Rigasche tentoonstelling 
een luchtpostverkeer tusschen Riga en Memel, en Riga—Kowno 
zou worden ingericht. Van Memel en Kowno is er een verder 
luchtverkeer over Koningsberg i. Pr. en Danzig met Berlijn, en 
' t overige buitenland, zooals bijv. Engeland en Holland tot stand 
gekomen. In ' t zelfde nummer werd het porto voor ' t lucht
verkeer vastgesteld. Voor brieven : voor elke 20 gram of gedeelte 
daarvan en voor briefkaarten 20 R., voor drukwerk voor elke 
50 gram of deel ervan 10 R., alles buiten en behalve het ge
wone postporto. Die zendingen welke men verlangt door luchtpost 
verzonden te zien, moeten het opschrift: Gaisa Pasls — Par 
avion, duidelijk dragen. Onvoldoende frankeering is niet toege
laten, ook gewone zegels zijn voor luchtpostzendingen toegelaten. 
Elk postkantoor neemt zendingen voor de luchtpost aan. In een 
later nummer van de St. Ct. werd het porto nog eens weer 
aangewezen. Het no. 171 van 3 Augustus bracht een uitvoerige 
dienstregeling van ' t luchtverkeer, waaruit o.a. bleek dat er 3 
luchtpostlijnen in werking waren : 

1. Van Riga over Memel en Koningsberg naar Danzig. Aan
komst in Riga Maandag, Donderdag en Zondag om 17 u u r ; 
vertrek van Riga Dinsdag, Donderdag en Zaterdag om 12 uur. 

2. Van Riga naar Reval (Estland). Vertrek van Riga : eiken 
Dinsdag en Vrijdag om 3 uur. Aankomst denzelfde dagen om 
18 uur. Van Reval postverkeer met Stockholm. 

3. Van Riga naar Kowno (Litauen). Aankomst in Riga : eiken 
Djnsdag, Zaterdag en Zondag om 18 uur en vertrek eiken Maandag 
Woensdag en Zondag 6 u. 30 min. 

Bij circulaire no. 29955 van 6.8. verordende de postadministratie, 
dat de luchtpostzegels niet geldig zijn in 't gewone verkeer. 

Na de tentoonstelling zal het luchtverkeer gehandhaafd blijven 
volgens de oude dienstregeling (St. Cf. 199). Op eene aanvraag 
mijnerzijds, deelde de postadministratie mede, dat gedurende de 
tentoonstelling verzonden werden 4016 brieven, 268 briefkaarten 
en 20 banderollen. Uit het buitenland aangevoerd ongeveer 
' t zelfde aantal . Men ziet hieruit, dat of de dienst bij ' t publiek 
nog niet voldoende bekend is of het hooge port het publiek 
te hoog is. Vooral ook, omdat in den laatsten tijd de Letland
sche roebel zich nog al wat heeft hersteld. Het toch in stand
houden van den dienst door de reederijen is te verklaren, 
omdat deze zich meer toeleggen op het passagiersvervoer, wat 
vrij levendig moet zijn, en dat meer loonend wordt gevonden. 

Brievenbus. 
Mij bereiken voortdurend verzoeken om ledenlijsten, namen 

en adressen van secretarissen van vereenigingen, enz. Het is 
mij onmogelijk aan deze verzoeken te voldoen. Het Maandblad 
geeft 'de adressen der secretarissen en wie meer weten wil, richte 
zich rechtstreeks tot deze titularissen. Dergelijke aanvragen 
worden door mij dan ook niet .meer beantwoord. 

Van verschillende zijden vraagt men mij hoe het staat met 
den speciaal catalogusprijscourant Nederland. 

Medegedeeld zij, dat het grootste deel gedrukt en gecorrigeerd is 
en dat de verschijning een kwestie is van nog slechts enkele weken. 

« 
Meerdere lezers zenden mij stukken of uitknipsels van cou

verten, waarop eigenaardige stempelafdrukken. Den inzenders 
hartelijk dank. 

Van tijd tot tijd zal ik een resumé daarvan opnemen in het 
Maandblad. Nog aangenamer zou het mij zijn, indien een ver
zamelaar van afstempelingen zich met de verzorging van deze 
rubriek belastte, waardoor zij meer tot haar recht kan komen. 
Wie daartoe bereid is, melde zich tot ondergeteekende. 

* * 
Wie is bereid zijn medewerking te verleenen opdat de redactie 

een goede verbinding krijge met Zuid en MiddelAmerika voor 
de levering van de nieuwe uitgiften, die aldaar verschijnen? 

Ook voor het verstrekken van betrouwbare adressen daar te 
lande van wie de nieuwe uitgiften zijn te betrekken, ben ik zeer 
dankbaar. « « 

* 
In verband met de hooge kosten van disponeeren per post

quitantie over de jaarlijksche contributie, verdient het aanbevei rg , 
dat de penningmeesters der vereenigingen tijdig in het maandblad 
berichten, dat de contributie moet worden voldaan, onder op
gave van het nummer hunner postrekening. Dit geschiedt reeds 
door enkele vereenigingen en voor de directbelanghebbenden 
is zulks van groot gemak en voordeel. HOOFDREDACTEUR. 

Leestafel. 
Duitsch. 

III. BriefmarkenJournal (Gebr. Senf Leipzig) 49e j . 
No. I. Bulgarien die aufdruckmarken 1884/85. 
No. 2. Das restaurieren alter Kunstwerke und alter 
Briefmarken. 

Der Philatelist, (Dresden) 43e j aa rgang no. i. 
Die Neue Rechtschreibung in den katalogen und 
anders wo. 

Donau Post. (Bratislava) 5e j . no, i. 
Einiges über färbrige abstempelungen auf den mar
ken von Altösterreich. 

Filatelisticki Glasnik (Zagreb) i j . no. 2. 
Markenbildersammlung. 

Berner Briefmarken Zeitung (Bern) 8e j aa rgang no. i . 
Die Briefmarke als kapitalanlage. 

Engelsch. 
The Stamp Lover (Fred. J. Melville, Londen) Vol XIV no. 8. 

The Stamps of Cyprus. 
The Postage Stamp (Fred. J Melville Londen) Vol XXIV no. 7. 

Commemorative and Speculative Stamps. 
Fransch, 

La Philatelie Fran(.aise (Parijs) 4e jaargang no. 27. 
La Principauté de Monaco (suite.) 

L'Echo de La Timbrologie (Amiens) 35e jr. no. 624. 
Les Estampilles postales frangaises de la Guerre (Suite) 

36e j r . no. 625. 
Histoire abrégée des timbresposies de Belgique (Suite). 

Le Philateliste Beige (LaekenBrussgl) 2e jaargang no. 4. 
Histoire administrative du timbre beige (suite). 

Le Timbre Poste (Bischweiler) 14e j . no. 134. 
Le développement des Postes en Finlande. 

ItaliaaiiKch. 
Rivista Mensile (Torino) 5e jaargang no. 12. 

I FrancoboUi commemorativi Danteschi. 
Spaaiisch 

Madrid Filatélico, (Madrid) 24 j . no. 275. 
El correo imperial de Turquia 1840 ä 1862. 

Zweedsch. 
Svensk Filatelistisk Tidskrift (Stockholm.) 28 j . no. 10. 

Noorsch. 
Nordisk Filatelistisk Tidskrift (Christiania). 

Plaatfouten in de uitgave 1894—1909 van Noorwegen. 
Afgesloten 25 Jan. '22. 
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"■fC./ T.1*- ~! Nederland sehe Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, ''^'^^ff^ 
GeTe8tig4 to Amsterdam. Opgericht 26 Juni 1908. Als rechtspersoon erkend by Koninliiyk Besluit van 27 Juli 1908, no. 67. 
,'r9v7 l a '" ' " ' ' ' '"■;■• Naar aanleiding van het besluit, genomen in de Algemeene Vergadermg, gehouden te Utrecht op 
•ïJïil'lo ü'i' 24 September 1916, heeft het Bondsbestuur, mede in verband met het bepaalde in de artikelen 4 en 6 
"■y iT>... ygjj [jgj Huishoudelijk Reglement, de eer het volgende ter kennis der leden te brengen : 

NAMEN DER LEDEN. 
Aantal leden 

van elke 
Vereenieing 
op 1 Decem

ber 1921. 

Getal verte
genwoordigers, 

waarop elke 
Vereeniging 
recht heeft. 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 

dienstjaar 1922. 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers. 

1. Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelver
zamelaars, te Amster
dam. 

2. Postzegelvereeniging 
„Breda", te Breda. 

3. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „Hollan
dia", te Amsterdam. 

4. Utrechtsche Philatelisten
Vereeniging,te Utrecht. 

5. Haagsche Philatelisten
Vereeniging, te 'sGra
venhage. 

6. Vereeniging van Postzegel
verzamelaais „de Glo
be", te Arnhem. 

7. PhilatelistenVereeniging 
, ,Groningen", te Gro
ningen. 

8. Philatelistenclub „Rotter
dam", te Rotterdam. 

9. Nederlandsche Philatelis
tische Vereeniging „Op 
Hoop van Zegels", te 
Haarlem. 

533 

339 

230 

232 

126 

109 

60 

43 

108 

3.'! 
ITi'Ur r.c. 

H. J. Boeken J.zn. 
W. P. Costerus P.zn. 
dr. A. van Dam. 
J. B. Robert. 
A. J. Valewink. 
dr. J. P. van der Voort. 

Amsterdam, Van Eeghenstraat 187. 
Edam, Voot haven. 
Haarlem, Wilhelminastraat 49. 
'sGravenhage, Balistraat 57. 
Amersfoort, Groote Koppel 4. 
Arnhem, Jansbuitensingel 24. 

H. M. M. Buffart. 
J. M. Ente van Gils. 
Ch. J. M. M. L. Hekkinj 
H. J. H. M. Janzen. 
A. F. Singels. 
L. C. A, Smeulders. 

Breda, Ginnekenweg 71. 
Ginneken, Baronielaan 841;. 
Breda, Mauritsstraat 16a. 
Breda, Schorsmolenstraat 4. 
Breda, Tat . Parkstraat 51. 
Breda, Schoolstraat 18. 

P. Vredenduin. 
S. van Kooten jr, 
dr. G. C. A. Valewink. 
J. P. Bottdewijnse. 
J. van de Linde. 

Amsterdam, Roelof Hartstraat 25. 
Amsterdam, Van Eeghenstraat 39«. 
Amsterdam, Van Baerlestraat 132. 
Amsterdam, Tweede Helmersstraat 121 
Amsterdam, Krugerplein 24I, 

dr. P. H. van Gittert. 
H. C. Milius. 
H. Kaub. 
L. Koek. 
J. H. B. Feldbrugg. 

