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Raad van Beheer. 
Ter kennis van de Leden der verschillende Vereenigingen 

wordt gebracht, dat de Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie voor het jaar 1923 is samengesteld 
uit de beeren : 

J. D. VAN BRINK, te HOEK VAN HOLLAND. 
dr. P. H. VAN GITTERT, te UTRECHT. 
W. P. COSTERUS P ZN , te EDAM. 
]. C. CRAMERUS, te BREDA. 
J. A. KASTEIN, te AMSTERDAM. 
H. C. MILIUS, te UTRECHT. 
A. G. RINDERS, te 's-GRAVENHAGE. 
L. C. A. SMEULDERS, te BREDA. 
A. F. W. STROO, te 's-GRA VENHAGE. 
P. VREDENDUIN, te AMSTERDAM. 

Twee nieuwe Vereenigingen 
aangesloten bij ons Blad. 

Het is ons aangenaam te kunnen mededee 'en, dat wederom 
twee vereenigingen : de Postzegelvereeniging »Helder«, gevestigd 
Xt Helder, en de Vereeniging van Postzegelverzarrielaars »Delft«, 
gevestigd te Delft, aan den Raad van Beheer het verzoek 
gedaan hebben ons Blad als haar orgaan te mogen aannemen, 
aan welke verzoeken de Raad bereids gevolg heeft gegeven, 
zoodat van heden af het Maandblad kan beschouwd worden te 
zijn ook het officieel orgaan van genoemde tv/ee Vereenigingen. 

Dat zijn er nu reeds vijft ien! 
Breda, 2 Januari 1923. L. G. A. SMEULDERS. 

Ons Blad bekroond. 
Met bijzonder genoegen kunnen wij er melding van maken, 

dat ons heden de heuglijke tijding gewerd, dat het »Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie« op de Internationale Postzegelten-
toonstelling te Luxemburg, welke gehouden weid door »l'Union 
des Timbrophiles de Luxembourg« van 27 tot 31 Augustus 1922, 
bekroond is met de BRONZEN MEDAILLE. 

Breda, 2 Januari 1923. L. G. A. SMEULDERS. 

Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erknd by KoninJclgk Beslnit van 
27 Juli 1908, No. 67. 

Statuten van het Kapittel roor de Bondg-medaille. 
A R T I K E L , I . De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars benoemt eene commissie onder den naam 

van »Kapittel* voor de Bondsmedaille, wier werkzaamheid het 
zal zijn de BondsmedaiUe met diploma te verleenen. 

A R T . 2. Het uitreiken dezer medaille en van het diploma 
bedoelt hulde te biengen aan personen, die zich buuengewoon 
verdienstelijk gemaakt hebben door wetenschappelijke navor-
schingen of gepubliceerde bijdragen op philatelislisch gebied. 

Verdiensten tegenover den Bond of verzamelaars-verdiensten 
worden met deze medaille niet beloond. 

A R T . 3. De medaille vertoont aan de voorzijde het Neder
landsche wapen met randschrift »Nederlandsche Bond van Ver
eenigingen van Postzegelverzamelaars« ; op de achterzijde »Wegens 
buitengewone verdiensten op philatelistisch gebied« ; den naam 
van den persoon en het jaaital , waarin zij verleend wordt. 

A R T . 4. De medaille wordt in brons verleend. 
De stempels der medaille zijn het eigendom van den Bond. 

A R T . 5. De uitreiking geschiedt door den Bondsvoorzitter 
op voordracht van het Kapittel, dat de benoeming mededeelt . 

Deze benoeming geschiedt met algemeene stemmen. 

A R T . 6. Het Kapittel bestaat uit de volgende leden : 
a. twee Bondsbestuursleden; 
é. twee door den Bond aan te wijzen leden der aangesloten 

Vereenigingen ; 
c. hen, aan wie de medaille reeds werd uitgereikt. 

A R T . 7. Met uitzondering van de leden vermeld sub c 
van het vorig artikel, treden de leden van hel Kapittel elk 
jaar af; zij zijn niet terstond herkiesbaar. 

Ue Bondsbestuursleden, lid van het Kapittel, volgen e lkander 
op volgens een rooster, goedgekeurd in eene bestuursvergadering 
van den Bond. 

A R T . 8. Elk lid van het Kapittel heeft ééne s tem. 
De personen, ver.meld sub c van artikel 6, beschikken slechts 

over een adviseerende stem. 
De stemmen der leden van het Kapittel kunnen ook schrif

telijk worden uitgebracht, indien het betrokken lid verhinderd 
is de vergadering bij te wonen. 

De vergaderingen van het Kapittel worden zooveel mogelijk 
gehouden op den dag van, doch vóór den aanvang der jaarlijksche 
algemeene veigadering van den Bond. 

Het bekend maken van de namen van hen, aan wie de 
medaille zal worden uitgereikt, geschiedt op de jaarl i jksche 
algemeene vergadering van den Bond; tot zoolang zijn d e l e d e n 
verplicht tot geheimhouding. 

A R T . 9. Van de beide Bondsbestuursleden, zitting hebbende 
in het Kapittel, treedt de oudste in jaren op als voorzitter, de 
jongste als secretaris. 

Bij ontstentenis van den voorzitter wijst een door he t Kapittel 
samen te stellen Huishoudelijk Reglement zijn plaatsvervanger 
aan. 

A R T . 10. Jaarlijks wordt hoogstens ééne medaille met 
diploma verleend. 

A R T . I I . De besturen der Vereenigingen, die den Bond 
vormen of h?t Bondsbestuur zelf kunnen met redenen omkleede 
voordrachten doen aan het Kapittel van personen, die in aan
merking kunnen worden gebracht voor de Bondamedaille. 

A R T . 12. Eene verandering dezer statuten kan slechts 
geschieden in eene daartoe opzettelijk geconvoceerde vergadering, 
bestaande uit de leden van het Bondsbestuur en die van he t 
Kapittel, indien drie vierden der aanwezige s temmen daarvoor is. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bondsbes tuur 
van 29 Januari 1922. 

De ie Secretaris, 
J. D. VAN B R I N K . 

De Voorzitter, 
G. V. VAN D E R S C H O O R E N . 
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Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 
Geves t igä te imi te rd . im Üpser i eh t 2S J u n i 1908. Als rechtspersoon e r k e n d by Koninkli jk Besluit van 27 J n l i 1908, no. 67. 

N a i r aanle idm? van het besluit genomen m de Algtmeene Veig?dering, gehouden ie Utrecht op 24 
September ig i6 . heeft het Bondsbesiuu ' , mede in verband met het bepaalde in de artiktlen 4 en 6 van 
het Huishoudelijk Reglement, de eer het volgende tei kennis der leden te brengen : 

NAMEN DER LEDEN. 

I . 

2 . 

3

4. 

5

6. 

7

8. 

9. 

1 0 . 

Nederlandsche Vereeni
ginij van Postzegelver
zamelaars, te Amster
dam. 

Post7egelvereeniging 
»Breda«, te Breda. 

VereenigingvanPostzegel
vczamelaars »Hollan
dia , te Amsterdam. 

Utrechtsche Phila'elisten

Vceenigini ; , eU recht. 

Haig  fhe Phi 'a 'eliten
V reeni, ' ng te 's Gia
venh,ige 

VereeniïfinïvanPo=;t7eCTel
verzamelaa'S de Glo
be«, te Arnhem. 

Phil itelistenVereeniging 
Groningen«, te Gro

ningen. 

Ph'latel istenchib »Rotter
dam«, te Rotterdam. 

Nederlandsche Philatelis
tische Vereeniging »Op 
Hoop van Zegels«, te 
Haarlem. 

Phil ate'istenVereen iging 
»Apeldoorn«, te Apel
doorn. 

Aantal leden 
van elke 

Vereeniiing 
op 1 Decem

ber ia^2 

55 ' 

355 

230 

239 

127 

■ 131 

62 

44 

122 

29 

Getal veite
genwoordigers, 

waarop elke 
Vereeniging 
recht heeft. 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

4 

I 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 

dienstjaar 1923. 

2. 
3
4. 
5 
6. 

I . 
2. 
3
4. 
5
6. 

2. 
3
4. 
5

I. 
2 
3

4 
5

I. 
2 
3
4. 

I . 
2. 
3
4 

I . 
2. 
3

I . 
2. 

I . 
2. 
3. 
4. 

I. 

H. J Boeken J/n. 
W P. Costerus Pzn. 
dr. A. van Dam. 
J B. Robert, 
jhr L de Stüers. 
L. Kijkhoek. 

H. M. M. Buffart. 
J. M. Ente v,in Gils. 
Ch. J. M. M : L . Hekking. 
H. J. H. M Janzen. 
A F. Singels 
L. C. A. Smeulders . 

P. Vred("nduin. 
S. van Kooien. 
J. P. Traanberg. 
L P van der Chijs. 
S. Onderwijzer j i . 

dr P H vin Gittert. 
H. C. Milius 
J. H. B. Fe l lb iugge . 
C L. Sanders. 
A F J. Burgersdijk. 

A G Rinders. 
K. N Knrteweg. 
P. C. Dozy. 

H. J. van Ba'en. 
J. Ph Blanken. 
F. J. Hoebmk. 

J. H. Freiks . 
C. M Kuitert. 
C. Meijer. 

R I. de Ruiter. 
P. Jorissen P.C.zn. 

John Robbers. 
G. D. Sïvanenburg de Veije. 

B. J. W. van der Meer. 

ADRESSEN 
der vertegei wooidigeis. 

Amsterdam, Van Eeghenstiaat 187. 
Edam, Vooihaven. 
Haailem, Wilhelminastraat 49. 
'sGiav/eiihage, Balisiraat 57. 
'sGra enhage, Beeklaan 431. 
'sHertogeiibosch, hepeistraat 18. 

Breda, Ginnekenvveg 71. 
Ginneken, Baionielaan 84f. 
Breda, Mam it^stiaat 16a. 
Breda. Schor^molensiraat 4. 
Breda, Teteringsche Verl. Molenstraat 37. 
Breda, Schoolstraat 18. 

Amsterdam, Roelof Hartstraat 25. 
Amsterdam. Van Eeghenstraat 39«;. 
Haarlem, Biouweisplein 25/*?. 
Amsteidam, Van Baerlestiaat 138. 
Amsteidam, Palestrinasiraat 25. 

Utrecht, M..iliehaan 7 2 ^ . 
Utrecht Buijs Hallolstraat 49. 
Montfnort Verl Hnoss raat 36. 
Utrecht. Wi Itm van Noortstraat 74. 
Bilihoven. Leijenscheweg i. 

'sGravenhage, Koningin Wilhelminalaan 518 
's Gtavenhage, Beeklaan 518. 
'sGiavenhage, Groenewegje 128. 

Arnhem. Coehoornstraat i i . 
Amhem, Spijkerstiaat 231. 
Arnhem, Burgemeestersplein 9. 

Groningen, Petrus Hendrikstraat 71«. 
Groningen, Nieuwe Ebbingestraat 28, 
Gioningen, Oude Boteringestraat 39. 

Rotterdam, Boompjes 49^. 
Rotteidam, Beatrijsstraat 56. 

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

Apeldoorn, Sumatralaan 44. 

Jfei Bondsbestuur voornoemd : 
G. V. van der Schooren, Voorzitter. 

Burgemeestersplein 2, Arnhetn. 
mr. E. Bonn, Ondervoorzitter. 