1. K. N. Korteweg. 
2. A. G. Rinders. 
3. P. C. Dozy. 
4 

1. H. J. van Balen. 
2. A. M. J. Kruissink. 
3. J. M. Pos. 
4 

1. John H. Gruno. 
2. C. Meijer. 

!. R. J. de Ruiter. 
2. P. Jorissen P.C.zn. 

1. John Robbeis . 
2. John E. Lieftinck. 
3. G. D. Swanenburg de Veije. 
4 

Utrecht, Maliebaan 72to. 
Utrecht, Buijs Ballotstraat 49. 
Utrecht, Stadhouderslaan 21. 
Utiecht, Kievit Dwarsstraat 39. 
Montfoort, Vei lengde Hoogstraat 36. 

'sGravenhage, Beeklaan 518. 
'sGravenhage, Koningin Wilhelminalaan 116. 
'sGravenhage, Groenewegje 128. 

Arnhem, Coehoornstraat 11. 
Arnhem, Onderlangs 22. 
Arnhem, Prinsessestraat 25. 

Gioningen, Kraneweg 92. 
Groningen, Oude Boteringestiaat 39. 

Rotterdam, Boompjes 49^. 
Rotterdam, Beatrijsstraat 56. 

Aerdenhout, bij Haarlem, Tramweg 15. 
Haarlem, Bloemhofstraat 25. 
Haarlem, Schotersingel 109. 

Nei Bondsbestuur voornoemd: 

«fÖrVi vian der Schooren, Voorzitter. 
Burgemeestersplein ?, Arnhem. 

mr. E. Bonn, Ondervoorzitter. 
Cornells Speelmanstiaat 7, 'sGravenhage. 

Th, H. Khnkhamer, Eerste sectetaris. 
y;,a\_«v.. .. Zevenhuiseii (Z.H.). 

;^*ifl¥. W. S. W. de Beer, Tweede secretaris. 
Mariahoek 15, Utrecht. 

Zevenhuizen, 31 Januari 1922. 

A. H. de Jonge A.H.zn., Penningmeester. 
Wijnstraat 35«, Rotterdam. 

J. D. van Brink, Commissaris. 
Hoek van Holland. 

J. C. Cramerus, Commissaris. 
Academiesingel 46, Breda. 

J. A. Kästeln, Commissaris. 
Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

T H . H . KLINKHAMER, ie secretaris. 
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Prijslijsten, Advertentiebladen, Catalogi, j 
Sächsische Brie/marken Zeitung, Colditz i. S. 6e jaargang no. r.'" 
Monthly Circulair (Stanley Gibbons) no. 29 Londen. 
Boreh's Preisliste C, (Brunsvvijk) Alle na i Aug. 1914 ver

schenen Europa zegels. 
General Anzeiger für Philatelie, Ludwigslust i. M. 40e jaar

gang nos. 10571058. 
Michel (Weimar) KatelogMonatsNachtrag no. 12. 
Erste Bulgarische Briefm. Zeit (Kuseff SofiaBeilijn) lejr. no. i. 
Europacatalogus 5e jaargang) Uitgave Zumstein en Co. te 

Bern. Prijs 4,50 irs. (Zwitsersch geld). 
In een keurig pakje, een zorgvuldig beweikt en verlucht, met 

ta! van afbeeldingen, bereikt ons de 5e jaargang van dezen 
bekenden catalogus. Hij voimt voor de gebruikeis een afgeslo
ten geheel van alle Europazegels, verschenen tot het einde van 
1921. Tot zelfs de nieuwste snufjes, beschreven in het vorig 
nummer van hel Maandblad, zijn er in opgenomen, wat wijst op 
een voortvarendheid, die te loven valt. De tekst is gesteld in ' 
het Fransch en Duitsch; de volgorde van de landen streng 
alfabetisch naar het Duitsch. Voor de Franschsprekende 
gebruikers behoeft dit evenwel geen bezwaar te zijn, daar een 
uitvoerige alfabetische klapper in beide talen, onmiddellijk het 
verlangde doet vinden. 

Da nummeiing der zegels geschiedde ook ditmaal naar de 
voorgangers van dezen 5e jaargang, dus naar eigen inzicht van 
de samenstellers. Wijkt de nummering af van de Senf of Yvert
nummers, dan is het afwijkende nummer van den Senf vermeld 

.* 

' achter de kleurbeschrijving in het Duitsch, hel* Yvert nummer 
' achter dezelfde in het Fransh vermeld. Men begrijpt, dat een 

,, pn ander zeer veel arbeid voi derde, doch het gestelde doel is 
bereikt. Want nu kunnen de verzamelaars dezen Europacatalo
gus als uitstekend hulpmiddel gebruiken bij hun Senf of Yvert. 

Bij de indeeling van de zoogenaamde bezettingszegels stuitte 
men op groote moeilijkheden. Men heeft daaiom gebroken met 
het tot dusverre door de meeste catalogi gevolgde systeem, ze 
te vermelden onder het land, waai zij in gebruik waren. Zeer 
terecht maakt de uitgeefster de opmerking, dat dan ook de 
Duitsche zegels met opdruk Polen behooren tot Rusland, daar 
op het tijdstip dezer uitgifte Polen zich nog niet had afgeschei
den van het groote Czarenrijk. Hoe het zij, men heeft een nieuw 
systeem ingevoerd, dat natuurlijk zijn voor en nadeelen heeft, 
en waarover het laatste woord nog wel niet gesproken zal zijn. 

Volgens haar voorwoord is de uitgeefster met de prijsbepaling 
der zegels uiterst nauw gezet te werk gegaan. Bij het hier en 
daar naslaan van prijsn"teeringen meenen wij wel te mogen 
aannemen, dat haar dit vrij wel gelukt is. Doch waardebepaling 
van zegels is iets zoo uitermate lastig en afhankelijk van zoo 
tal van bijkomstigheden, dat men beter doet, daarover geen 
oordeel uit te spreken. 

Over de vele „verdachte" uitgiften der jongste jaren tracht de 
uitgeefster de verzamelaars volledig in te Hebten, een streven, 
dat slechts navolging verdient. 

Wij kunnen dezen keurigen catalogus dan ook warm aanbe
velen aan alle Europaverzamelaars in de zekerheid, dat hij etn 
schat van kennis en voorlichting aanbiedt. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als rechtspersoon erkend by Konlnkl^ke Besluiten Tan 22 Juni 1886 en 3 September 1888. 

Secretaris: A. v a n D a m , Wilhelminastraat 49, Haarlem, Telefoon 793. 

Afdeeling „Verkoop". 
S e c t i e h o o f d e n . 

NoordNederland: S. Tromp 
Visser, Leeuw arden. 

Zeeland en ZuidHolland: C. 
J. L. Sitsen, Vlissingen. 

Geldeiland: G. V. van der 
Schooren, Arnhem. 

Nijmegen : H. F. G. Gudde. 
Noord Brabant en Limburg : 
Twente:), van Houten, Hengelo, 
Java: dr. H. W. Borel, Bandoeng_ 
Sumatra: j hr. F. Goldman, Atjeh' 

Amersfoort: J. A. Valewink. 
Amsterdam : Jb. Cloeck. 
Arnhem : J. R. de Joncheere, 

Veip. (G.) 
Haarlem : M. Davidson. 
Gooi en Eemland : A. C. Voss, 

Bussum. 
'sGravenhage: P. H. Q. Bouman. 
Leiden : J. C. E. Schmeltz. 
NoordHolland en Utrecht: A. 

Kriebel, Alkwaar. 
Directeur der afdeeling »Verkoop« : H. J. Boeken J.zn., Van 

Eeghenstraat 187, Amsterdam. Bij aangeteekende correspondentie 
boven adres te stellen ; Bijkantoor Van Eeghenstraat. 

De zegels, die gij verkoopen wilt, moeten gehecht zijn in boek
jes, door onze Veieeniging daarvoor bestemd. Deze boekjes voor 
180 zegels zijn ä 10 cent verkrijgbaar bij den Directeui. 

Nieuwe leden. 
307. Ch. Bieger, opzichtermach. S.S., Tjiandjoer. (Java). 
270. H. W. Harten, Groedo 19, Soerabaya. (Java). 
303. mr. W. J. M. Plate, Tanah Njonja 2, Weltevreden. (N.L) 
304. jhr. mr. K. L. O. van der Goes, Katja Wetan 141, 

Bandoeng. (N. L) 
. 309. H. N. W. A. Hendricks, Zocherstraat 39, Amsterdam. A.V. 

315. D. N. Th. Teengs, Klein Westerbuiten, Edam. 
316. F. A. La Rose, Enschedeschestraat 46, Hengelo. (O.) 
333. dr. O. S. Bastiaans, arts p/a Kon. Holl. Lloyd, Amsterdam. 
334. J. Riemens Azn, Wilhelminalaan ■^z, Rijswijk. (Z.H.) V.A. 
339. H. J. van Rijssen, Regentesselaan 4, Amersfoort. 
343. G. H. de Kleijn, arts, Bregettenstraat 5, Utrecht. 
De secretarissen der afdeelingen worden verzocht hunne jaar

verslagen en een afschrift van hunne ledenlijst, volgens art. 31 
Huish. Regl., in te zenden bij den secretaris der Vereeniging 
vóór I Maart a.s. 

De secretaris verzoekt hem vereenigsberichten te doen toekomen 
vóór den 6den der maand, in plaats van, zooals vroeger gebrui

kelijk, vóór den loden der maand. 

In den leescirkel zijn maandelijks opgenomen de nicuwst ver

schenen buitenlandsche tijdschriften. Aanmelding blJ G. V. van 
der Schooren, Burgemeestersplein 2, Arnhem, 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap. 
E. J. Branbergen, Dagoweg 91, Bandoeng. (N.L) 
jhr. H. van Beresteyn, Oegstgeesterlaan 8, Leiden. 
N. Gronthoud, boormeester b/d B.P.Mij, T^ör̂ /i'a« (N.O.Borneo), 
mej. M. M. Jansen, Brederodestraat 122 n, Amsterdam. 
J. Jorritsma, Koeta Radja (N.I.) 
R. Reints Bok, Laan Trivelli 21 noord, Weltevreden (N.I.) 
F. C. M. de Ridder, Albemarie Road 67, Beckenham. (Kent, 

Engeland.) 
L. H. Tiwon, Koeta Radja. (N.I.) 
A. O. Tittmann, Port Washington, NewYork, U. S. A. 

(voorloopig adres :K. Mangelsdorf, Eisenlohrstrasse 30, Karlsruhe). 
jhr. C. L. B. W. van Suchtelen van de Haare, officier, te 

Tapatoean (Atjeh). 
F. Burman Eyck, ie Luit. Adj. Jagers, Haagschestraat 19, 

Scheveningen. 
Adresveranderingen. 

917. mr. E. Bonn, thans Cornells Speelmanstraat 7, den Haag 
231. J. D. van Brink, thans Postkantoor, Hoek van Holland. 
401. dr. A. W. Cramer, thans 2e Schuijtstraat 55, den Haag. 
142. E. J. Martens, thans Westerhoutstraat 46, Haarlem. 
511. H. W. J. Muller, thans Prof. WiUemst raat 66, Afa.«Mf/;/. 
544 A. van der Paauvv, thans Javaplein 17, Nijmegen. 
275. V. R. Solkes, thans Koninginneweg 24, Hilversum. 
89. A. Verstrijden, thans Militaire Apotheek, &)é;rflfeya. (N.L). 
78, N. A. Zilver, thans Pr. Hendrikkade 126 (Postbus 1055), 

Amsterdam. 
810. L. A. Victor van Lith, thans Molenstraat 2, 'sHae,e. 

83. D. C. Buurman, thans vermoedelijk in Amsterdam. 

\J3.^AA^A:X%Vim\\.\Al 
I WATERGRAAFSMEER .YAARJl̂  Ce. o ^ DIR. LEON DE RAAY 
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Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Opgericht 31 NoTember 1893. Als rechtspersoon erkend bg Koninkiyk besluit van 14 December 1907, n». 105. 

Ie Secretaris: L. C. A. S m e u l d e r s . Schoolstraat 18, Breda, Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Maandag 13 Februari 1933, des avonds te 8 
uur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 23 leden. 
Wegens afwezigheid van den heei Smeulders, wordt het 

secretariaat waargenomen door den 2en secretaris. 
Na opening der vergadering door den voorzitter, den heer 

Spitzen, en welkomheeting der aanwezigen, waaronder de heer 
Strens, te Roermond, worden de notulen der vergadering van 9 

Januar i 1.1. onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. 
De 15 candidaat-leden, wier namen aan het slot van dit verslag 

voorkomen, worden hierna met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. 

Door de in de December-vergadering benoemde commissie 
wordt, bij monde van den heer Siegmund, verslag uitgebracht 
van haar onderzoek der rekening over 1921 van den penning
meester, den heer Cramerus, wien door haar bijzondere lof wordt 
toegezwaaid voor het door hem gevoerde beheer, welke functi-
onnaris vervolgens wordt gedechargeerd. De heer Cramerus 
meent een groot gedeelte van den hem toegedachten lof te moeten 
overdragen aan den 2en penningmeester, den heer \ ' an Deventer. 

Door den 2en secretaris wordt vervolgens mededeeling gedaan 
van de ontvangst van tal van brieven en briefkaarten, afkomstig 
van leden, die hun dank betuigen voor de zegels, hun bij de 
verloting in de vorige vergadering ten deel gevallen. 

Daarna wordt een schrijven voorgelezen van de vereeniging 
»de Globe«, te Arnhem, waarin wordt dank gebracht voor ge
zonden telegram, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum dier 
vereeniging. 

De heer H J. J. van Seventer heeft ter bezichtiging gezonden 
een valsch 5-guldenzegel 1896 van Nederland, door hem ontvangen 
uit Berlijn. Ofschoon moet erkend worden, <[at de teekening 
kunstig is nagemaakt, is de valschheid toch onmiddellijk te zien 
aan het minderwaardige papier, de verkeerde tanding en de 
fletse k e u r e n . Men zij evenwel op zijn hoede ! 

Aan de vergadering worden alsnog getoond nieuwe zegels 
van Ned.-Indic, opdrukzegels en nieuwste portzegels, benevens 
afstempelingen bfief »betaald port« Amerika 5 cent en briefkaart 
Duitschland met 15 pfennig. 

Ten behoeve van het falsificaten-album schenkt de heer 
Sikkens een aantal valsche zegels. 

Van den heer J. H. Donnai is ter verloting onder de aanwezige 
leden ten geschenke ontvangen het bekende toestelletje »Phi-
ladon», dat ten deel valt aan den heer Filius. Den milden gever 
wordt voor het geschonkene de dank der vergadering gebracht . 

De heer Cramerus doet nog eenige interessante mededeelingen 
Omtrent prijzen van zeeels met goede breede randen ; speciaal 
in Duitschland worden daarvoor exorbitante prijzen betaald. 

Ten slotte heeft onder de aanwezige leden de gewone ver
loting plaats van eenige zegels, aangekocht voor f 3,60, waarbij 
nog worden gevoegd eenige prijzen, geschonken door den heer 
Veen. Een en ander valt na keuze achtereenvolgens ten deel 
aan de beeren Tombrink, Jacobs, t' Sas, Strens, Siegmund, dr. 
Gommers, Filius, Janzen, Lindner, Brouwers, Veen, Chatrer en 
Exalto. 

De heer Cramerus schenkt wederom, ter verloting, aan dengene 
der aanwezigen, die dit zegel nog niet in zijn bezit heeft, een 
pracht-exemplaar Nederland 15 cent (2e emissie), dat ten deel 
valt aan den heer Lindner. 

Waarna de vergadering is uiteengegaan. 
Breda, 13 Februari 1923. De ie Secretaris, 

J. BROEDERS. 

Nieuwe leden. 
No. 19. E. J. A. H. Verzijl, Hamburgers t raat l, te Utrecht. 
K. Z. (Sectie IV.) 
No. 54. J. C. P. Kats, St. Maartenslaan 18^, te Maastricht. 
E. Z. B. (Sectie VI.) 
No. 108. A. Duijts, Kerkstraat 390, te/Jw^/ci''^'?/«. (Sectie VII.) 
E. 

No. 225. 
z: R. 
No. 227. 
Z. 
No. 238. 
E. Z. 
No. 244. 
E. Z. K. 
No. 282. 
E. Z. 
No. 2,12,-
E. Z. 
No. 376. 
E. Z. R. 
No. 98. 
F 
No. 38. 
E. Z. 
No. 374-
E. Z. R P. 
No. 375. 
E. Z. 
No. 37. 
E. 

W. Fris, Boumanspad 29, te Zaandam._['se.c\l\i.\J\\.) 

G. D. C. Valewink, Zaaijerplein 7, te Oosterbeek. 
(Sectie IV ) 
mevr. M. fi. 'Vsses, Huijgensstraat 6, te Utrecht. 
(Sectie IV). 
Willy Essers, Hoofdstraat 33, te Kerkrad:.. (Sectie \'l.) 

dr. A. WiUemse, Oranjestraat 7, te Kerkrade. 
(Sectie VI.) 
H. van der Meulen, Zuidersingel 33, te Assen. 
(Sectie IV.) 

Th . A. J. Ziedses des Plantes, Seeligsingel 7, te 
Breda. (Sectie I.) 
mej. A. C. Lindeijer, Van der Werffstraa't 57/), te 
Rotterdam. (Sectie V.) 
J. W. H. van Gurp, Ceresstraat 9, te Breda. (Sectie II ) 

C. F. A. de Groot, Drievogels óg.n, te Spekhoherheide. 
(L.) (Sectie VI.) 
J. M. Obreen. Oranjelaan ro8<;, Cz«//c/fv7/. (Sectie II.) 

P. Kamphuijs, Hotel »Grünei Baum», te Lins a/d 
Donau (Oostenrijk). 

Candidaat-leden. 
C. G. Bremer, . \gent der Rijks-Verzekering-Bank, Schiedam-

scheweg 90«, te Rotterdam. (Voorgedragen door J. M. Ente van 
Gils, te Ghmcken) 

A. E. Albers Pistorius, Burgemeester, Villa »Mimosa«, te 
Aarle Rivtel. (Eigen aangifte.) 

mr. J. E. Hoekstra, Rechter Arr. Rechtbank, Seeligsingel 13, 
te Breda. (Voorgedragen door J, E. van Dijk, te Breda.) 

H. W. A. van Andel, Sergeant der Infanterie, Kerkstraat igr, 
te Vught. 

R. F. Bekaert, Sergeant der Infanterie, Stationsweg 24, te Vught. 
H. C. van der Schans, Sergeant-majoor-instructeur der Infan

terie, Maijweg 9, te 's-Hertogenbosch. 
(Alle 3 voorgedragen door J. H. Meijer, te 's-Hertooenbosch.) 
H. J. Kruijsse, Handelsagent, Parallelweg 26, te Amersfoort. 

(Voorgedragen door A. W. J. van Doorn, te Zwolle.) 
F. J. H. Koek, Koopman, Nieuwe Prinsenkade 5, te Breda, 

T 325. (Voorgedragen door L. C. A. Smeulders, te Breda.) 
A. van Straten, Controleur, Schieveenstraat 34, te Rotterdam. 

(Eigen aangifte.) 
Willy de Weer th , Kaufmännischer Angestellter, Jacob Maris-

straat 62, te Amsterdam. (Eigen aangifte.) 
J. H. M. E. Hochstenbach, Ambtenaar van den Burgerlijken 

Stand, Stationstraat 49, te Heerlen (L ). (Eigen aangifte.) 

Bedankt voor het lidmaatschap. 
No. 225. mej. A. E. Scheuer, te Breda. (Sectie II.) 
No. 244. mevr. A. van Gastel-Laane, te Roosendaal. (Sectie III.) 
No. 95. G. P. Dikkers Azn., te Meppel. (Sectie IV.) 
No. 267. J. C. H. Melis, te Breda. (Sectie II.) 

Overleden. 
No. 76. W. Mutsaerts-Diepen, te Tilburg. (Sectie III.) 
No. 288. St. G. de Graauw, te Tilburg. (Sectie III.) 
No. 39. mevr. W. E), van Berckel, te Del/t. (Sectie V.) 

Adres veranderingen. 
No. 2 1 ; . P. M. A. van der Velden, te Eindhoven, thans Ten 

Hagestraat 9, aldaar. (Sectie VI.) 
No. 69. L. de Raaij, te Watergraafsmeer, thans Linnaeus-

parkweg 42, aldaar. (Sectie VII.) 