Cornells Speelmanstraat 7, 'sGravenhage. 
Th. H. Klinkhamer, Eerste secretaris. 

Zevenhuizen (Z.H.) 
P. Jorissen P.C.zn, Tweede secretaris. 

Beatrijsstraat 56, Rotterdam. 

mr. W. S. W, de Beer, Penningmeester. 
Van Baerlestraat 65, Amsterdam. 

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

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

]. A. Kästeln, Commissaris. 
Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 
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Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als recht!«persoori e rkend bü Konii ikiyke Bes ui ten TMII 

22 J u n i 1S86 en 3 September 1888. 
S e c r e t a r i s : A. VAN D A M , Wiihelminastr. 49, Haarlem, Tel. 793. 

De leden worden overeenkomstig het reglement beleefd uilge-
noodigd, hunne contributie 1923 (f 6 50) vóór i Februari te voldoen. 
Na dieu^ datum zal op hnniie kosten over het bed ag be.^ch kt 
worden. De leden in Ned. Indië v/or'en -eizocht hunne coii ta-
bntie te zenden aan onzen vertegenwoordiger dr. H. W. Borel 
Oud Merdika 6, Batidoetig 

Selon les Statuts les membies sont priés de bien vouloir acquiter 
leur contiibution pour 1923 (fl. 6,50) a ian t Ie l e rFévr ie r . Au de 
la de cette date on en dibposera ä leurs frais. 

Membres are k'ndly remembered according to the rules that 
their subscription for 1923 (f6,50) has to be paid belore the 
ist of February. Beyond that date larger expenses for coires-
pondance aie to their charge. 

Die Mitglieder werden den Bestimmungen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihrui Jahresbt iirag für 1923 
(f6,50) vor dem len Februar an den K:rssenwart zu entrichten. 
Nach diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten veifugt. 

De pemtingmeester. 
T H . H . KLINKHAMER, 'Zeiienhuizcn (Z.H.). 

Postcheque- en Girodienst n». 33805, Kant. Gouda. 
Ni»*uwe ledfin. 

125. W. Brevet. Rijnsburgeiweg, Leiden 
27. C. J. J Fokker, burgem.. Molenstraat, Strijen. V. 
32. P. G. Keyser, Nassaukade 106. Amsterdam. 
37. mevr. A. Mijnlieff. Laan van N. O. I 189, den Haag. 

524. M Tydeman,ondern . Tj i tamboer,p/a West Java Handt lmi j , 
Bandoeng (N I.). 

43. Tj . Gs. de Vries, Adm AtRwyttrvieg lyin, Afnsterdam.\. 
45. H B. Wijgmans, Dorpstiaat, Epe (G.). V. (oud- id). 

567. Prof. dr. J. H. Zaayer, Siationsweg 39, Leiden. 
Bf dankt met 31 Dec. 1Q22: 

158. G. J. A. Saraber. 75. W. M. van der Wal . 
174. E. Smith. 

Iiififpitrokken bedanken van: 
85. 
78. 

J. H. W. Rees, Bennmgbroek. 
N. A, Zilver. 
Aanm^ldiniren voor het lidmaatschap 

D. Boer^ma, Vondellaan 9, Hilversum. 
mevr. S Calten-Oekker, Koninginneweg 22, Hilversum. 
R. Chevalier, Magelang (N I.) 
H. f. A. M. Copberah. Andn as Bonnstr. 20, Amsterdam. 
J. Cramer, D Fockemalaan 94, Amersfoort. 
V. Jonker, direct. Postkantoor, Bo7micar.<:pel. 
D. L. Keur, Kleverparkweg 128, Haarlem. V. 
A. M. Kievit, Duinenoord, Doom. 
J. C. Knegtmans, Nieuw Mcrd'ka 48. Bandoeng (N. I.). 
J. Ladde, Onderl. Inf., Banjoe Riroe (N. I ). 
C. Maathuis, p/a kant. notar. Hazenborg, Kei kstiaat , KSirw^ r̂t/zp 

(NT). 
P. Poustochkinc. van Rlankenbiirgstr. 34, den Haag. V. 
M \ . van Regteren Altena, Schloss Hausbaden b / B a d e n « eiler. 

Baden (Duif^chl). 
H Reimers, luit-adj , Magelang (N. I.). 
dr. J. C. de Ruyter He Wildt , Kaasmarkt, Hoorn. 
A. Soriac, Slicht^nhorststr 84, Nijmegen, 
A. M Vraeg, ing N. I. Sp., Sembadia I, Semarang (N. I.). 
W. F A. Hi ie tho ' -n , Buitenhaven 24, den Helder. 
mr. F . C. A. M. Tilman. Tolbrugsti . 9, Breda, (lid »Breda«). 

AdrP8veratid«*ri»ia:en 
474. J. N. A. Arnhardt, thans Arnoldystraat 3, Schoten 

b/ Haailem. 
173. A. Bey1=!mit jr., thans Egelantiersg'acht 17, Amsterdam. 
377. G. W. Borgesius, thans Malane; (N. I.) 
566. L. L. Liva'n, BLikang Oloh. Padang (N. I ) . 
544. A. van der t'aauw, thans Schenkkade 83, den Haag;. 
514. Mr. L. Schoutendorp, thans Entree nieuw Gondangdia 14, 

Weltevreden (N. I.). 

89, A. Verstrijden, thans milit. apoih te Willem / (N. I.). 
230. A. J. Willink, thans P i . Hendnkst r . 23, WmsteTwijk. 

78. N. A. Zilver, thans Pr. Henai ikkade J26 (kamei 6 en 7), 
Aviiterdam. 

Overleden. 
93 M. J. de Graaf Ie Grelle. 

Bedankt met 31 Dec 1923: 
470. H. V. Lieshout. 656. Th . J. J. Roqué. 
328. D. W. de Monchy. 341. W. van Rijswijk de Jong. 
478. H. Plomp. 435. mevr. Scheltenia-rie Heeie. 
410. H. J. F. Footjes. 

Afdeel ing Gooi en E e m l a n d . 
Op de jl . gehouden maand-ve igadenng d ted het bestuur het 

vo gende vooistel. Aangezien o^er 1923 eene hoogei e letiibutie 
aan de afdeeling woidt verstiekl, wiide het bestuur hiervan 
gebruik maken, om de leden geheel kosti loos van een leescirkel 
te doen profiteercn op de volgende wijze : 

Aan den diiecteur van den leescirkel zal verzocht worden de 
po lefeuille aan een aan te wijzen bestuuislid te zenden. Deze 
la t haar volgens rooster circuleei en onder de leden dei afdeeling 
en zendt ze na reloui-onlvangst aan den directeiT van den lees. 
cirkel teiug. De kosten van verztnden kómen ten laste van de 
kas der afdeeling. Dit voorstel werd met groote sympathie door 
de leden begroet en den secretaris opgedragen deze zaak met 
den directeur van den lees-cirkel verder te regelen, zoodat met 
I Januari 1923 dit besluit in werking kan treden. 

Tevens weid besloten het falsificaten-album der vereenigmg 
aan te vragen om dit op de Februari-vergaderipg ter bezieht ging 
te stellen. A. C. Voss, Secretaris. 

Afdeeling 's-GraTenliage. 
Bcsiuur : 

Jhr. L. DE STÜERS, voorzitter. 
J. J. DEGGELLER, secretaris. 
A. J. P. VAN bTRiJEN, fenningjneester. 

Door de Nederl. Vereeniging van Postzegelverzamelaars is 
ontvangen het diploma voor de zilveren medail 'e , haar toege
wezen door de „Union des Timbrophiles de Luxembotirg^' voorde 
studie over de Nederlandsche koloniën, geëxposeerd op de Inter
nationale Postzegeltentoonstelling in Augustus. 

Op de .,Postwertzeichen-Ausstellung zu Berlin ig22" werden 
toegewezen: de k l e i n e g o u d e n m e d a i l l e aan W. P . 
Costerus voor ,,Ganzsachen'' van Afghanistan, Egypte, Benin, 
Curafao, Ceylon, Nieuw Zuid- Wales, enz. ; 

de z i l v e r e n m e d a i l l e aan L. de Raay voor „Transvaal-
Fälschun' en"' en 

aan de Nederl. Vereeniging voor Postzegelveiz. voor haar 
„Handboek der postwaarden van Ned. Indië'\ 

Postzegelvereeniging ,,Breda", 
te BREDA. 

Opstericht ül November 1898. 
Als recl i tspersoon erkend bö Koninklijk Beslui t Tan 

14 December 1907, n«. 105. 
Ie S e c r e t a r i s : L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstraat 18, Breda. 

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

KOUT VEK.SLA<̂  der Jaarversradering, tjehouden op 
Maaitdas 8 Jannari 1923, des avoids te 7)^ 
mir. i'i de ,,Bt'iirH van Brt-da'', te Hnda. 

Te jenwooidig 41; leden en i candidaat-lid. 
Na opening der vergadering dcor den voorzitter, den heer 

Spitzen, worden de aanwezigen welkom geheeten en woidt allen 
een geliikk g en voorspoedig jaar toegewensrht . 

De notulen der vetgader ing van 11 D e n mb"r 1922 worden, 
na eene aanmeiking van den heer Siegmund, goedgekeurd en 
va'^tgesteld 

De 7 candidaat-leden, wier namen aan het slot van dit verslag 
voorkomen, worden met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

De ie penningmeester, de heer Cramerus, maakt alsnu bekend, 
dat de afrekening over het 4e kwartaal 1922, wegens afgenomen 

»>»S TXEGELMAMOEL^ 
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zegels uit de rondzendingen, aan procenten f71,26 ten voordeele 
der kas heeft opgeleverd. 

Hierna wordt door den eersten penningmeester rekening en ver
antwoording gedaan over zijn gehouden beheer over 1922. De 
ontvangsten hebben bedragen f2842,175 en de uitgaven f 2542,4o, 
zoodat er een batig saldo is van f 199,778. De in de vorige ver
gadering benoemde commissie brengt, bij monde van den heer 
H L. J. Vermeulen, den penningmeester lof voor de accurate 
wijze, waarop hij de galden beheerd en de boekhouding verricht 
heeft, waarna de voorzitter voorstelt de rekening goed te keuren 
en den penningmeester te dechargeeren, waartoe met applaus 
besloten wordt (Zie de rekening aan het slot van dit verslag.) 

De voorzitter deelt thans mede, dat het bestuur een ver
zuim te herstellen heeft : In de eerste jaren van haar bestaan 
is de heer L. van Reijen gedurende een reeks van jaren sectie
hoofd der Vereeniging geweest en was destijds het éénige sectie
hoofd Met opoffering van veel vrijen tijd heeft hij die functie 
op meer dan lofwaardige en zeer punctueele wijze waargenomen 
en zag zich. enkele jaren geleden, genoodzaakt wegens drukke 
ambtsbezigheden te moeten bedanken Als waardeering voor het 
door hem gpresteerde, doet het bestuur thans alsnog het voor
stel, den heer Van Reijen te benoem»ti tot E e r e 1 i d, waartoe 
met algemeene stemmen besloten wordt. (Het nieuwe eerelid zal 
telegrafisch met zijne benoeming in kennis worden gesteld ) 

De drie aftredende bestuursleden, zijnde de beeren j . C. 
Cramerus, H. M M Bufifart en P. J. H. van Deventer, worden 
vervolgens respectievelijk als ie penningmeester, sectiehoofd I 
en sectiehoofd III, bij acclamatie, herkozen. Ter vervanging van 
den heer J. M Ente van Gils, die wegens gezondheidsredenen 
ontslag heeft genomen als ondervoorzitter en sectiehoofd en 
wipn door den voorzitter dank wordt gebracht voor de aan de 
Vereeniging bewezen diensten, wordt benoemd tot ondervoor
zit'er de heer A. F. Singels en tot sectiehoofd II de heer A.J.Jacobs. 