Aankondiging. 
LEDEN-VERGADERING op Maandag 18 Maart 1922, des 

avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „ B e u r s r a n 
B r e d a". (Ingang St. Janstraat.) 

I J U A A i l J c i J M ' f U M j l 
WAT E R G R A A r 5 H E C A 

O I R . L E O N D E RAAY 
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Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", te Amsterdam. 
Opgrericht 1 NoTcmber 1902. Goedgekeurd b^ Koninkiyk besluit van 2 Juni 1903, n». 68. 

Secretaris: J. A. K a s t e i n, Bilderdijkkade i8 , Amsterdam. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Zaterdag 28 Januari 1922, des avonds te 8 
uur, in Hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

Deze vergadering stond in het teeken der griep, aangezien 
slechts 33 leden aanwezig waren. Nadat de heer Van Geldere, die 
voor het eerst aanwezig is, verwelkomd is en de notulen der vorige 
bijeenkomst voorgelezen zijn, leest de voorzitter een brief voor, 
ontvangen uit Antwerpen van ons trouwe lid, den heer Francq, 
die door plotseling vertrek verhinderd was persoonlijk afscheid te 
nemen en verzoekt zijne groeten over te brengen. Tevens heeft 
hij een candidaat-lid, den heer Jos. Pecker, Antwerpen, voorgesteld, 
die na stemming, evenals de andere candidaat, de heer J. G. 
Blonk, te Boskoop, met algemeene stemmen als lid van „Hollandia" 
wordt aangenomen. 

Vervolgens circuleeren vele valsche zegels (een geschenk voor 
het falsificaten-album) van den heer Schmid, die hiervoor door
den voorzitter bedankt wordt. 

Bij de technische rondvraag wordt o.a. de vraag gesteld, of nieuwe 
zegels, van de gom ontdaan, in waarde achteruitgaan. De heer 
Donath antwoordt, dat dit zeker in zeer hooge mate het geval is. 
Iemand, die zoo iets doet, vernietigt eenvoudig zijne verzameling. 
Daarenboven is het geheel onnoodig, daar de zuivere yVrabische 
gom, die tegenwoordig bijna overal gebruikt wordt, de zegels 
in het geheel niet aantast. 

Aan nieuwigheden zijn aanwezig o.a. zegels van Raratonga, 
Oostenrijk 50 h. Expreszegel, 50 op 2 h.Expreszegel, en postzegels 
^ 5) 7H> 'O en I2V^ kroon, Bulgarije herinneringszegels aan den 
journalist J. D. Bourchier met inschriften in de Bulgaarsche en 
Engelsche taal, een briefkaart uit Sowjet Rusland met 8 zegels 
van 250 Roebel, Brandkastzegels uit Nederland en Ned. ludié'o\> 
echt geloopen brieven, Duitschland 2, 3, 4 Mark met 2 verschil
lende watermerken en een brief uit N'ew Vo> k zonder zegels, doch 
met een rood machinestempel, waarin drieregelig in een vierkant 
tusschen 7 golflijnen ,,U. S. POSTAGE [p.\JD 5 CENTS] P. 6" een 
nieuw soort franco-stempel dus. 

Na een kleine veiling en de gewone maandelijksche verloting, 
wordt de vergadering te ongeveer 10 uur gesloten. 

De 21 Secretaris, J. P. T R A A N B E R G . 

Aangenomen als lid. 
J. G. Blonk, Achterkade 41, Boskoop. 

(Voorgesteld door E. Donath.) 
Jos. Pecker, Juliaan Dillenstraat 41, Antiverpen. 

(Voorgesteld door A. C. Francq.) 
(Deze 2 candidaten zijn eerst dan als lid aangenomen, als vol-

daan_is aan art 5 van 't H. R.) 

Adres veranderingen. 
No. 60. V. R. Solkes, Koninginneweg 24, Hilversum. 
No. 317. E. J. Martens, Westerhoutstraat 46, Haarlem. 
No, 179. J. P. Boudewijnse, ie Helmersstr. góhuis, Amsterdam. 
No. 359. Th. H. de Haan, Bloemgracht 148, Amsterdam. 

Candidaat-lid. 
G. P. Psaroudaki, Rue du Centre 68t>is, La Garenne. 

(Voorgesteld door J. A. Kästeln q.q.) 

Afgevoerd van de ledenlijst. 
Paul Schwank, te Steyr. (Oesterreich.) 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 18 Februari 1922, 

des aTonds te 8 uur, in C a f é , , S u i s s e " , KalTer-
straat, te Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 2-5 Februari 1922, des 
avonds te 8 uur, in Hotel „K r a s n a p o 1 s k y" , 
Warmoesstraat, te Amsterdam. 

De ie Secretaris, J. A. K A S Ï E I N . 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Opgericht 8 September 1906. Koninkigk goedgekeurd 22 Juli 1907. 

Secretaris J. H. B. F e l d b r u g g e , Verlengde Hoogstraat 36, te Montfoort. 
Secretaris afd. Vlaard ingen: H. v a n d e r M e ij d e n , Vlaardingen. Secretaris afd. Gouda: H. D. B o o t , Kattensingel i^,. Gouda. 

KORT VERSLA« der Algemeene Vergadering op 
Dinsdag 31 Januari 1922, des avonds te 8 
uur, in „Hotel de l'Europe", te Utrecht. 

De griep heeft wel huis gehouden onder hel bestuur van de 
U. Ph.-V. Niet minder dan 4 bestuursleden waren door onge
steldheid verhinderd, terwijl een der bestuursleden in het 
buitenland vertoefde. Gelukkig, dat de eere-voorzitter, mr . De 
Beer, de praktijk nog eens in zich voelde wakker worden en, 
geassisteerd door den heer Sanders als waarnemend-secretaris, 
de vergadering het gewone geanimeerde verloop deed hebben. 

Aanwezig waren 23 leden. Door ongesteldheid van den voor
zitter, dr. Van Gittert, opent de eere-voorzitter, mr. De Beer, de 
vergadering. De heeren Kaub, Raatgever en Feldbr.ugge zijn 
eveneens door ziekte verhinderd ; de heer Milius vertoeft in het 
buitenland. Het bestuur is zoodoende zeer onvolledig; daarom 
wordt het secretariaat waargenomen door den heer Sanders. 
De notulen worden goedgekeurd. De twee candidaat-leden 
worden met algemeene stemmen aangenomen. Het op de agenda 
gemelde punt »Vergaderingen« wordt uitgesteld, omdat ver

schillende bestuursleden niet aanwezig zijn. Hierna verloting 
van 14 prijzen, waarvan er eenige geschonken zijn. De veiling 
heeft als altijd een geanimeerd verloop. Hierna komen de 
boekjes der rondzendingen ter tafel en blijft men nog eenigen 
tijd gezellig bijeen. T e circa half elf wordt de vergadering 
gesloten. De lund. secretaris, C. L. S.\NDERS. 

Nieuwe leden. 
(e) H. P. G. Schrijver, Oudenrijn 28 f, Oudenrijn. 
\e) G. J. Diesfeld, Nieuwe Gracht, Utrecht. 

Gandidaat-ledeu. 
L. J. Smeets, Turfmarkt 102, Gouda. 
]. M. Zuydain, Turfmarkt 32, Gouda. 

Adresverandering. 
H. Kallenborn wordt : Amaliastraat 12, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
(Wijzigingen door Jaarbeurs.) 

BESTUURSVERGADERINGEN op 28 Februari 1922. 
ALGEMEENE VERGADERINGEN op 7 Maart 1922. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Opgericht 17 April 1897. Als rechtspersoon erkend bfl Koninklijk besluit tan 20 April 1903, n». B8. 

Secretaris : C. J. C o e 1 a n d, Van W^eede van Dijckveldstraat 80, ''s-Gravenhage. 

VERKORT VERSLAG van de bijeenkomst van Woens
dag 35 Januari 1922, 's avonds te 8 uur, 
In het Zuid-SoU. Koffiehuis, te 's-Gravenhage. 

.Aanwezig 11 leden. Voorzitter de heer Stroo, die onze eerste 
bijeenkomst in het nieuwe jaar opent met een hartelijk wel

komstwoord en de beste wenschen voor de H.P.V. in 1922. De 
notulen der laatste bijeenkomst worden goedgekeurd. Na afdoening 
van de ingekomen stukken wordt overgegaan tol de ballotage 
der nieuw voorgehangen leden. Beiden worden met algemeene 
stemmen aangenomen. 
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De voorzitter meent, naar aanleiding van de gedane opmerking 
op een der laatste veilingen betreffende het »krap« zijn van oud 
Duitsche zegels, goed te doen voor te lezen een door hem, uit 
te zijner beschikking staande gegevens, opgemaakt lijstje be
treffende de marge tusschen die diverse zegels. Met belangstelling 
nemen de aanwezigen daarvan nota en blijkt uit de hierna ge
volgde discussie, dat de byeenkomst de zienswijze van den 
voorzitter geheel deelt. 

De voorzitter verleent hierna het woord aan de beide beeren, 
die zich bereid verklaard hadden, hunne speciale verzamelingen 
Siam te laten bezichtigen. 

De heer Deggeller verklaart, dat de heer Seth Paul door gi iep 
aan huis gebonden, hem heeft verzocht zijn verzameling te doen 
zien. De vele blokstukken enz. worden met belangstell ing 
bezichtigd en de kostbaarheid der verzameling trekt zeer de 
aand:^cht. 

Vervolgens komt de heer Becking met zijn verzameling ter 
tafel. Genoemde heer heeft een en ander opgezet aan de hand 
van de in de jaargangen 1911/4 der Deutsche Briefmarken Zeitung 
verschenen vertaling van de artikelen van R. \<I. Harold Row, 
t. z. t. verschenen in de »Stamp Lover«. Zijne daarbij te berde 
gebrachte bemerkingen worden met aandacht gevolgd. 

De voorzitter brengt den dank van de aanwezigen over aan 
beide leden en wees erop, dat, hoewel hier twee speciale ver
zamelingen van hetzelfde land werden getoond, ieder op zich zelf 
een verschillend karakter draagt. Oppervlakkig de eerste kostbaar, 
toont de tweede het voordeel van het wetenschappelijk nagaan 
van tijdschriften en tot welken buitengewonen graad van belang
rijkheid dit voeren kan. Ook kwam aan het licht, dat velen der 
aanwezigen het eens waren »beter een verzameling van één land 
goed opgezet dan het algemeen verzamelen«. 