Ten behoeve van het falsificatenalbum is van het lid, den 
heer J P. de Herder, te Amsterdatn. ontvangen eene »prachtige« 
collectie van niet minder dan 27 valsche zegels, welke in dank 
worden aanvaard. 

In het bekende drukraampje circuleeren alsnog de nieuwe 
weldadigheidszegels van Duitschland, benevens een koerseerend 
zegel van 40 cent Nederland, waarvan de bovenzijde nUt geper
foreerd is (afkomstig van de bovenste rij van het vel) en dat 
zeker wel een groote rariteit zal worden. 

Alsnu wordt, op voorstel van het bestuur en den Bondsvoor
zitter, besloten de viering van het 3 0  j a r i g b e s t a a n d e r 
V e r e e n i g i n g en den V e e r t i e n d e n N e d e r l a n d 
s c h e n P h i l a t e l i s t e n d a g te doen plaats hebben op 
31 \usrastn8, 1 en 2 Septembor a.s. 

Thans heeft de groote verloting plaats op de wijze, zooals die 
beschreven is in de notulen der vergadering van 11 December 
1922. Onder 375 leden (waaronder ook begrepen zijn de seven 
nieuwe leden, aangenomen in deze vergadering en zeven 
candidaat leden, die zijn voorgedragen), worden even zooveel 
zegels verloot. (Aan de 7 candidaatleden zal hun prijs eerst nä 
hunne aanneming worden toeeezonden ) 

Nadat deze bezigheid, welke geruimen tijd in beslag heeft 
genomen, is geëindigd, wordt aan de verlotingscommissie, be
staande uit de bestuursleden Singels, Hekkmg en Smeulders, 
door den voorzitter dank gebracht voor de moeite, welke zij zich 
heeft gegeven, om zulk eene fraaie verloting samen te stellen. 

Tijdens de verloting, we'ke verricht werd door een 4tal be
stuursleden, heeft de heer Siegmund voor de noodige afwisseling 
gezorgd door een gedeelte zijner fraaie verzameling blokstukken 
aan de vergaderden ter bezichtiging te stellen. 

Ter verloting onder de aanwezige leden is van de firma G. 
Keiser & Zoon, te 'sGravenha^e, ontvangen een serie Jaarbeurs
Band^engzegels, benevens 4 series van ni^uw uitgekomen zegels 
van Europeesche Staten. De heer Veen heeft voor hetzelfde doel 
ten geschenke eegeven een heel velletje 5 mk. zegels van Duitsch
land. De gelukkige winners zijn de beeren Olrée, Ziedses des 
Plantes, Brantjes, Siegmund, Brouwers en Fick. 

Voorzoover aanwezig, wordt alsnog door de leden de jaar
lijksche contributie aan den 2en penningmeester afgedragen, 
terwijl over die der overige leden in de Secties I en II per 
kwitantie zal worden beschikt. 

De heer Smeulders deelt de vergadering mede, dat het 
»Nederlandsch Maandblad voor Philatelie« op de Internationale 

Postzegeltentoonstelling te Luxemburg, in Augustus 1.1., bekroond 
werd met de B r o n z e n M e d a i l l e en stelt het daarop be
trekking hebbend, fraai uitgevoerd diploma ter bezichtiging van 
de aanwezigen. 

Waarna de vergadering is uiteengegaan. 
De \e Secretaris, 

Breda, 8 Januari 1923. L. C. A. SMEULDERS. 
Nieuwe leden. 

No. 234. J. A. W. Gevers Deijnoot, West Kruiskade 11«, te 
E. Z. R. Rotterdam. (Sectie V ) 
No. 282. Alouis F. L. M. de Bruijn, Ginnekenweg 99, te Breda, 
E. T 609. (Sectie II.) 
No. 350. A. L. M. Schröder, Rulstraat 66, te Oosterhout. 
E. Z. (Sectie III.) 
No. 275. A. J. Aarts, Hoogenham 86, te Dongen. (Sectie III.) 
E. Z. 
No. 408. M. J. A. M. Jacobs, Leeuwendaallaan 48, te Rijswijk 
E. (Z.H.) (Sectie V.) 
No. 409. Oskar Kneitz. Inhaber der Briefmarkenhaus Würt
Ë. temberg, te Weinsberg (Württemberg.) 
No. 410. C. Los, Heerengracht 84, te Leideti. (Sectie V.) 
E. 

Candidaatleden. 
W. Mijs, Econ. Student, Schiedamscheweg 131«, X.^ Rotterdam. 

(Eigen aangifte.) 
A. A. J. Sonneveld, Schoonebergerweg 72a, te ĵ Jö/Z r̂̂ Äz;«. (Voor

gedragen door J. van Hoek en J.' K. Rietdijk, te Rotterdam) 
mevr. J. de RamDonner, Huize »de Beek«, te//«/jfe?r« (N.Br.). 

(oudlidK (Eigen aangifte.) 
W. C. M. Chatier, Ambtenaar Gem. lichtbedrijven, Leuvenaar

straat ■^a. te Breda. (Voorgedragen door J D. W. Chalrer. te Breda.) 
F. E. Meijs, Handelsagent, Hinthamerst iaat H2, te ' j  /^pr/e^«;

bosch. (Eigen aangifte.) 
jhr . L. de Stüers, OudResident, Beeklaan 431, te 'sGraven

hage. (Eigen aangifte.) 
J. Ä. M. van der Brugh, Adspirantadelborst a/b Hr. Ms. 

»Bonaire,« te Dordrecht. (Eigen aang'fte.) 
D. de Vries, commies tit. post. en tel.. Overtoom 338, te v4wzj/«r

dam. (Eigen aangifte, doch eerst nä de vergadering van 8 Januari.) 

AdresVeranderingen. 
No. 204. mevrouw M. M. A. J. van DeutekomVan Hasselt, 

voorheen te Batavia, thans Prins Hendriklaan 20, 
te 'sGravenhage. (Sectie V.) 

No. 78. A. Arnold, te Tilburg, thans St. Josephstraat 93, 
aldaar. (Sectie III.) 

No. 237. J. van Eijkelenburg, te 'sGravenhage,X.h&ns\{t\fa.a
straat 31, aldaar (Sectie V.) 

No. 125. H. Tydeman, te Utrecht, thans Nieuwe Gracht 8, 
aldaar. (Sectie IV.) 

Errata. 
In het nummer van 16 Dec. 1921 staaf als »nieuw lid« o.m. ver

meld : C. Wileboordse; moet zijn: C. Willeboordfe. 
Onder »Naamswijziging« komt voor : mevr. A. van GastelSmits 

met nr. 321 ; moet zijn: nr. 218. 
Mededee l ing 

In antwoord op enkele aanvragen om toezending van post" 
stukken in eene rondzendin?, wordt medegedeeld, dat tengevolge 
van onvoldoende z'wzending géén rondzending kan worden gf maakt. 

Voor toezending hiervan, alsmede van zeldzame zegels voor 
rondzending in Secties B en C, houdt ondergeteekende zich 
beleefd aanbevolen. 

Opgemerkt zii, dat alleen dan met succes wordt ingezonden, 
wanneer de zegels van goede kwaliteit zijn en aangeboden worden 
tegen prijzen, die tenminste niet hooger zijn dan door handelaren 
wordt gevraagd. 

Het Sectiehoofd afd. B en C, 
J. SiKKENS, 

Breda, 8 Januari 1923. Sophiastraat 35, Breda. 
Aankondiging. 

LEDENVERGAÜERING op Maandag J2 Februari 1923, des 
avonds te 8 unr, in de bovenzaal van de „ B e n r 8 v a n 
B r e d a". (Ingang St. Janstraat.) 

u jA jm^ j i i i ' i i ^ r 
VVATERGRAArSMEER, •M.YAAR £. C D I R . L E O N D E R/kAY 
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Rekening der Postzegelvereeniging „BREDA" over 1922, 
O N T V A N G S T E N . U I T G A V E N . 

Vermoedelijk batig saldo over 1921 . 
Contributie van 339 leden ä / 4,— . 
Contributie en entree van in 1922 aan
genomen leden 
lo' / j van het verkochte in derondzen-
dingen 
Aandeel in de opbrengst der adverten-
tiën, enz. van het vereenigings-orgaan 
Onvoorziene ontvangsten 

Begroot 
bedrag. 

/ 4 0 0 , -
» 1356 — 

.. 1 5 0 , -

» 5 0 0 , -

» 400,— 
» 10,— 

Werkelijk 
bedrag. 

Totaal der O n t v a n g s t e n . . . | ƒ2816 , 
Nagezien en accoord bevonden 8 Januari 1923. 

De Commissie van onderzoek: 
(get.) V E R M E U L E N , rapporteur, 
(get.) JACOBS. 

/ 481,27= 
» 1 3 5 6 , -

» 250,— 

» 358,12« 

» 395,57 
» I,2o5 

/ 2842,175 

1. Aandeel in de kosten van uitgaaf van 
het vereenigings-orgaan 

2. Kosten l idmaatschap van den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars (339 X / o.35) 

3. Kosten van drukwerk, portefeuilles, enz. 
4. Kosten van nummerstempelt jes en 

doosjes 
5. Porti en bureaubehoeften secretaris . 
6. idem administ ia teur . . 
7. idem 2 penn ingmees te r s . 
8. idem 8 sectiehoofden . . 
9. idem bibliothecaris . . . 

10. Kosten van abonnement op philatelis
tische bladen 

11. Zaalhuur en fooi kellner van het ver
gaderlokaal 

12. ' Kosten v. 11 maandelijksche verlotingen 
13. Kosten der jaarlijksche algemeene ver

loting in Januari 1922 
14. Reis- en verblijfkosten der vertegen

woordigers op de Bondsvergadering . 
15. Assurantie-premie 
16. Negende jaarlijksche bijdrage aan het 

Reservefonds. (Besluit van s M e i i g i S ) 
17. Tweede bijdrage aan het Fonds tot 

viering van het 30-jarig bestaan der 
Vereeniging in 1923 

18. Kosten van uitbreiding der bibliotheek 
19. Onvoorziene uitgaven 
20. Voordeelig saldo over 1922 . . . . 

Begroot 
bedrag. 

/ l O C O , — 

. 118,65 
» 100,— 

» 1 5 , -
» 7 5 . -
» 35.— 
» 20 ,— 
» 100 ,— 
» 50,— 

» 1 5 -

» 40.— 

» 40 ,— 

» 500,— 

» 60, — 
» 26,— 
» 2 5 , -

» 400,— 
. 2 5 , -
» 171,35 

Werkelijk 
bedrag. 

/ 960,44 

118,75 
69,40 

34,33 
71,91 = 
26,01 
20,75 
89,48= 
23,22 

4,09 

19,10 
4 0 , -

508,82 = 

6 0 , -
26,35 

2 5 , -

400,— 
18,76 

125,97= 
199,775 

/ 2 8 1 6 , - I ƒ 2842,175 Totaal der U i t g a v e n . . 
Aldus opgemaakt 31 December 1922. 

De ie Penningmeester, J. C. C R A M E R U S . 

V e r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s „ H o l l a n d i a " , 
te AMSTERDAM. 

Opgericht 1 NoTember 1902. 
Goedgekeurd bQ Konlnkiyk Beslait Tan 2 Jani 1903, n°. 68. 
Secretaris: J. A. K A S T E I N , Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

VEUSLAO van de ledenvergadering, gehouden op 
Zaterdag 30 December 1922, 's avonds te 8 uur, 
in hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

Aanwezig 39 leden en 3 introducé's. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom 

op deze laatste bijeenkomst in het oude jaar. Daar er geen 
ingekomen stukken zijn, gaat men over tot de ballotage van de 
beeren L, D. Gerharts en R. Heuvelink te Amsterdam en B. 
Reuvekamp te Hilversum, die alle drie tot lid worden aangenomen. 
Genoemde candidaten werden voorgesteld door den heer Hune-
man, die, wegens zijn ijverig pogen om het aantal leden van 
»Hollandia« te vergrcoten, daarvoor den dank der Vereeniging 
ontvangt bij monde van den voorzitter. 

D« nouveauté's, die de ronde doen, zijn de nieuwe Duitsche 
Weldadigheidszegels, de 75 pf., 3 en 10 Mark Dienst van Z'ïwVj'f/̂ -
land, de 2000 Krone van Oosteniijk, de 35, 4o en 75 centimes 
en de 2 en 10 francs van België. 

Daarna doet de voorzitter, om tegemoet te komen aan den 
wensch van enkele leden, het voorstel om gedurende de ver
gadering een half uurtje te pauseeren en in dien tijd den leden 
de gelegenheid te geven met elkaar zegels te ruilen en boven
dien de te veilen kavelingen te bezichtigen. Een der aanwezigen 
stelde voor dit half uurtje naar het eind der vergadering l eve r -
schuiven, doch beide voorstellen kregen geen volstrekte meer
derheid, waarom besloten werd er in een volgende bijeenkomst 

weer op terug te komen. 
De heer Van Beemdelust vraagt, hoe men heeft te handelen, 

als men een ongevraagde zending krijgt. Een zekere P. Brühn 
te Hamburg is n.l. zoo vrij geweest aan verschillende Philate
listen een collectie minderwaardige zegels toe te zenden. De 
voorzitter .geeft den raad de zending te weigeren of voor het 
retourporto er zooveel zegels uit te nemen, dat men geen schade 
lijdt. Na de veiling van een 30-tal kavelingen gaat men over tot 
het verloten van een 15-tal mooie prijzen. 

Te ongeveer 11 uur sluit de voorzitter de vergadering en 
wenscht den leden een alleszins voorspoedig Nieuwjaar. 

De ie Secretaris, J. A. KASTEIN. 

Aangenomen als lid. 
B. Heuvelink, Van Woustraat 16, Amsterdam. 
B. Reuvekamp, Koekkoekstraat 18, Hilversum. 
L. D. Gerharts, 3e Oosterparkstraat 131 1, Amsterdam. 

(Alle drie voorgesteld door J. A. Huneman.) 
Genoemde beeren zijn eerst dan aangenomen, als voldaan is 

aan art. 5 van 't H. R. 
Adresrerandering. 

J. A. Huneman, Van Woustraat 130, Amsterdam. 
Gandidaat-leden. 

F. J. Bothe, Bedrijfslijder, Da Costastraat 53 m , Amsterdam. 
(Voorgesteld door H. A. A. M. van Buuren.) 

C. J. de Moor, Bilderdijkkade 14, Amsterdam. 
(tot nu toejunior- l id . ) 

Vergaderingen. 
BESTDURSVERGADERlNft op Zaterdag 20 Januari 1923. 

des aTonds te 8 uur, in Café S u i s s e , Amsterdam. 
LBDENVERftADEBING op Zaterdag 27 Januari 1923, des 

avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Amsterdam. 

U * * i * J J ^ J f ! i l i | . 1 J I 
WATERGRAAFSMrCA •M.YAAR^ Ce* OIR. L E O N D E R/kATl 
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Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, 
te UTRECHT. 

Opger ich t 8 Aepteinber 1906. 
Koninkl i jk gfoedgekeurd -22 J a l i 1907. 

S e c r e t a r i s : K. H. J. VAN HULSSEN, J . P . Koenstr. i g t ó , Utrecht. 
Secr. ufd. VJaa rd iugeu : H. V A N D E R M E I J D E N , Vtaardmgen. 
S e c r e t a r i s afd. U u u d a : H. U. B O O T , Kauensingel 13, Uouda. 

KUitL' VEKiSLAti van de aigemeeue Tergaüenug up 
Uiii'ida^ 19 December l)i'i'i,iu l lulei i 'Lurupe, 
te LItr»icht. 

Te ruim 8 uur opent de heer Van Gittert de vergadering en 
heet de vojr het eerst aanwezige nieuwe leden, mejuffrouw A. 
Wa^enaar en den heer R. J. van Gerrevink, hartelijk welkom. 

Di notulen der No/ember -vergadenng werden goedgekeurd. 
Ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen. 

L)e voorzitter deelde hierna mede, dat de heer Koek, die 
gedurende vijf jaren op bijzonder verdienstelijke wijze de functie 
van penningmeester heelt vervuld, in verband met zijne drukke 
bezigheden, noode hiervoor heeft moeten bedanken. Du bedanken 
mo>;t als een groot verlies voor de Vereeniging worden aange
merkt . Op voorstel van den heer Wijnmalen weid besloten aSn 
het bestuur over te laten, den afuedenden penningmeester, als 
wairdeer ing voor diens verdienstelijk werk, namens de Vereeniging, 
een sou /en i r aan te bieden. Op vooistel van den vooiziitei weid 
eveneens het bestuur opgedragen een dergelijk bewijs van waar
deering aan te bieden aan den afgetreden secietans, den heer 
Feldbrugge. 

ü e stem ning over de vier ter ballotage voorgehangen leden 
heeft tot uitsla^, dat de heeren G. A. S. Machery,J. J. van Uriel, 
E. Vertif en F. W. Stammeshaus met algemeene siemmen als 
lid worden aangenomen. 

Nd de rondvraag circuleert een complete serie Bandoeng-
Jaarbeurs opdrukken van den heer Thulen, waarna weid ge
pauzeerd om de l iefhebbers in de gelegenheid te stt Len, de 
aanwezige collectie Nederland van den heer Van d^n Berg, gerang
schikt volgens de nieuwe handleiding, te bezichtigen. 

Na heropening van de vergadering richt de voorzitter r.amens 
allen, die zich voor de ter bezichtiging aangeboden collectie 
interesseerden, een woord van dank aan den heer Van den Berg, 
wa i rna tot de verloting werd overgegaan. Ue heeren Picnot en 
Baljet h a d i e n daarvoor prijzen beechikbaar gesteld 

Hierna werd overgegaan tot de veiling, die, evenals d e d a a i n a 
ter tafel gekomen zichtzending, de gewone be angste l l i rg u n d e r . 

Te lo ' / t uur wordt de vergadering opgeheven. 
De Secretaris van de U. Ph.-'/., 

K. H. J. VAN HULSSEN. 
N i - U W « l e d e n 

G. A. S. Machery, Nobelstraat 2S dis, Utrecht. 
J. J van Driel, Burgemeester Reigerstraat 72, Utrecht. 
F. W. Stammeshaus, Jacob Geelstraat 9, Utrecht. 
E. Verff, Emmalaan 2, Apeldoorn. 

Oai iida t-leden. 
C. C. Kayser, Stationsstraat 64, Apeldoorn. 
F. Sinallenbroek, Waterlooscheweg 34, Apeldoorn. 
M Roeterdink, Hoofdstraat 90, Apeldoorn. 
Mensink, Catharinalaan II, Apeldoorn. 

K ' - d a i i k r . 
dr. P . C. Verkerk, Woerden. 
A. Jansen, Morschweg 104 a. Leiden. 

^ d r e s v e r a " d e r i i i g . 
C. L. Sanders wordt Willem van Noortstraat 74, Utrecht. 

V«rj{ad»*riiia:»'n 
B K S T Ü D R S V E R ß i n K R I N f t op Dinsda)? 23 J a n u a r i 1923. 
ALÖEMEENE VER(i.4DERING op D l n d a g 30 J a n n a r l 1923. 

Hiermede heb ik de eer U het jaarverslag uit te brengen van 
den verkoophandel over het afgeloopen jaar. Uit den aard der 
zaak bestaat dit uit het opsommen van getallen, evenwel kan 
ik niet nalaten er enkele opmerkingen aan toe te voegen, 
't ' \antal terugcjezonden boekjes was 302 met een waarde van 
f10897, waBruit voor f 3376 verkocht was. Vorige jaar 1921 was 
dit bed ra j 213 boekjes met een waarde van f 7713 en een ver
kocht bedrag van f 2333. Percentsgewijs ontloopt dit elkaar 

met veel, n.1. dit jaar ruim 31 •/„ ' t vorigejaar 33 •;,. Sprekender 
getallen komen tui uiting, waniicci men acbtslani op de aantallen 
boekjes. Weiden er 't voiige jaar 578 boekjes ontvangen, dit 
jaar waren het er slechts 369. Dit zou doen vermoeden, dat er 
dan in dit jaar ook muiOer boekjes in vooiraad zouaen zijn. 
't Tegendeel is waar. Op i September 1921 bedroeg de voorraad 
slechts 152 en dn jaar niet minder dan 729, 

De oorzaak hiervan moei gezocht worden in de slechte afwik
keling van zaken, deeis ten gevolge van lakse betaling door 
leden, deels door de uitbieiding van den verkoophandel, waaidcor 
het onmogelijk scheen, dat het sectiehoofd van sectie II alles 
naar behooren kon verwerken. Bij ondergeteekende zijn dan 
ook herhaaldelijk klachten binnengekomen, die aan dit euvel ten 
grondslag lagen. 

Het zij mij vergund U eenige opheldering te geven, waarom 
de leden, met de ook naar mijn meening gegronde klac h t tn , zoo 
lang op afrekening hunner boekjes moesten wachten. Ik wil 
daarbij met eens memoreeren, dat bij overvloedige inzending 
van, soms nog gepaard met een gebrek aan behoefte aan 
nieuwe boekjes, deze vaak eenige maanden in mijn bezit blijven 
alvorens ter circulatie te kunnen worden opgenomen. 

Wanneer nu een bepaald boekje aan de circulatie onttrokken 
wordt, wordt het — ik kan dit gerust meedeelen — onmiddellijk 
naar den penn ngmeesier gezonden ter afrekening. Heeft de 
penningmeester echter de iijst of lijsten, die op dit boekje be
trekking hebben niet ontvangen, dan kan de afiekening niet 
plaats grijpen Uie lijsten werden achtergehouden door 't sectie
hoofd van sectie II, die mededeelde, dat de leden de bedragen, 
voor welke 7ij uit dit betieffende boekje gekocht hadden, nog 
steeds niet hadden voldaan. De klachten van de leden aan mij 
waren dus via den penningmeester en sectiehoofd aan de leden 
te wijten. 

Aan dezen onhoudbaren toestand is thans een einde gekomen, 
doordat de heer Milius den heeren sectiehoofden van secties 
11 en III, de heeren Burgersdijk en Sanders, op de hoogte 
gebracht heeft van een veibeterd systeem, waardoor tegelijk met 
het uit circulatie nemen van een boekje, de lijst, zonder te letten 
of de leden op die lijst aan hun verplichtingen voldaan hebben, 
in 't bezit komt van den penningmeester, waardoor onmiddelliike 
afiekening kan volgen. Dit systeem ware wel vroeger ingevoerd 
geweest, indien niet pas later gebleken was, dat die boekhouding 
nog niet door het sectiehoofd van sectie II werd toegepast. 