Hierna vonden de gebruikelijke verlotingen plaats. 
In verband met het uur en de inmiddels door, per telefoon 

ingelichte leden, geconstateerde gladheid der straten, wordt eene 

nog te houden veiling tot een volgende bijeenkomst verdaagd. 
De voorzitter sloot derhalve de bijeenkomst. 

De Secretaris, C. ƒ. COELAND. 

Aangenomen als werkend lid. 
Th. Seth Paul, Acaciastraat 108, 's-Gravenkage. 
mevrouw R. Vonck-de Wetstein Pfister, Van Imhoffstraat 24, 

's- Gravenhage. 
Candidaten. 

Werkend- l id : C. F . de Ruijter de Wildt, Sweelinckstraat 56, 
's-Gravenhage. (Voorgesteld door C. J. Coeland.) 

» Th. G. van der Garde, Van Loostraat HQ, ^s-Gra
venhage. (Voorgesteld door K. N. Korteweg ) 

Correspondeerend-lid : Arian Bos, Korte Haven 15/17, Schiedam, 
(Eigen aangifte.) 

Bedankt als lid. 
J. C. Cramerus, Academiesingel 46, Breda. 

Adresveranderingen. 
W. Kok, wordt Leede 40 Tuindorp, Rotlerdam. 
W. R. C. Starink, wordt Prins Hendrikstraat 28«, den Haag. 
Leon de Raaij, wordt Linnaeusparkweg 42, Watergraafsmeer. 
dr. J. J. R. Moquette, wordt Thomsonlaan 183, den Haas;. 

Vergadering. 
BIJEENKOMST op Donderdag 23 Februari 1922,'s avonds te 

8 uur, io liet Zuid-Hollandgch Koffiehuis, Oroenmarkt, 
's-Gravenhage. 

1. Opening. Notulen. 5. Bezichtiging inzending proefdruk-
2. Ingekomen stukken. ken van den heer Riemens. 
3. Ballotage nieuwe leden. 6. Verloting. Veiling. Sluiting. 
4. Mededeelingen. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe", te Arnhem. 
Opgericht 12 Januari 1897. Erkend bfl Koninklflk besluit Tan 26 September 1911, n». 38. 

Secretar is : J. M. P o s , Prinsessestraat 25, Arnhem. 

FEESTVERGADERING ran „De Globe" op Zater
dag 14 Januari 1923, des avonds te 8 uur, 
in de „Promeuair" van ,,Musis Sacrum" te 
Arnhem, 

Het was even over achten, dat zich i8 leden en twee intro-
ducé's hadden vereenigd, om het zilveren jubileum van ,,De 
Globe" te herdenken. Verschillende leden, die gaarne het feest 
hadden medegevierd, berichtten, dat zij door de heerschende 
ziekte verhinderd waren. Hieronder behoorden ook tot groote 
teleurstelling der vergaderden de beeren G. V. van der Schooren 
en J. C, Heidenreich, de eenige leden, die ons nog van de op
richters zijn overgebleven. De voorzitter, de heer Kramer, opende 
de vergadering met een hartelijk welkom en bracht hulde aan 
allen, die door hun bijzonderen arbeid hadden bijgedragen tot 
den bloei der Vereeniging. De heer Van der Schooren zond 
schriftelijk een gelukwensch in namens den Ned. Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars en namens de 
Ned. Vereeniging van Postzegelverzamelaars en haar afdeeling 
Arnhem. Telegrammen kwamen in van de zustervereeniging 
„ B r e d a" en van ons medelid De Frenne. 

De heer Van Hoogerlinden bood namens verschillende Globe-
leden het bestuur van „De Globe" een oorkonde aan, waarop 
o.a. verschillende postattributen schitterend geteekend waren door 
den Arnhemschen sierkunstenaar J. Wolthers. Op voorstel van 
den heer Van Hoogerlinden werden stadstelegrammen gezonden 
aan de beide oprichters. 

Door den secretaris werd een overzicht gegeven van de ge
schiedenis der „Globe" over de 25 jaren van haar bestaan. Een 
overzicht over het 5e lustrum in dichtvorm volgde hierop. In 
denzelfden vorm werden de beide oprichters, de beeren Van 
der Schooren en Heidenreich, gehuldigd, evenals de heer Greve, 
die sedert Februari 1897 lid is onzer Vereeniging. 

De algemeene verloting voor alle leden en de bijzondeie ver
loting voor de aanwezigen werden afgewisseld met het rad van 
avontuur, dat een zoo groote bate opleverde, dat f25,— kon 
worden gezonden aan de arme bewoners der Drentsche Venen. 

Voor de algemeene verloting waren zegels ten geschenke 
gegeven, waarondeï vele pracht-exemplaren, door de beeren Van 
Balen, Van Binsbergen, Carsch, Fris, Greve, Van Herwerden, 
Kramer, Lap, Nederhorst, Pos, J. van de Sandt, Van der Schoo-

ii 

Boersma. Aan al de gevers en geefster een woord van harte-
telijken dank. 

De vergadering werd gevolgd door een souper. Tafelvoorzitter 
was de heer Van Hoogerl inden, die een prachtig overzicht gaf 
van de geschiedenis van het Arnhemsche postwezen. 

De heer Te Winkel luisterde het feest op met eenige voor
drachten, de heer Segérs met een paar goed voorgedragen 
zangnnmmers en mej. Veering maakte zich verdienstelijk door 
het spelen van eenige nummers op de piano. 

Ondergeteekende gaf een „Critiek op het Globe-bestuur door 
de Globe-leden" in dichtvorm en in ironischen stijl. Om 3 
uur ging de vergadering uiteen. De Secretaris, J. M. Pos. 

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dins
dag 31 Januari 1932, des avonds te 8 uur, 
in „Musis Sacrum", te Arnhem. 

De vergadering werd bijgewoond door 34 leden, o.w. 3 dames 
en I introducé. 

De voorzitter opende de vergadering met een woord van har
telijk welkom, in 't bijzonder tot de beeren De Wit en Berends, 
die voor het eerst de vergaderingen van »de Globe» bijwoonden. 
Ook den heer Van der Schooren heet hij hartelijk welkom en 
wenscht hem geluk met zijn herstel. Hij sprak zijn leedwezen 
uit, dat de heerschende ziekte den heer Van der Schooren, een 
der mede-oprichters, had verhinderd de feestvergadering bij te 
wonen. Hij dankte hem voor alles, wat hij in 't belang der 
vereeniging en der philatelic had verricht. De heer Van der 
Schooren dankte den voorzitter in eenige welgekozen woorden 
voor zijn wenschen en meent de vereeniging, waarvan hij 35 
jaren lid is, niet beter te kunnen huldigen, dan haar bibliotheek 
een boekwerk ten geschenke te geven, dat de postzegelprijsvraag 
in haar geheel behandelt. 

De voorzitter deelt mede, dat aan 't einde van het winterseizoen 
nogmaals een feestvergadering zal worden gehouden met de 
dames der leden. 

De notulen van de vorige vergadering en van de feestverga
dering worden na lezing onveranderd vastgesteld, evenals het 
jaarverslag. 

De penningmeester gaf daarna een uitvoerig verslag van den 
toestand der kas, die sloot met een voordeelig saldo van ruim 
f n.-i —■ 
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De bibliothecaris wekte de leden op meer gebruik te maken 
van de philatelistische werken, waarover »de Globe« beschikt 
en is bereid te allen tijde de leden van dienst te zijn. 

De kascommissie bracht daaina verslag uit over het beheer 
van den penningmeester en spreekt haar lof uit over de accu-
taresse, waarmede deze zijn boekhouding verzoigt. 

De drie candidaat-leden werden bij acclamatie tot het lid
maatschap toegelaten. De aftredende bestuursleden, n.l. de vooizit-
ter, de ie secretaris en de 2e secretaresse, werden allen herkozen. 

Besloten werd in 't veivolg twee maal per maand te vergaderen. 
Het bestuur zal dit nog nader regelen,- maar vastgesteld is, dat 
één der twee vergaderingen uitsluitend een rui l-en veikoopavond 
zal zijn. 

Een verlotings-commissie werd benoemd, bestaande uit de 
beeren Carsch, Te Winkel en J. van de Sandt. Voor de verloting 
werd voor 1922 een crediet uitgetrokken van f 50,—, terwijl 
minstens éénmaal ' s jaars alle leden zullen deelnemen aan de 
verloting. 

De avond werd verder doorgebracht met ruilen, veikoopen 
en veilen van zegels. De Secretaris, J. M. Pos . 

Overleden. 
No. I. H. Smit Addens, te Zaa7iriam. 

Aangenomen als ]id. 
No. 59. Th . Schildeiman, te Borncrbrock. 
No. 69. J. Klerk, Weverst iaat 46, te Arnhem. 
No. 74. George Vernert , 5 Place de la Vér i t é , 'Z« Gaicnne 

(Frankrijk). 
No. 82. F. van der Wal , Thomas ä Kempisstiaat 67, te Z'w(?//t'. 
No. 99. L. Bindelz, Leoninusstraat 80, te Arnhem. 

Candidaat-leden. 
C. B. Keer, Broekstraat 23, te Arnhem, 

(Voorgesteld door lid no. 100.) 
mej. R. B. Welter, Daendelsstraat 24, dcii Haag. 
W. L. Welter, Hugo de Grootstraat 33, te Nijmegen. 

(Voorgesteld door lid no. 25.) 
Verzoet. 

Ue penningmeester, de heer H. J. van Ulsen, Raapopsche weg 
22, te Arnhem, verzoekt den leden vriendelijk hun contributie 
voor 1923 per postrekening over te zenden. 

Vergadering. 
VERGADERING op Dinsdag 28 Februari. 1022, des avonds 

te 8 uur, in de Directiekamer van „Musis Sacrum", te Arnhem. 

Secretaris : 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Opgericht 6 Februari 1905. Goedgekeurd by Koninklflk Besluit d.d. 27 Maart 1905, n'. 63. 

P. Jorissen P.C.zn., Beatrijsstraat 56, Rotterdatn. Comm. v. d. Verkoop : dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam 

VERSLAG der vergadering op Maandag 9 Januari 
1923, des avonds te 73^ uur, in het Poolscli 
Koffleliuis, te Rotterdam. 

Aanwezig 13 leden. Afwezig met kennisgeving 5 leden. 
Bij afwezigheid van den voorzitter, opent de vice-vooizitter, 

de heer Van der Hoven van Genderen, de vergadering, met een 
welkom in het nieuwe vereenigingsjaar 1922 en licht dan ook 
enkele woorden tot ons nieuw lid, den heer Romenij. De notulen 
der jaarvergadering worden gelezen en onveianderd goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van den heer F. Riotte, te Berlijn, 
houdende aanbeveling tot het ontvangen van commissies voor 
inBerlijnlt houden postzegelveilingen; woidt voor kennisgeving 
aangenomen. 

Ter bezichtiging gaat rond de zeer fraaie en uitgebreide ver
zameling B'raiikrijk, benevens de schitterende verzameling, 
ongebruikt, Spanje en Kolonien van der heer Van Walraven, ü e 
aanwezigen hebben genoten ; eene verzameling .Spanje en Koloniën 
ongebruikt is zeldzaam en kost jaren van geduld en studie. 

De voorzitter wenschte den heer Van Walraven geluk met 
zijn bezit en dankte onder applaus voor de bezichtiging. 

Voor de volgende vergadering zal de heer Van Haiderwijk 
zijne verzameling Ned. Indic' ter bezichtiging medebrengen. 

Hierna had de zegelverloting plaats. 
Ingevolge belofte op de jaarvergadeiing gedaan, had de heer 

Van Harderwijk Nederlandsche Koloniale zegels medegebracht 
en werden deze, na bezichtiging, geveild. 

Gezien de minder talrijke opkomst, bracht deze veiling aan de 
kas een voordeelig saldo van f 2,20. 

Een paar falsificaten voor ons album kwamenin van de beeren 
'Van Harderwijk en Van der Hoven van Genderen, waarvoor 
werd dank gezegd. 

Het candidaat-lid wordt aangenomen. 
Niets ineer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze zeer 

geanimeerde vergadering. De Secretaris, P. JORISSEN P.C.ZN. 

Aangenomen als lid. 
C. van der Lecq, Blommerdijkschelaan 34, Rotterdam. 

Internationale Vereeniging ,,Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Opgericht 1 Januari 1911 a l s I. P. V. „HoUand'a". Statuten goedgekeurd bfl Kouinklflk Bes lu i t van 8 Maart 1912, n«. 4. 

Secretar i s : H, G. v a n L o o k e r e n , Obrechtstraat 147, 's-Gravenhage. 

VERSLAG der ALGEMEENE VERGADERING op 
Woensdag 34 Januari 1923, in Café „Hol-
landais", Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 40 leden. Afwezig met kennisgeving de heer Van Rijswijk. 
De voorzitfer opent de vergadering met een bijzonder welkom 
aan de beeren,^ die voor 't eerst onze vergadering bijwonen en 
geeft den wensch te kennen, dat ook 1922 een voorspoedig jaar 
voor „Philatelica" moge wezen. 

Bij de notulen merkt de heer Amiabel op, dat verzuimd is op 
te nemen, dat hij met kennisgeving afwezig was. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Vermeijs, dat hij door 
omstandigheden genoopt is, ontslag te nemen als commissaris. 

De voorzitter stelt^voor dit ontslag op de meest eervolle wijze te 
verleenen en meent namens de vergadering te spreken door den 
heer Vermeijs dank te brengen voor de vele diensten aan de 
Vereeniging bewezen. Aldus wordt besloten. Medegedeeld wordt, 
dat de heer Reijerse zijn kantoorlokaal niet meer voor de beurs
avonden kan afstaan. Hem wordt hartelijk dank gebracht voorde 
vele avonden, die hij dit lokaal voor onze vereeniging gratis ter 
beschikking stelde. 

Voorgelezen wordt een ontwerp-schrijven, dat gericht is aan 
een lid der Vereeniging naar aanleiding van opmerkingen, die 
genoemde heer schreef in de boekjes van het rondzendingsverkeer. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren Ver-
legh, Huijzer, Hoogerdijk en Verhoeff. 

De heer Schnabel is verhinderd zijn aangekondigde demonstratie 
te houden : zulks zal nu m de Maart-vergadering plaats vinden. 

Rondgaan ter bezichtiging een Ned. en een Duitsche briefkaart 
van den heer Kirchener. 

De candidaat-leden worden aangenomen. 
Thans komt aan de orde het voorstel van 4 leden, om tot 

aansluiting tot den »Ned. Bond van Vereenigingen van Postzegel-
verzanielaars« over te gaan. Hierover ontspon zich een heftig 
debat, dat ruim een uur in beslag nam met het gevolg, dat voor
standers der opneming in den Ned. Bond omgevoerd werden tot 
tegenstanders, waarbij zelfs één van de twee aanwezige ondertee
kenaars van het voorstel tot aansluiting. De uitslag der stemming 
was : 36 stemmen tegen, 3 stemmen voor aansluiting en i stem blanco. 
Met overgroote meerderheid werd alzoo het voorstel verworpen. 

Bij de verloting van zegels valt de ie pri]s aan den heer De 
Wekker ten deel. 

De veiling van zegels brengt f41.10 op met eene bate van f 4,10 
voor de kas. 

Nog zij opgemerkt, dat op onze feestvergadering in het bijzon
der de aandacht trok de demonstratie door den heer Amiabel 
gehouden met het toestelletje »Philadon« ; diverse zegels, die met 
loup of tegen het licht gehouden volkomen zuiver toeschenen, 
vertoonden met »Philadon« kleine scheurtjes, dun plekje en aan
gezet tandje. Voor een nadere beschrijving ziet men een vroeger 
nummer van het Maandblad. »Philadon« is een handige vinding, 
waarvan aanschaffing alle aanbeveling verdient. 

Na de rondvraag sluiting der vergadering. De Secretaris. 

Adresverandering. 
No. 130. G. Varin, Arnhemschestraat 69, Scheveningen. 
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Aangenomen als lid. 
No. 115. R. Kampinga, Laan Copes, Den Haag. 
No. 158. H. P. Nowee, Wolmaransstraat 225, Den Haag. 
No. ij.^. A. J. van de Moer, Gerard Reijnststraat 5 r, Z?^^«//V?«^. 
No, 188.'P^ M. Kwantes, Z. Buitensingel 130, Den Haag. 
No. 328. df."'W. Ham, Valkenboschkade 611, Den Haag. 
No. 77. De Miielenaere, Hazelaarstraat 68, Den Haag. 
No. 240. C. F. de Ruijter de Wildt, Sweelinckstraat 56, Den Haag. 

Candidaat-Ieden. 
J. Neervoort, Van Dijckstraat 143, Den Haag. 
M. A. Manuskonski, Nieuwe Molstraat 43, den Haag. 

(Eigen aangiften.) 
mr. H. H. R. Roelofs Heyrmans, Oranje Plantage l^,. Delft. 

(Voorgedragen door den heer Hu)zer.) 
A. Ph. Kuyl, Prins Hendriklaan 24, Rijswijk. (Z.H.) 

(Voorgedragen door den heer Van Dop.) 
D. Sängers, Netlej'dcn (Ijij Gendringen, Gld.) 

(Voorgedragen door den heer De Mol.) 
T. Keuzenkamp, Schcnkweg 44, Den Haag. 

(Voorgedragen door den heer Van Leijdcn.) 

N. \-an Dien, Haagschestraat 49, Scheveningen. 
(Voorgedragen door den heer Van Leijden.) 

J. A. A. Streef", Ridderstraat i , Culenborg. 
(Voorgedragen door den heer Schiffmann.) 

Overschrijving lidmaatschap. 
mevrouw A. C. Stigter wordt de heer F. W. Stigter. No. 119. 

Voorloopig GEEN postzegelbeurs. 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Woensdag 22 Februari 1922, 
des avonds te ïV4 uur, in zaal I van Café »Hollandais«, 
Groenmarkt, te's-Gravenhage ; daarna ALGEMËENE VER
GADERING om 8 uur, terzelfde plaatse. 

Notulen. 
Ingekomen stukken. 
Ballotage candidaat-lcden. 6. 
Verkiezing bestuurslid. 7. 
Demonstratie door den heer 8. 
Reijerse over ie uitgaven van 

zegels Griekenland, Honga
rije, Frankrijk en Koloniën. 
Verloting van zegels. 
Veiling van zegels. 
Rondvraag en sluiting. 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging ,,Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Opgericht 1 Maart 1911. Erkend bfl Koninkiflk besluit van 1 November 1912, n". 39. 

Secretaris: G. D. S w a n e n b u r g d e V e y e , Schotersingel 109, Haarlem. 
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Voorgesteld als lid. 
\ \ ' . N. Koppers, Rijksontvangcr, Aardtnburg. 
F. H. J. Peeters, Hz., Piocuiatiehouder, Oostburg. 
(Beiden voorgesteld door G. A. J. Vorsterman van Ó) en, lid. n". 67). 

Aangenomen a's lid. 
J. L. FijnvanDraat, Van Spcijkstraat 106,'j--t;rai't7/Aï_^i'. (lid no. 92.) 

Bedankt als lid. 
M. Lugt, Spru)t en Boschstraat 6, Heemstede. (lid no. 52.) 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Opgrericlit 16 September 1915. Erkend bfl Koninklijk besluit van 13 December 1915, u \ 78. 

Secretaris : C. M e ij e r, Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
9 Januari 1933, in de „Bodega", te Groningen. 

Aanwezig 14 leden en i introducé. 
Bij afwezigheid van den voorzitter begroet de secretaris de 

aanwezigen met een hartelijk welkomstwoord en wenscht allen 
en ook de Vereeniging een gelukkig en voorspoedig jaar toe. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Bij de jaarlijksche aftreding wordt de heer J, H. Gruno als 

bestuurslid herkozen, die de benoeming aanneemt, zoodat geen 
verandering in het bestuur plaats heeft. 

De heer A. van Bon, te Groningen, voorgesteld door den heer 
Born, wordt met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Om het nieuwe jaar luisteriijk in te zetten, wordt daarna een 
tombola zonder nieten onder de aanwezigen gehouden van 50 
zegels, welke een bedrag van f 16,571.2 uit de kas vordert. On-
noodig te zeggen, dat menigeen dankbaar gestemd een prachtzegel 
verwierf. Daarna sluiting. 

Nieuw lid. 
No. 60. A. van Bon, Oosterweg i i o , Groningen. 

Candidaat-lid. 
j . Groot, Hoogendijk 188, Zaandam. (Eigen aangifte.) 

Vergadering. 
Maandag 1.3 Maart 1922, te 8V2 uur, in de „Bodega", 

Guldenstraat, te Groningen. 