Het is het bestuur naar aanleiding daarvan dan ook wenschelijk 
voorgekomen, om slechts ciie leden voor een bestuursfunciie aan te 
be>/elen, die in of dicht bij de stad Utrecht wonen, om wanneer 
het ook noodig is, onmiddellijk besp 'ekmgen te kunnen houden 
en tevens in mondeling contact te kunnen komen. 

Tot slot moet ik nog meldmg maken van het feit, dat groep 
Z dit jaar geheel onder leiding van den heer Milius gekomen is. 
De heer Milius is van groep Z dus zoowel directeur \an ver
koophandel , penningmeester en sectiehoofd; ik overdrijf niet, 
wanneer ik zeg, dat hij ook de ziel dier gr rep is. 

Aan de afdeeiing Gouda werden in de laatste 4 maanden 
geregeld zichtzendingen verzonden ten behce>e van hare maan-
delijksche bijeenkomst. De animo om te koopen is daar blijk
baar grooter dan in de vergaderingen te Utrecht. 

Wegens de groote koersverschillen, waardoor met de buiten-
land^che handelaars wel eens oneenigheden ontstonden, is aan
bevolen hun zegels in HoUandsch geld te prijzen, waarbij naar 
ik mag aannemen ieder gebaat is. 

Ik eindig hierbij 't jaarverslag en spreek den wensch uit, dat dit 
jaar een jaar moge zijn van grooten bloei voor den veikoop
handel . De Directeur van Verknophandel, 

J. W. SPRUIJT. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, 
te 's-GRAVENHAGE. 

Opsrericlit 17 April 1897. 
Als reclitspersoon erkend btj Kon. Besl. Tan 20 April 1903, n<>. 58. 
Secr . ! C. J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80, 's-Gravenhage. 

VEKKOHT VEH^LAß van de «IJEENKOttST ran 
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H B L A i l MimLAD iOR PllTEUE 
OFFICIEEL O R G A A N V A N : 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te 
Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
„de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „PhilateHca" 
te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatelisten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de PhilateHsten-
Vereeniging „Apeldoorn" te Apeldoorn; de Postzegelvereeniging „Helder" te Helder; de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „Delft" te Delft en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 

— BEKROOND MET DE BRONZEN MEDAILLE OP DE INTERNATIONALE — 
POSTZKGELTENTOÜNSTELLING T E LUXEMBURG VAN 27-31 AUGUSTUb 1922. 

Alle bydragren van pustzegrelkandigen, wetenschappel^ken en 
redaetioneelen aard, benevens nieuwe uitgif ten, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek van Hol land; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Redacteur 
F. H. M. POST, Maliebaan 1 0 1 , te Utrecht; a l les op het gebied 
van Poststukken, aan den Redacteur W. P. COSTERÜIS Pzn . , te 
Ëdam. Afstempelingen aan den Heer J. P. TRAANUERO, 
Brouwersplein 25«", te Haarlem. 

Eereleden der B e d a c t i e : J. B. ROBERT en H. J. SPITZEN jr . 

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
Binnenland, per jaar , franco per post / 5,—, 
Buitenland, » » » » » , . , . » 6,—. 
Afzonderlijke nummers ^ = ä Ä f , 0,50. 

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

2e Jaargang. 

Uit de werKplaats m m Postzeoelvervalsclier. 
(Door EMIL HEROLD, Mimcken ) 

D'er gaat tegenwoordig bijna geen week voorbij of men komt 
een systematische vervalsching van zegels op het spoor. Want 
postzegels zijn nu dikwijls vnj wat meer waard dan onze grooie 
banknoten. Door de groote vraag vooral naar oude zegels van 
groote waarde, en kooplust en koopkracht van het bui tenland, 
is er een verbazende prijsverhoogmg ontstaan. Geen wonder dus, 
dat meer dan ooit de vervalschers zich nu bezighouden met de 
postzegels; dat brengt meer op en is helaas ook gemakkelijker 
en brengt minder gevaar mede dan het vervalschen van papier
geld. Vroeger (reeds omstreeks i86o, toen men nog niet zoo 
druk en zoo hartstochteli jk zegels verzamelde als nu) waren er 
vervalschers van postzegels; maar waren hun middelen zeer 
primitief. Vandaag is er bijna geen enkel zegel voor vervalsching 
zeker, en wanneer ook de kenner, door he tgeen hij weet, de 
vervalsching als zoodanig herkent, toch zijner nog t ienduizenden, 
misschien honderdduizenden, die een »goeie« vervalsching kalm 
in het album p lakken . In zeer veel gevallen vliegt ook de 
»kenner« er nog in. De laatste, groote vervalsching van den 
»Sachsendreier« (de roode 3 van Saksen), de veivalsching van 
een Brunner kiTnstschilder zijn daarvan het bewijs. Eerst toen 
men den gedrukten voorraad in zijn woning vond, zag men , 
dat hij ook zegels had veivaardigd, die zelfs door kenne is voor 
echt waren aangezien. 

Onder omstandigheden is het vervahchen van zegels een heel 
eenvoudige zaak. Een vingerhoedje koffie, een paar druppels 
frambozensap en een neus vol zwavelwateistofgas, misschien een 
uurtje zonneschijn en het mooiste laboratorium van een ver-
valicher is klaar. Reeds met die eenvouditte middelen kan een 
vervalscher geld maken Zoo eenvoudig mogeliik woidt de een 
Kreuzer Baden zwart, die in den laat^ten catalogus met 35 M. 
is geprijsd, veranderd in de een Kreuïer bruinachtig, revenhonderd 

Vaste medewerkers: H. J. VAN BALEN, J. C. CRAMERUS, 
J. A. KAisTEIN, H. C. MILIÜS, J. P. TRAANBERG, G. V. v. d. 
SCHWOREN, P. VREDENBÜIN jr . , LEON DE RAAY, A. C. VOSS 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderiyke nummers, bet opnemen van verslagen van ver
gaderingen en verdere vereenigiugsberichten en voor alles wat 
de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te 
wenden tot L. C. A. SMEÜLDERS, Schoolstraat 18, te BREDA, 
Telefoon Interc. 197, Postrekening No. 37183. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
V, pagina / 3°,— V« pagina . / 7,5° Vi, pagina, ƒ 4 , — 
V» » ' 17,50 V« » . » 6 , ~ Vis » • » 3,— 
VJ » > 12,50 V« » . » s>5o Bij 3-> 6-en 12-niaal plaat-
Vt » » 10,— V u » • » 4 ,50 ainii 5,10 an 15 % reductia 

No. 1 

M meer waard ; een scheutje koffie ! ziedaar alles. De Oosten-
njksche b'auwe Mercurius wordt in het zonnelicht ve iande id in 
de gele Dat beetje zonneschijn brengt heden den vervalscher 
op : 3250 Mark ! 

Een heel geliefkoosde manier is om de waardelooze uitknipsels 
van briefkaa'rten in postzegels te veranderen. Wat afschaven tol 
de vereischte dunte is verkregen en dan »tand-n« ! Dat heeft 
men vroeger gaarne gedaan met de 12 Kr. lila van Beieren ; 
die vervalsching is echter zoo bekend, dat een kenner daa rmee 
met invliegt. 

Zeer dikwijls wordt door afknippen van de tanden van de 
goedkoope getande zegels, deze veaanderd in de veel duurdere 
ongetande voorgangers. Hamburg 4 Sch. blauwgroen getand 
kost 50 M., de ongetande 2500 M. Maar de »tandentrekkers« 
zijn daarbij toch niet te goed afgeweest, want kenners weten, 
dat de ongetande met een ander stempel ongeldig weiden gemaakt 
dan de getande ! 

Heel graag ook wordt de heden op 4000 M. s taande i Kr. 
zwart van Beieren vervalscht. De i Kr. geel, die betrekkelijk 
goedkoop is, wordt in den loop der tijden door invloed van 
licht en lucht donkerder gekleurd. Dat bracht een snuggeien 
kop op het idee de bewerking door zwavelwaterstof te bespoe
digen De gele kleur wordt daarbij heelemaal grauwzwait, ju is t 
de tint der oudere i Kr. zwart. Wel is waai : de teekening wordt 
daardoor natuurlijk niet veranderd. Het echte zegel heeft he t 
cijfer in een rechthoek, de vervalschte m een ciikel, maar bij 
oppervlakkige beschouwing valt dat niet zoo spoedig op. T iou -
wens de hooge waarde van dat eerste Beiersche zegel heeft 
ook geleid tot directe totale vervalsching. Zoo heeft een 
Beiersche baddirectie voor reclamedoeleinden gedaan, en in 
veel a lbums wordt dit reclameplaatje nog gevonden. 

De kennis van de scheikunde der kleurstoffen heeft ook 
meegewerkt. Zoo ontdekte men voor eenige jaren een geraffi
neerde vervalsching van het Baseier duifje. Van dit zeld?ame 
»egel (heden ongeveer 15000 Mark) doken plotseling verhoudings-
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gewijze zeer vele exemplaren op, en alle even postfrisch! 
JVIen ging aan het onderzoeken en wat bleek : Eenigen tijd ge
leden was op een tentoonstell ing een heel vel proefdiukken 
van dit Baseier duifje jjeëxpuseerd geweest! Deze proefdrukken 
waren echter groen geaderd en niet blauw zooals de echte. Het 
vel was naar Italië verkocht en daar had men door scheikun
dige bdhanJe l ing het groene bloed m de adertjes door blauw 
b oed vervangen. En deze verheffing in den adelstand bracht den 
vervalscher per stuk 24oo M. op. 

Als oeschermmg tegen ver^falsching hebben de postadmini-
straties eerst zijden draden, later watermei ken m het papier 
aangebracht . Dat heeft de beeren echter met afgeschrikt. Ze hebben 
hun falsificaten eenvoudig gedrukt op de breede velranden, 
zooals b.v. bij de Rusiisi.he roebelwaarden en bij de hooge 
waarden der eerste Beiersche piinsre^^entenserie. 

De mogelijkheid om zegels te veivaUchen is zeer gioot. Men 
heeft b.v. uit oude Duitsche zegels den adelaar uitgesneden en 
in een ander zegel op den kop weer mgep lak t ; men heeft op 
die wijze het groot en het kleine borstschild bij den Duitschen 
adelaar verwisseld; men heeft uit gewone Hannoverzegels de 
veel duurdere met roode g e n gemaakt, door die met gewone 
gom met frambozensap te bestiijken. Men heeft de vorsienkop-
pen op de zegels groote baarden gemaakt (Ruinenië) of men 
heeft door een paar verfstreepjes uit de Wurt tembei gsche 6 Kr. 
een i8 Kr gemaik t en zoo per stuk 1850 Mark veidiend. Zeer 
dikwijls zijn ook de stempels veivalscht. Men kleeft de zegels 
op Oiidervvetsch blauw papier (dat geeft meer het echte ideej 
en s temp ' I t a f ine teen nagemaakten strmpel. 

Eene der beroemdste stempelvervalschmgen is die van het 
landpos'portozegel 12 Kr. Baden. Dat kostte toen ter tijd ge
stempeld 2500 Ma k. ongebruikt een paar plennige. Op zekeren 
das< \verd a a i een b ; k e n d keurmeester zoo'n zegel op brief 
gestempeld overgelegd. Het couvert maakte een heel echten 
ind uk. D'er waren viijwat getallen opgeschie>'en en ambtshalve 
re^ister-aanteekenmtren, koitom het scheen absoluut in dt-n regel 
te zijn. Bij nauwkeurige beschouwing echter van den stempel 
rees bij den keurmees te ' twijfel op en hi| ging ondei zoeken het 
v t n v a a r en hoe In de bo-ken van het bestuur, dat den brief 
moest hebben ve rzon ' en , werd nagesnufifeid en er bleek, dat de 
regi^teraanteekeningen niet ovei eenkwsmen met de echte. En 
zoo werd de stempelvervalsching ontdekt. 

De moderne vervalschers doen het meer in het groot; men 
verva'scht g-^en enkele exemplaren meer, maar geheele uitgiften, 
eenvoudig door echte zegels te voorzien van fantaste-opdrukken 
(b V. Oostenrijksche zegels met Tiioler adelaar en dergelijke), 
en natuurlijk worden die dan ook tot fantasieprijzen verkocht, 
aan verzamelaars, die — — — niet recht snik zijn. S. 

De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 
alle mededeelingen betreffende de nieuwe uitgiften rechtstreeks 
te zenden aan den hoofdredacteur. Zoo mogelijk onder over
legging van de te melden exemplaien. Alle onkosten worden 
gaarne en onmidde'lijk vergoed. 

Readers and correspondents all over ihe world 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. 

IJie 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. pa ' t icul ièiement en ce qui concerne 
les noavellcs emissions en a jouta i t des exemplaires, 

Tous les frais seront 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 mededeelmg. 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. 

ARGENTINIË. 
In het S. Mai tin-type van 1917 verscheen de 30 centavos, 

wijnrood; watermerk R A met zon. B. M. 

BELGIË. 

In de December-
kroniek vermeldden 
we reeds, dat nieuwe 
aanvullingswaal den 
waren te verwach
ten Deze zijn dan 
ook thans versche
nen : 
35 centimes, 

roodbru in ; 
4o centimes, rose ; 

beide in het type der 25 centimes. 
In het franc-type verschenen : 

75 centimes, rood; 
2 francs, donkergroen; 

10 irancs, wijnrood. 
De serie portzegels werd ui tgebreid met een 30 centimes, 

karmijn. 
BERMUDA. • 

Met het nieuwe watermerk in sierschrift ver
scheen de Yi penny groen. 

BRITSCH GUYANA. 

5 De 6 cents blauw verscheen met he t 
S watermerk in sierschrift. 

De heer Van Gastel meldt ons de uitgifte 
van de 50 cents, donkeigrijs en karmijn, met 
het watermerk in sierschrift. 

CHINA (Britsche kantoren). 
De 1 cent bruin van Hongkong , overdrukt in zwart met 

»China«, verscheer met l iet watermeik in sierschrift. 

DANZIG. 
Deze oude getrouwe kan geen maand 

overslaan ! 
In het kleine type, gestijleerde leeu

wen is verschenen : 
100 mark, rood en olijfgroen. 
In het wapentype : 
4 mark, donkerblauw en • 

20 m a ' k , bru in . 
Deze beide laatste zijn tevens uitge

komen als dienstzegel met den opdruk 
D M. 

DUITSCHLAND. 
Het schijnt, dat men aan de Staatsdrukkerij maar een wille-

keur igen greep doet in den pla ten-voonaad om dan, na 
wijziging van het waarde-cijfer, er maar op los te drukken. 
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Welke type 
thans het 
gangbaie is, 
is niet meer 
na te gaan. 
Men drukt 
groot en k'. 

cijfertype 
door elkan
der en plot
seling ver

schijnt dan een nieuwe waarde in het veldaibeiders 
men reeds als afgedaan beschouwde. 

Wij vermelden als nieuw verschenen : 
400 mark, bruin ; 
500 mark, oranje. 
Veldarbeideis t y p e : 12 mark, rood. 

type, 

mmßmmm 

fïieSlIitff n-.,: 
tMinipekilff 

. . . . — . . . , . . ^ ^ . . 

Van verschillende zijden bereiken 
ons de nieuwe Duitsche weldadigheids
zegels, waarvan de afbeelding hier 
weergegeven wordt. 

De zegels zijn vei schenen in de 
waarden ■ 

6 mark (blauw) met een over\\aarde 
van 4 mark ; 

12 mark (oranjeiood) met een over
waarde van 8 m,irk. 

De oiferwaarde komt ten goede aan 
het fonds voor oudeien van dagen en 
kinderen. 

BeiJe zegels zijn gedrukt in dezelfde 
teekening en op het nieuwe watermeik 
papier. 

Een vrouwenfiguur plant een boompje en kijkt op naar een 
ster. Op den achtergrond een gestyleeide spade! Naar onze 
meening is mooi anders . 

Uit betrouwbare bron vernemen wij voorts, dat de oplage 
cijfers in de millioenen loopen. Kalm afwachten derhalve en 
de zegels worden U in den schoot geworpen voor enkele centen. 

FRANSCH GUYANA. 
De 15 centimes violet, type miereneter, 

werd oveidrukt m e t : 
o.oi in zwart. 
0.02 in blauw. 
o.o4 in groen. 
0.05 in lood. B. M. 

FRANSCH SOMALI. 

De 15 centimes, violet en rood, werd door 
den opdiuk van een nieuw waaidecijfer ver
anderd in ■ 

0 0 1 opdruk zwart. 
002 opdruk blauw. 
o.o4 opdiuk groen. 
0.05 opdruk rood. 

B. M. 

FRANSCH VOORINDIË. 

De 15 centimes van nevenstaande sei ie 
werd oveidrukt met o.oi ; 0.02 en 0.05. 

B. M. 

GIBRALTAR, 

In het Georgetype verscheen de ij^j pence 
roodbium, wateimeik in sietschiift. 

HONGARIJE. 
In het parlementtype verschenen : 

20 kronen lila : 
30 kronen wijnrood : 
50 kronen blauw. 

De in het Decembernummer ver
melde dienstzegels weiden uitgebreid 
m e t : 500 kionen, geel en lood. 

1000 kronen, blauw en rood. 
Voorts weiden overdrukt van de 

dienstzegels, uitgifte 1921 : 
20 filler brum met 15 k i o n e n ; 
60 filler biuin met 25 kronen, 
De opdruk is in rood aangebracht. 

Ook de'•eiie poi tzegels 
werd uitgebreid. Uaarloe " 
werd de i i j kroon lila 
oveidrukt met P O R T O 
en een nieuw waardecijfei 
in rood. 

Aldus onston'den: 6, 
15, 25 30 en 50 kronen. 

Behalve deze nooduiigiften versehenen 
nog in het type 1903 : 
2 kronen, gioen en rood; 5 kronen, groen en rood. 

IERLAND. 

De 9 pence van GrootBritannie, 
olijfgroen, verscheen met den karmijnen 
opdiuk. 

Op 6 December van het vorige jaar 
verscheen de eersteling van de defini
tieve sei ie. Dien dag werd de giondwet 
voor den lerschen Vrijstaat g teekend 
en om dit heuglijk feit vast te leggen, 
verscheen deze eerstgeborene. 

Wij geven bij de afbeelding, wfllicht 
ten overvloede, de volgende toelichting: 

Het zegel, gediukt in grijsgroen en 
ter waarde van 2 pence, vertoont de 
landkaart van den nieuwen Vrijstaat; 
het draagt het meervoudig watermerk 

S E in monogram. Het opschrift luidt »Eire« en de waaide 
aanduiding m keltisch Da Pinkin«. 

Deze teekening zal gebiuikt wotden voor alle lage waarden; 
op de middelwaarden zal verschijnen het Keltisch Kruis en 
op de hooge waarden het wapen van den Viiistaat. 

Nog een oudejaarsverrassing. De 2 pence George verscheen 
met den nieuwen opdruk 

SAORSTA'Z 
ÉIREANN 

1922 
wat be teeken t : lersche Vrijstaat 1922. 

We komen in het volgend nummer hierop terug. 
Den heer Traanberg dank voor bericht. 

\i ■■■ til 
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JAMAICA. 

■fSH! 

De keurige plaatjesserie 
werd uitgebreid met een 6 
pence, schit teiend uitge
voerd in blauw en grijs. 
Het zegel geeft weer het 
gezicht op de stad en de 
haven van PortRoyal, naar 
een staalgravui e van 1850. 
Het is gedrukt op het nieuwe 
watermerk papier. 

De een penny. Arawak 
(inboorling) bereidend cassava 
reeds vioeger m het n aand
blad beschreven, waarbij wij 
toen levens de aandacht op 
vestigden, dat het zonder op
schrift »Postage aud Revenue« 
verscheen, kwam thans uit in 
dezelfde teekening, doch aan
gevuld met het ontbrekende 
opschrift. 

JOHORE. 
Mee het watermerk in sierschrift verschenen : 

5 cents, violet en groen. 
6 cents, violet en bruin. 

12 cents, violet en blauw. 
Den heer Van Gastel dank voor bericht. 

KELANTAN. 

De 5 cent, geelgroen en rood verscheen met 
het watermerk in sierschrift. v. Gastel. 

LITHAUEN. 
Onder de lawine van opdrukken dreigen de verzamelaars 

bedolven te worden. Door de muntwij^iging is het bestaans
recht dezer opdrukken verklaard. Wij hebben er in de vorige 
nummers reeds enkele vermeld ; hun aantal is evenwel thans 
weder beduidend vermeerderd. Plaatsruimte weerhoudt ons van 
eene volledige opsomming. In het Februar i nummer zullen 
wij een uitvoerig artikel o>'er dit land plaatsen van onzen 
medewerker, den heer De Raay, waaruit de belangstellend 
lezer kan vernemen, wat er is en hoe groot de oplaag was. 

MARTINIQUE. '*• ' 

Ook hier werd de 15 centime.=, bruinviolet 
en rood, overdrukt met de nieuwe waarden : 

O O I ; 0.02 e n 0.05 . B . M . 

De heer Mutsaers te Brussel 
meldt ons de verschijning van 
de volgende waarden, beide in 
het type »Rots van Monaco« ; 

1 franc, zwait op geel. 
2 franc, rood. 

In hoe ven e de bewering, dat 
"deze 2 francs zeldzaam Js, op 
goede gronden beiust . is tot op 
heden niet gemakkelijk na te 
gaan. Wij" raden evenwel den 
belangstellend verzamelaar aan, 

MONACO. 

1 

Brt.lM.iM^=>;*.\ 

zich tijdig van deze zegels te voorzien, daar verrassingen, 
zooals we reeds eerder toelichtten, niet zijn buitengesloten. 

MONTSERRAT. 
De heer Van Gastel meldt ons de ver

schijning van de volgende waarden, alle met 
het watermerk in sierschrift: 

'/» d. bruin. 4 d. grijs op geel. 
iV<i d. oianjegeel. 5 d. violet. 

2 d. grijs. 2 sh. violet op blauw. 
2'2 d. blauw. 3 sh. groen. 

3 d. bruin op geel. 4 sh. gnjs. 

NIEUWCALEDONIE. 

De 15 centimes werd overdrukt met 0.05 
in rood. B. M. 

NOORWEGEN. 
Hier veischenen de volgende ror t regels in 

de gebruike ijke teekening, doch afwijkende 
in een kleinigheid: het Inschrift luidt thans 
A BETALE inplaats van AT BETALE' 

De uitgekomen waaiden zijn; 
4, 4o, IOC en 200 Ore. 