7 

Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Opger'cht 19 December 1921. 

Secretaris ; S. v a n d e r K l o e t , Achter 't Vleeschhuis 2, /l/rtrt.r/'w/'A 

KORT VERSLAG van de vergaderingen van 19 
December 1921 en van 2, 16 en 30 Januari 
1922, te Maastricht. 

Bij de oprichting traden 18 beeren als lid toe. Tot bestuurs
leden worden benoemd de beeren A. A. van Nijnatten, voor"itter, 
S. van der Kloet, seiretaris, P. Bloema, penningmeester, F. H. 
Duckers en C. Hagedoorn, commissarissen. 

De statuten en het huishoudelijk reglement worden aangeno
men nagenoeg gelijkluidend aan die der zustervereenigingen. 

Het »Nederlandsch Maandblad voor Philatelie« wordt als 
officieel orgaan gekozen. Medewerking in deze zal worden ver
zocht van den Raad van Beheer en van de Administratie van 
het Maandblad. 

Gedurende de eerste maand van het bestaan der vereeniging 
groeit het ledental van 18 tot 35. De vooizitter wekt de leden 
op, alsnog candidaat leden aan te brengen. In Zuid-Limburg 
zijn nog vele verzamelaars niet aangesloten bij de vereeniging. 

De heer Alph. Lenaers toont eenige malen deelen van zijne 
buitengewoon mooie verzameling, terwijl de heer Burgemeester 

van Oppen eene fraaie collectie poststukken doet circuleeren 
Telkenmale woidt op de vergaderingen een groot aantal zegels 

verloot onder de aanwezigen. Gedeeltelijk zijn deze zegels door 
aankoop, grootendeels uit giften van enkele leden afkomstig. 

De veilingen doen zien, dat de belangstelling voor dit deel 
der agenda buitengewoon groot is. 

In de drukraampjes circuleeren bijzondere en nieuwe exem
plaren. De hoop wordt uitgesproken, dat, nu de rondzendmgen 
zijn begonnen en de nieuwe Vereeniging tot hare volle weik-
zaamheden is gekomen, het aantal leden zich spoedig zal uit
breiden. De secretaris. 

Mededeelingen. 
Ruilboekjes ter circulatie in te zenden aan den heer F. H. 

Dückers, Gerard van Wernweg 27, Maastricht. 

Vergaderingen. 
LEDENVERGADERINGEN op 20 Februari, 6 Maart en 20 

Maart 1922, telkens te 8 uur, in de bovenzaal van 
Café-Restaurant . ,Monopole", Vrfltliof, te Maastricht. 

^' 

A D V E R T E N T I E N . 

UITSLUITEND voor LEDEN 
der 

Aangesloten Vereenigingen. 

PortzegeU type IH, Nederland 1895, 
donker ultramerijn en zwart in alle waar
den, mfit de clichéfout z**^ in den bin
nensten blauwen cirkel links boven, ter 
overname of in ruil gevraagd. (28) 

H. Y. OATSONIDES, Zeist. 
1 

Prijs dezer advertenties: 
75 cent per keer, 
bij vooruitbetaling. 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 
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Postzegelhandel P. HOOQERDIJK, Molenstraat 22, DEN HAAG. 
0 E L E G E N H E I D S  A A N B 5 E D I N 0 . 

Ongebr. 

■ ■ 

Wurtemberg 1916, 17 waarden, compleet . . . . ƒ 0,90 
1920, 16 » > . . . . » 1,25 

Volksstaat Bayern op Bayern Dienst, 13 wfaarden 
1 p f . - l Mark » 0,35 

Danzig, Ie uitg., 14 waarden . > 1,50 
Hochwasser op Oostenrijk, compleet. . . . » 0,80 
Kärnten op Oostenrijk, compleet »1,25 
Hongarije 1915, 17 waarden » 1,50 

Liclitenstein 1920, 27 waarden, compleet 
IVIontenegro 1907, 12 » » 
Rumenië 1907, 4 » » 
Servië 1904, 8 » » 
Wurtemberg, opdr. Deutsches Reicli, 13 w., compl. 
Wurtemberg, opdruk Volksstaat Württemberg, 23 w 

compleet 
Rusland, 35—70 kop., Boljew. uitg 

Ongebr. 
/ 0 , 2 5 
» 0,70 

0,20 
1,75 
0,45 

0,90 
0,20 

t..: 
■ ■■i 

Orders boven f 2,50 worden franco toegezonden, na ontvangst van Postwissel. 
Prima nikkelen Pincetten f 0,75. Postzegelhechters per pakje van 1000 stuks f 0,20; per doosje van 1000 stuks f 0,25 

S C H A U B E K  A L B U I V I S i n a l l e p r i j z e n . (16) 

iVJ 

M H^TILi e i l i l i lK» CB ÎDA) 
IH ■ 

G e ï l l u s t r e e r d P r o s p e c t u s g r a t i s . 

Ell® mmm w@BTZimum^'wmmE,mmiQiim@ 
m§ (3) 

Postzegelverzamelaars! 
Verzekert Uwe Verzamelingen tegen 

BRAND en DIEFSTAL 
op beurspolis, dus tegen eene vaste 
premie per jaar slechts bij prima 
Maatschappijen, door bemiddeling van 

JDn. N. LIMPEn, ASSURANTIËN: 
Vondellaan 2, HILVERSUM. Kantoor, 
N. Z. Voorburgwal 316, AMSTERDAM, 
Postbus 129, Telefoon N. 8780. (29) 

A. TOMYA, 
Budapest V, Berzenezev u. 26, 
tauscht mit allen Ländern gegen Ungarn 
und Bezetzungsmarken. 

Basis: Michel, Yvert. 
Erstsendung erbeten. (40) 

POSTZEGELS 
IN PRACHTEXEMPLAREN, 
50—70 0/0 b e n e d e n Senf. 

{NEDERLAND en KOLONIËN uitgesloten^ 
V R A A G T Z I C H T Z E N D I N G AAN 

P. Servaas Smits, Deventer. 
BtSr GEEN LEVERING OP MANCOLIJST, (30) 

Postzegelhandel JOS. LA POÏJTBE, 
Prins Hendriksfraat 61, « 'sGravenhage. 
De aanbieding, \oorkomende in het Januari

nummer, blijft ook nog geldig voor Februari. 
E R R A T U M . 

In het Januarinummer staat: 
1900. Bosnië, 1 heller—5 Kronen, compleet, 

I t stuks * f 4,—. Dit moet zijn f 1,—. 
^ (15) 

ij Wegens OPRUIMING van mijn grooten |; 
Ij voorraad doubletten, zend ik voor f 6,50 jj 
ii franco aangeteekend een waarde van :: 
li fr. 100, volgens cat. Yvert 1922. jj 
jj GEEN oorlogs, defecte of zwaar jj 
jj gestempelde zegels, doch uitsluitend :: 
jj prima exenipl., w.o. zeer vele 1̂  uitgifte jj 
jj België, Frankrijk, Spanje, Engelsche, jj 
jj Duitsche, Fransche, Port.Kolonlën, enz. jj 
jj Bij bestelling opgeven of men zegels jj 
jj wenscht van fr. Ü,50 tot fr. 10,— of jj 
jj hooger. Tevredenheid gegarandeerd, jj 

P. M. DE K A T , (36) Il 
ii SLIKKERVEER, b« ROTTERDAM, jj 

P O L E N . 
H. BEROWICZ, Cegielniana 2, Lodz. 
Exporteur van Postzegels van Polen. 

Alle uitgiften in prachtconditie. 
Kleine waarden voor paketten. 

Tegen toezending van 300 Duitsche 
RijksMark, cheque op Berlijn, zend ik 
alle in 1Q21 verschenen nieuwigheden. 

(38) 

WEGENS VERTREK BIEDT 
A. C. VOSS 

TE KOOP AAN ZIJNE COLLECTIE 
CENSOR EN OORLOGS. 
— C O U V E R T E N . — 
PRIJS f 300 ,  ä contant. (35) 
BUSSUM, MECKLENBURGLAAN 24. 
~KbOP OF RUIL. 

TE KOOP AANGEBODEN: 

een SchwaneberserpostzegelAIbNtn, 
Kosmos A. 1920, 3 deelen, met circa 1500 
zegels, waaronder 500 Fransche Koloniën. 
Verkooper is ook genegen dit voor Europa
album te verruilen. 

Offerten schriftelijk aan H. J. SIBBELEE, 
Stadhouderskade 114, Amsterdam. (20) 

ZELDZAAM AANBOD. 
10 gulden Jubilee ä f 9,50, 

in onberispelijke exemplaren en 
licht gestempeld, ook blokken en 

strips, voor dezelfde prijsberekening. 
Franco na ontvangst van Poslwissal. 

POSTZEGELHANDEL „UNIVERSEL", 
Spui 13, AMSTERDAM, (41) 

J.J A.ENGELKAMP. 

PffSTZEGCIHAKtOEL ^ ^ ^ ^ / ^ V A J k ^ B 9 A #» i> ̂  OIR. LE<7 N D E RA,AY 
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SPECIAALALBUM VOOR 

prima papier met linnen strooiten in den 
rug ter voorl<oming van insclieuren, 
waarin opgenomen met aparte bladen: 

Kleurvarieteiten, Typen, Tandingen, Fouten, enz. 
:: Ruimte voor alle bestaande :: 
— post, port, dienstzegels, enz. — 

40 bladen druk.  20 blanco bladen, 
in keurig soiled bewerl<ten wijnrooden 
of groenen band, met gouddruktitel

Album voor HOLLAND en KOLONIËN 
prijs f9,— f porto 

APARTE BLANCO bladen ä f 0,10 per stuk 
met iandsnaam, als: 

Nederland, Nederi. Indië, Suriname, Curacao. 
R E O L A I V T E  A A N B I E D I N Q . 

HiiIlaiiA en Koloniën Album ais bovenstaand, 
doch zonder linnen strooken beplakt, slechts f 6,—. 

Speciaal adres voor HOLLAND en KOLONIËN

ENOROS EN DETAIL. — Sinds Ao. 1885 
Zeer geschikt voor RUIL met 't BUITENLAND. 
Offerte in prima exemplaren, alle verschillend. 
80 verschillende Holland f 2,50 
80 „ Ned.lndië „ 2,50 
40 „ Suriname, Curagao. . „ 2,50 

200 vers. Holland en Koloniën, de drie paketten f 7,— 
NED. INDIË, fontdruk, in plaats 
BUITEN BEZIT (gegarandeerd echt) 
BEZIT BUITEN (ongebruikt) 

Het. f 0,15. 1 et. f 0,15. 2 et. { 0,30. 2^2 et. f 0,30 
■.i .  0,60. 5 »  0,50. 121/2 »  0,90. 15 .  1,— 
20 .  0,75. 22>^ „ 35,—. 25 t  2,—. 30 »  3,— 
50 »  1,—. f 1,— 20,~ , f 2,50 60, — . 

GEHEEL COMPLEET STEL, 16 stuks, flOO,. 
1921 HnlpPortzegel, gebr. op brief, origineel, 21/2 cent, in 
rood, met nummer en handteekening des postmeesters f 3,75 

T E K O O P G E V R A A G D : 
Holland, Hed.lniHe, Suriname, Cnrapao, de telere zegels, 

andere per 100 stuks, zoowel gebruikt als ongebruikt, 
blokken, strippen, paren, typen der portzegels tot de 
zeldzaamste exemplaren, tegen hooge prijzen. 

T E K O O P A A N G E B O D E N : 
verzameling met + 16000 stuks, oude verzameling tot 
1900 (+ fr. 800 OUO), voor f 23000,—, waaronder de 
grootste zeldzaamhedeu, benevens eene met 10000 stuks 
van de latere tijden tot 1921 voor f 1500,(fr . 28 000,) 

S C H A U B E K ' A L B U M S 1922 
tt2" EN BENOODIGDHEDEN = Ö ] 

Verkrijgbaar bij de firma 

MOLENSTRAAT 10, .. DEN H A A G . 

B 

deelt beleefd mede voorloopig geen nieuwe orders te 
kunnen aannemen op zijn circulaire No. 9 (December
Uitgave), daar vele nummers, daar.n aangeboden, 

ZIJN UITVERKOCHT. 
Reeds gegeven orders worden zoo spoedig mogelijk 
uitgevoerd. 

Na aanvulling van mijn voorraad zal ik die verzamelaars, 
wien bovengenoemde l^rijscourantCirculaire nog niet is 
toegezonden, alsnog een exemplaar zenden. 

Het succes, dat ik mocht hebben met mijne Valuta
offerfe, overtrof de stoutste verwachtingen. 

Internationale Postzegelhandel, 
ST. JANSTRAAT 18, AMSTERDAM. (6) 

13 

IB 

POSTZEGELüROOTHANDEL 

H. C. CORRELJÉ, 
M P. LINDOSTRAAT 3, UTRECHT. 
TELEFOON 3399 IJ. : POSTBUS 31. 

OSr B E R I C H T . T ^ 
Alle door ons aangeboden zegels van Nederland en 
Kol. (tijdelijke aanbieding) in het Maandblad van 
Jan. kunnen nog tegen die prijzen geleverd worden. 
Uitsluitend levering van pr ima z e g e l s . 
Speciaal adres in zegels van Nederland en Koloniën. 
Zend Uwe Mancolijsten van Nederi. en Koloniën en wij 
zullen U tegen concurreerende prijzen ofTerts maken. 
Ons DEVIES is GROOTE omzet . , met KLEINE whi»t. 
Oostenrijk, Hochwasser, compleet / 0,60 

» Kärnten, » » 1,— 
Beieren, Dienst, opdruk Volksstaat, compleet . ■» 0,25 
Bulgarije, Jub. Vazof, compleet » 0,65 
Sleswig, Plebiscit, compleet » 1,— 

» » I e Zone, compleet . . . . » 12,— 
Danzig, Ie, compleet, op Germania » \50 
Wurtenburé, Abschied, compleet » 0,75 
Engeland 1887/1900, 1 Pond > 12 , 
Belgisch Congo, Roode Kruis, compleet . . . » 10,— 

» » » » metopdr. A 0 ,cp l . » 10,— 
Orders beneden f 2,50 worden niet uitgevoerd. 
Porto steeds extra.  Betaling posigiro 10849. (27) Il I^OII I 

POSTCHEQUE GIRO No. 28659, (17) 

G R A T I S E N F R A N C O 
WORDT 

„LE JOURNAL PHILATÉLIQUE" 
MAANDELIJKS VERZONDEN AAN 
ALLE VERZAMELAARS, DIE HUN 
ADRES ZENDEN AAN DE FIRMA 

'A . W A R O Q U I E R S & C271 
E I E R E N M A R K T 3 2 , — A N T W E R P E N . | 

HUIS GESTICHT IN 1881. TELEPH. 5090.11921) 

F>0.STZEGri .HANDEL ^ ^^^IJTÉk ÉL KSÊ-iÊ 0^ ^ ^ 0\R. I.EO H D E RAAY 
WATERaRAArSMEER ^ ^ B • ■ # % # % F » < •► i W = * INT.T E L. X U I D «2S5 1 =: ^ INT.TEL. X U I D «2S5 
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Zeldzame Britsche Koloniale Zegels. 
IK BEN EEN S P E C I A L I T E I T IN B R I T S C H E K O L O N I A L E Z E L D

Z A A M H E D E N , EN ALLEEN ZEGELS IN DEN MEEST ONBERISPELIJKEN 
:: STAAT WORDEN IN MIJN VOORRAAD AANGETROFFEN. :: 

Zichtzendingen worden op aanvraag toegezonden. 
* * MANCOLIJSTEN * * 
HEBBEN MIJN PERSOONLIJKE NAUWKEURIGE AANDACHT. 

T. ALLEN, 
„CRAIGARD" BLAKE HALL R D , WANSTEAD. 
— L O N D O N , E 11, ENGLAND. — 

¥ 

■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ '***r*r^ * \/ * * * ' ^ — ■ * ♦ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I 

m ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ! 

'^^^ii^mi*. 

Postzegelhandel J. Jl. DOHNfll, W 
Kettingstraat 21 , D E N H A A G . 

Uitsluitend handel in ZELDZIAMHEDEN 
en NEDERLAND en KOLONIËN. 

* 

^ ' 

D D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

C D 

D D 

ongebruikt 
en 

gebruikt. 

ALLE O U D E O N G E T A N D E 
ZEGELS DER GEHEELE WERELD. 

VOOR PAREN, STRIPS EN 
BLOKSTUKKEN WORDEN 

LIEFHEBBERSPRIJZEN BETAALD. 
OOK GROOTE VERZAMELINGEN 
 TE K O O P GEVRAAGD. 

(19) 

Posfzegelhandel 
G. KEISER Ec ZOON. 

Passage 25, DEN HflflG. 
Telefoon H. 2438.  Postrekening No. 4262. 

Bankrekening: De Twentsche Bank. 

GROOTE KEUZE 

in alle soorten Zepels teyen billijke prijzen. 
Levering volgens mancolijst. 

PRIJSCOURANT van NEDERLAND en KOLONIËN 
en gelegenheidsaanbiedingen gratis verkrijgbaar. 

Door a a n k o o p van een ui tgebre ide 

Europaverzameling, 
zijn wij in staat U bijna alle oude Europa zegels 
iegen concurreerende prijzen te leveren. 

GROOTE VERZAMELINGEN EN ZELDZAME, 

uitsluitend oude zegels (̂̂  
WORDEN STEEDS DOOR ONS INGEKOCHT. 

V/ß^X.n<i«:AV.F'Smt%f>^^:'^^m.mmm:M9EMmi: fr V S : • INT.T.EL. XÜID 6255 S=: ^ INT.T.EL. X Ü I D 6255 
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DE NIEUWSTE SCHWANEBERGER-ALBUMS 
WIJ KUNNEN UIT ONZEN V O O R R A A D LEVEREN: 
Kosmos, uitgave III, in 4 banden, klemveer-systeem (zeer aanbevelenswaardig), voor . ƒ 57,50 

„ „ VI, in 5 banden, klemveer-systeem, houtvrij papier (zeer mooi), voor „ 85,— 
„ „ VIII, prachtuitgave, in 5 banden, klemveer-systeem, houtvrij papier, voor „ 105,— 
„ „ X, Europa-albums, in 3 banden, klemveer-systeem, een zeer mooie 

uitgave op houtvrij papier „ 35,— 
De prijzen voor alle KOSMOS-UITGAVEN inclusief vervolgbladen 1921. 
Europa-albums F 130 in I deel, met schroefsluiting, voor „ 12,50 
Volks Permanent-albums voor 1922 P. No. 130| 131, in 2 deelen, met schroefsluiting. „ 17,50 
Oorlogszegelalbums KB. I, 1 deel, gebonden voor „ I O,— 

„ „ KB. II, 1 „ schroefsluiting voor „ 12,50 
„ „ KB. III, 2 deelen, met klemveer, houtvrij papier (zeer mooi) . . „ 2 5 , - -

Luxus-Permanentalbums met klemveeren rug, bevattende 100 stevige geruite bladen . „ 10,— 
Voorraadboek I, bevattende 24 cartonnen bladen, aan weerszijden met 9 strooken voorzien „ 7,50 

„ H, met 10 bladen, eenzijdig, met 8 strooken „ 2,50 
Van de Schwaneberger-vervolgbladen der Kosmos-uifg. Ill en IX en der Volksuitg. P 115 en P 120 voor 1921, 
alsook van die der Schaubek-uitg. voor 1916,1917 en 1918 en een paar oudere jaarg., zijn nog enkele ex. voorradig. 

WILHELM DONATH & Ca, 
N. Z. VOORBURG\A/AL 316, : : AMSTERDAM. 

POSTBUS 642, TELEFOON INTERC. NOORD 8776. (9) 

Levering van zeldzame zegels van alle landen 
volgens mancolijst is 

M i J N E S P E C I A L I T E I T . 
Prima kwaliteit. Zeer matige prijzen. 

Mijn voorraad in groote en kleine zeldzaam heden van Europa 
is de grootste in Engeland. 

Groote voorraad zeldzame Engelsche Koloniën, Zuid-Amerika, enz. 
Van oorlogszegels zijn bijna alle rariteiten van Bagdad, Bush ire, 

Br. N. Guinea en Marshall, Batoum, enz., enz. voorradig. 
Van Holland en Koloniën altijd interessante stukken voorradig. 

Correspondentie; Hollandsch, Engelsch, Fransch en Duitsch. 
W. HOUTZAMER, Strand 368, London W. C. Engeland. 

I -P . IAAJ JJJIM'UPtfïWB 
VVATCRGRAAFSMECa •MéTA^MFi IC , _ DIR. L E<? N.̂  D E , RAAY 
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