OOSTENRIJK. 

De serie portzegels werd uit
gebreid met : 4oo kronen en 
800 kronen, beide in purpei en 
m teekening volgens afbeelding. 

OPPERVALTA. 
Door overdruk weiden de volgende »lage« waarden geschapen: 

0 0 1 op 15 centimes; "Yvert No. 6. 
002 op 15 cent imes; Yvert JSIo. 6. 
0.05 op 15 cent imes; Yveit No. 6. 

PALESTINA. 
Ook hier deed het nieuwe wateimeikpapier zijn entiee. 
Met den dnetaligen opdiuk Palestine verschenen: 

I millième, b ium. 

13 
I 
2 
5 
9 

10 
20 

piastre. 

Den heer Van Gastel dank voor bericht. 
POLEN. 

geel. 
blauwgroen. 
lose. 
oianje. 
gioen. 
bruin. 
rood. 
blauw. 
grijs. 
olijfgioen. 
roodviolet. 
bruingeel. 
ultramarijn. 
paars* 

De 20 marie' in nevenstaand 
zaaierstype verscheen in e tn 
nieuwe, scheipeie gra \ ce i i rp . 
Toch zou deze wijziging niet vol
doende zijn, het zegel op ie nemen 
onder de rubriek »Neuwe Uit
giften«, ware het niet, dat het 
formaat \an het zegel thans be
duidend kleiner is geworden. 

EJ'JjLJj'j.il^MMlliiilifJ 
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REPUBLIEK VAN HET V E R R E OOSTEN. 
Het Bulletin Mensuel brengt in zijn December-nummer 

weder tal van nieuwe opdrukken. 
Wij onthouden er ons van deze over te nemen, daar, gelet 

op de toestanden in dat »verre« land. men onmogelijk kan 
weten, wat kaf, wat koren is. Wie van dez« opdrukken meer 
weten wil, raadplege genoemd Bulletin. 

ROEMENIE. 

RO/'IANIA 

VWo'-PLUfl 

De serie poitzegels werd uitgebieid met de 
I Lei zwart, in nevens'aande teekening. 

RUSLAND. 
De in het vorige nummer ver

melde sei ie. ter herdenking van het 
5-jang bestaan van het Sowjet-be-
scuur, IS nog uit te bieiden met een 
luchipostzegtl , waarioe men de 45 
roebel vourzag van e in primitieve 
afbeelding van een vliegtuig, in 
rood gedrukt op het zegel. 

Den heer Mut 'ae is te Fkussel 
verplicht voor zijn modedeeling. 

Het philaielisiis( h buieau der 
Sowjet-regeenng geelt bereids teeke

nen van gioote activiteit. Ternauwen ood zijn we bekomen 
van de emotie, die de jongste jubileumseiie bij ons heeft ge
wekt, of deze jongste is alweer van zijn plaats gedrongen door 
een nog jongere. Vier weldadigheids-zegeh zagen op 18 Dec. 
j .1. het levenslicht. Ze vertoonen de wijze, waarop het moderne 
brievenvervoer plaats v indt : vliegtuig, postauto, mailboot en 
mailtiein. 

Ze zijn ongetand en in de volgende kleuren gedrukt : 
lichtblauw, re=p. lila, lila en lichtblauw. 
De zegels dragen geen waarde-cijfer; de verkoopwaarde 

daalt of stijgt met de waarde van den roebel. 
Men aanvaarde deze mededeelingen vooiloopig met eenig 

VOO'behoud. 
Nu wij 't toch over Rusland hebben, zii hier ten stelligste 

gewaarschuwd tegen de zoogenaamde »Odessa-hongerzepel««. 
Deze prentjes, van een futuristisch voorkomen, hebben n i i rmfr 
Odest^a of de Russische steppen gezien; ze zijn geboten in het 
zonnige Italië en met behulp van een handige ptopaganda 
over de geheele wereld verspreid. Het is zuivere rubi^h ! 

SALOMON EILANDEN. 
De ' } penny groen verscheen met het watermerk in sier-

schrift. 

SENEGAL. 

Ook hier werd de 15 cent., 
rood en bruin-violet overdrukt 
met ; 
o.oi, 0.02, 0.04 en 0.05. 

B. M. 

SIAM. 
De \oorspelde kleurwijziging der 15 Satangs donkerblauw 

heeft niet lang op zich laten wachten. 
Verschenen zijn in het koerseerend t y p e : 

5 S. geelgroen. 15 S. rood. 

SIERRA LEONE. 

SPANJE. 

De serie met het watermerk in sierschrift 
werd uitgebreid m e t : 

2 pence grijs. 
3 pence blauw. 
9 pence violet en zwart. 

De eerste waarde van de nieuwe 
serie, koning Alphons in generaals
uniform, is verschenen : 

10 centimes rood. 
In een aardige omlijsting — het ge

heel doet aan de postzegels van Siam 
denken — komt de beeltenis goed voor. 

TRINIDAD. 
In nieuwe teekening. waarvan wij de 

afbeelding hieibii geven, veischenen 
de volgende waa iden : 

14 d. groen. 4 d. lOod op geel. 
1 d. bruin. 6 d. loodviolet. 

1I4 d. rood. 1 sh. zwart op groen. 
2 d. grijs. 5 sh. violet. 
3 d. blauw. I pond rood en groen. 
Alle d tapen her nieuwe watermerk 

in sierschrift met uitzondering van 
de 4 pence en i shilling, die het 
watermerk C A vertoonen. 

Den heer Van Gastel dank voor toezending. 
TSJECHO-SLOWAKIJE. 

De 100 heller, kluisters-brekende vrouw, donkerbruin, ver
scheen thans in een lichtbruin pakje. 

TUNIS. 
In geheel nieuwe teekening, waarvan wij de afbeelding in 

het volgend nummer hopen te geven, zijn verschenen : 
10 centimes, groen. 
30 centimes, lose. 
50 centimes, blauw. 

TURKS EILANDEN. 
In nevenstaande teekening en met 

het wateimeik in sierschiift verschenen 
Vj penny groen. 

1 penny bruin. 
2 penny donkergtijs. 
3 penny blauw. 

Men merke op, dat het waarde-cijfer 
thans aan den voet van het zegel voor
k o m t ; op de vorige uitgifte stond het 
links en rechts bovenaan. 

De nationale vergadering van Angoia 
zet spoed achter de zegel-uitgiften. 

Nadat Cilicië door de Franscheft is 
onl iuimd, zijn voor dit deel van het 
Turksche rijk eenige waarden \ ersehe
nen ill de teekening van 1921, doch in 
andere kleuren. 

Tot dusverre kwamen u i t : 
10 para, geel-groen. 
20 para, rood-oranje. 

1 piaster, bruin geel. 
2 » bruin-violet. 
3 » rose. 
5 » violet. 

I J ' -J l *^ lJJJ«! i l ! 'MJ I i»^.« D I R . L E O N . D E R A A T 
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TURKIJE (Italiaansche kantoren) . 
Ook hier is de lijst van nieuwe uitgiften van een verlengstuk 

te voorzien. Plaatsruimte belet ons in dit nummer de opdrukken 
volledig te vermelden, wat voor een goed overzicht uitermate 
gewenscht is. In het volgend nummer hopen wij een volledige 
lijst te kunnen pubhceeren . 

TRAVANCORE. 

In het »schelp«-type verscheen de 5 cash 
bruin. S. C. 

WALLIS EN TUTUNA. 
Voor dit Australisch deel van het Fransche Koloniale Rijk 

verschenen de volgende opdrukken op de 15 centimes violet: 
o.oi, 0.02, 0.04 en 0.05. B. M. 

f ^ Poststukken. 1 
Arsentinië . Met den kop van San Martin verschenen eenige 

nieuwe pakketkaarten en te legram-kaartbr ieven; verder ook een 
billet voor het opplakken van spaarzegels van de rijkspostspaar-
bank met denzelfden waardestempe). 

Telegr. kbf. 50 c. zwart, i peso grijsblauw. 
Pakketk. 50 c. zwart, 60 c. karmijn, 80 c. groen, i peso grijs

blauw. 
Spaarlijst 5 c. zwart. 
Britsche bezetting: Tan Bnshire. Oorlogspoststukken, maar 

die ik nog nergens beschreven vond. Evenals voor de zegels werden 
door het bezettingsleger Perzische briefkaarten gebruikt, die van 
j verschillende opdrukken worden voorzien; deze is drieregelig: 

»BUSHIRE Under Britsch Occupation«. 
Type I : Hoogte van den opdruk: 17I/3 m.M.; ruimte tusschen 

regel I en 2 en 2 en 3 resp. 7)/^ en ój^j m.M.; Type II: deze 
afstanden zijn: 2A]4 m.M., iSi/j m.M. en 1I/2 m.M.; bij Type III 
714 m.M,, i i ^ m.M. en iV^ m.M. 

De kaarten, die overdrukt werden, zijn met typen I en II: 
2 chahis op 5 ch. rood (Musaffer-Eddin; n ' . 22H, met ansichten). 
Type III heb ik op 5 ch. rood. (Ahmed (?), C n ' . 25). 
Dnitsehland. In het laatste type verscheen hier: 
Br. 3 m. blauw. 
HoogYolt«. De enveloppen van Opper-Senegal en Niger ont

vingen den zwarten opdruk van »HAUTE-VOLTA« : 
Em. 5 c. licht en donkergroen (a), 25 c. lila en blauw (c). 
Ierland. De eerste poststukken van dezen jongen s taa t ! door 

de welwillendheid van den heer Traanberg — waarvoor hartelijk 
'Jank— ontving ik een enveloppe van aangeteekende brieven, die 
juist gelijk is aan de Engelsche, alleen de kleur van den waarde-
jtempel is anders. 

Env. aanget. br. 5 p. l ichtgroen, form. F . G. 
Kenya en Uganda. Van deze herdoopte , Britsche Kolonie — 

/roeger Br. Oost-Afrika en Uganda — liggen voor mij, met 
.Coning George als waardes tempel : 

Br. 15 c , 15 + 15 c. rood. 
Em. aanget. br. 50 c. blauw, form. G. Hz. 
Martinique. Met de inboorlinge als waardestempel kwam hier 

Ie enveloppe, klein formaat in omloop : 
Em. 5 c. groen en bruin (a.) 
Noorwegen. In het nummer van Januari '22 meldde ik een 

';aart van 15 ö. l i lablauw: deze had boven de deelstreep «Brevkort-
-arte Postale; deze laatste woorden zijn bij de voor mij liggende 
caart verdwenen. 

Br. 15 ö lilablauw. 
Opper-Silezië. Evenals in Sleeswijk waren voor de interna-

'ionale commissie in deze Duitsche landstreek ook postwaaiden 
lisponibel gesteld, die buitengewoon zeldzaam zijn. De opdruk 

bestond hier uit een kleinen cirkel, waarin »C.I.H.S.« hierboven 
en onder segmenten: opdruk blauw. 

Br. 15 pf. bruin (n». 95« van Dui(schland). 
Kbf. 20 pf. blauw (n»."" 13 » » ). 
Salvador. De heer G. V. van der Schooren is zoo vriendelijk 

mij een nieuwe kaart van dit land te melden; kaart n». 76werd 
gehalveerd, de oude waarde en »réponse« rood overdrukt; hier
boven de nieuwe waarde. 

Br. 6 c. op 5 c. blauw op zeemkl. (antwoord-kaart). 
W. P. C. 

^Rfl Kroniek der Maand. Wfl 

» n m m m i i l i i i l 

M « * * 

Danzig. In nieuw groot formaat 
zullen binnenkort verschijnen fran-
keerzegels van 250, 500 en 1000 
Mark. Als beeltenis zullen ze dragen 
het bekende wapen van de stad 
Danzig. 

Wij moeten ten stelligste waar
schuwen tegen de aanschaffing van 
allerlei misbaksels, die uit de Dan-
ziger postzegelbakkerij te voorschijn 
komen. Het is alles zuiver makelij 
en een welbewuste poging de geld-
beurs van den verzamelaar te ledigen. 
In het bijzonder zij gewaarschuwd 

tegen de kogge-serie, welke thans door een der giootste Ber-
lijnsche postzegelfirma's wordt aangeboden in complete stellen, 
ongetand, met kopstaand middenstuk enz. 

Het zijn abnormaliteiten, die in de philatelistische gruwel-
kamer thuis hooren, doch niet in een behoorlijke verzameling. 

Hongarfle. Ter herdenking aan den hondeidsten geboortedag 
van den Hongaarschen dichter Alexander Petö*, zal hier binnen
kort een zegel verschijnen. 

Indo-China. De heer Kats te Semaiang .neldt het volgende, 
ontleend aan een berichtje in »de Locomotief«, I e t aldaar ver

schijnend dagblad : 
»In 1907 werden postzegels voor Indo-china 

uitgegeven, waarop afbeeldingen voorkomen 
van inlandsche vrouwen. Thans worden nieuwe 
zegels aangemaakt. Nadat de postzegels 15 
jaar gebruikt zijn, is men n.I. tot het inzicht 
gekomen, dat de vrouwen die voor den ont
werper der zegels poseerden, bekende vrou
wen uit de demi-monde van Hanoi waren. 
Dit, zoo zeggen de Saigoneesche autoriteiten, 
is uit een moreel oogpunt niet toelaatbaar. 
Zij hebben thans een prijsvraag uitgeschreven 
voor nieuwe ontwerpen.« 

S Memelgebied. Binnenkort zullen hier twee nieuwe opdrukke"^ 
verschijnen in de waarden 40 en 80 mark. 

Verder bestaat het ernstig voornemen, een geheel nieuwe 
serie de wereld in te sturen ! 

Vraag : Wordt het langzamerhand geen tijd, dat de verzame
laars front maken tegen deze schandelijke speculatie, die maar 
doorgaat met de uitgifte van zegels, die absoluut overbodig zijn ? 

Het Memelgebied heeft ons nu reeds »verrast« met eenige 
luchtpostseries, waarvan het nut meer dan aanvechtbaar is. 

Roemenië. Dat het er met den ver
koop van de Rumeensche kroningszegels 
niet naar behooren toeging is overal 
bekend en wij lieten dan ook niet na, 
de verzamelaars te waarschuwen tegen 
het betalen van buitensporige prijzen. 
Dat de heele geschiedenis evenwel zoo 
schandelijk is als uit een »rondschrijven« 
van de Rumeensche postambtenaren 
te Cluj (Klausenburg), gericht aan post
zegelhandelaars in tal van landen, blijkt, 
konden we niet denken. Zonder verdere 
commentaar publiceeren we dit prach-

m u i j n j j i j i i imi . i j i 
WATER G RA ArSMEE«. < * M . Y A A R ^ C e* DIR.UE<7N D E RAAT 

IHT.TEL. JüUtO dJ.^', 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 7 

tig stukje van staatsambtenaren, wier houding men niet genoeg 
laken kan. De wrevel, door hun doen gewekt, wordt slechts 
overtroffen door de afkeuring van de houding van een postad-
ministratie, die dergelijke handelwijze van haar ondergeschikten 
duldt. 

Geehr te r Herr ! 
Anlässlich der Krönung Ihrer Majestäten Gross-Rumäniens 

t r ach te die Regierung in der Zeit vom 15—31 Okt. 1922 in 
Verkehr und zum Verkauf der Parteien Krönungs-Postmarken 
im Werthe von 5, 25, 50 Bani, i , 2, 3 und 6 Lei. Es wurden 
erzeugt 100.000 Stücke 6 Lei Postmarken, 200.000 Stücke 3 Lei 
Postmarken, von den übrigen Arten noch mehr. Somit sind es 
100.000 complet te Serien, von denen an die siebenbürger Post
beamten 5—60CO complette Serien vertheilt wurden. 

Indem die Beamten wünschen, diese Serien zu verkaufen. 
Nachdem sie in so geringer Menge erzeugt wurden, und daher , 
stark gezucht mit dem Mmimalpreis von 800 Lei per Serie. Wir 
erbaten von mehreren Phälatelisten Europas Offerte. Diese Offerte 
werden an 20. November 1. J. hieiorts in Cluj (Klausenburg) von 
einer Commission des Postbeamtenpersonales geöffnet. Es ist 
beschlossen worden, diese Serien dem Meistbietendem — en 
bloque — zu verkaufen. Nach Annahme des vortheilhaftesten 
Offerts werden die Marken entweder einer vom Ofifertanten 
benannten Vert raumperson oder einer hiesigen Bank gegen 
Baarzahlung zur Verfügung gestellt. 

Nach Kenntn isnahme dieses werden Sie erzucht um gefälligst 
Ihr Offert in geschlossenem Couwert an die Postdirection Cluj 
(Gross-Rnmänien) bis zum obgenanntem Datum zukommen zu 
lassen. Gleichzeitig bitte uns mitzuteilen, welchen Preis Sie für 
eine Serie bezahlen in dortiger Währung oder equivalentem 
Preis in Lei und auf wie viele Serien Sie reilectieren, ferner 
welche Bank oder Person von Cluj Sie bevolmächtigen diesen 
Kauf zu finanzieren und die Marken zu übernehmen in dem 
Falle Ihr Offert annehmbar erachtet wird. 

Ihrer werten Antwort in kürzester Zeit entgegensehend zeichnet 
achtungsvollst. 

Cluj am 30 Oct. 1922 
die Commission der Postbeambten. 

Rusland. In e.r. der vorige nummers van het Maandblad 
spraken wij ons waiitrouwen uit tegen de weldadigheidsserie, die 
ter gelegenheid van den Russischen philatelistendag, 19 Augus
tus 1922, werd uitgegeven en waarvan de opbrengst bestemd 
was voor he t k ind. 

Van meerdere zijden bereikten ons daarover berichten, die 
alle aannemelijk wilden maken, dat het hier betrof een uitgave, 
die in alle opzichten den toets der kritiek kon weerstaan. Nadere 
mededeelingen bevestigen evenwel bij ons den indruk, dat hier 
een uiterst speculatieve serie hel licht zag en dat de verzamelaars 
goed zullen doen, afzijdig te blijven. 

In nauw verband met deze serie staat het Philatelistisch Bureau 
der Sowjet-regeering, waarover onze geachte medewerker de heer 
Traanberg in n u m m e r 10 van het maandblad het een en ander 
publiceerde. Dezer dagen bereikte ons het tweede nummer van 
een postzegelkundig tijdschrift, getiteld : >de Sowjet-Philatelist«, 
uitgegeven door genoemd bureau en wie had verwacht, dat dit 
»officieele« l ichaam iets officieels zou melden over Russische uit
giften, komt teleurgesteld uit. In niets, voorzoover de tekst voor 
ons begrijpelijk was, onderscheidt dit blaadje zich van eenig 
ander offerte-blad op postzegelgebied. Men krijgt den zeer be
paalden indruk, dat dit philatelistisch bureau der Raden-regeering, 
een geldzaakje is en dat de leiding daarvan bij den heer 
Tschutschin in goede, mercantiele handen is. 

Wanneer we nu dit weten, dan bekijken we de bewuste »kin
deren« serie me t nog een beetje meer wantrouwen, waarin we 
nog gesterkt worden door de wijze, waarop deze zegels ten 
verkoop werden aangeboden. De Schweizer Briefmarken Zeitung 
publiceert daarover het volgende : 

Uitgegeven werden de waarden l, 2, 3, 5 en 10 kopeken, 
waarvan de eeis te ongeland, de overigen getand waren. 

De oplagecijfers waren: i kop. 450 stuks, 2 kop. 8000 stuks, 
3 kop. 20000 stuks, 5 kop. 18000 stuks, 10 kop. 6500 stuks. 

De nominale waarde is derhalve 21 kopeken en waar een post
zegel van I kopeke verkocht wordt tegen één roebel, is de 
waarde derhalve 21 roebel (nieuwe), gelijk aan 210.000 oude 
roebel. De zegels werden verkocht tegen vijf maal het nominaal 
bedrag, maakt derhalve i.050.000 oude roebel. Tot zoover is alles, 

laten we eens royaal zijn, en regle. Maar nu komt de aap uit den 
koopmans-mouw. Om een zegel van i kopeke van deze serie te 
kunnen krijgen, had men te koopen vijftig series van 5000 
Roebel der koerseerende zegels (dus 50 maal uit te leggen een 
bedrag van 50 millioen oude roebels), afgescheiden van de vraag, of 
veel verzamelaars in Rusland in staat ziji", dit bedrag voor een enkel 
zegeltje uit te geven, is naar onze stellige meening bij een dergelijke 
handelwijze toch bezwaarlijk te praten van een geregelde uitgave. 

Tenslotte nog een enkel woord over de oplagecijfers. Ook in 
deze wordt het bestaansrecht van deze zegels ten stelligste ver
oordeeld. Wat te denken van een oplage van 450, 6500 en 8000 
stuks voor een uitgestrekt land met een onbeschrijflijke ellende 
onder de kinderen, voor wie dan de opbrengst bestemd heet 
te zijn ? Alles pleit tegen deze uitgifte en wij blijven daarin dan 
ook niets anders zien, dan een geldmakerijtje ten bate van 
eenige gladde »beeren.« 

Afsiempelingen. 
:: 

Nederland. In navolging van België, dat reclame maakt met 
een stempel uitsluiterd in de Engelsche taal voor de verbinding 
Dover-Ostende, stempelt Amsterdam sedert 15 November jl. rechts 
van den datumstempel in sierlijke letters 

K O N . N E D . P O S T V A A R T 
V L I S S I N G E N - E N G E L A N D 

MO R O Y A L - M A I L M3o 
G R E A T - B R I T A I N - F L U S H I N G 

Onze stempel is dus in zooveire waardiger, dat ze der eigen 
taal de voorrang verleent! Uit 's-Gravenhage, Utrecht en Rotter
dam zagen we dezen stempel eveneens. 

Een zeer interessante afstempelmg uit Netterden {Geld.} zond 
de tieer G. A. de Mol ons toe met het volgende berichtje : Op 
het hulpkantoor Netterden (Geld.) haperde iets aan den stempel, 
waarom deze op_^ezonden werd ter reparat ie . Gedurende ruim 
een week werden toen alle uitgaande en inkomende stukken 
voorzien van een rechten plaatsnaamstempel, zooals men wel op 
postwissels enz. bezigt, terwijl datum, uur en jaar ta l met pen en 
inkt op de zegels ingevuld werden. 

De ons vertoonde exemplaren waren voorzien van den admi
nistratieven stempel N E T T E R D E N (Gld.) terwijl met de pen 
bijgevoegd was 20/12 

6 vm 
1922 

Gelukkig voor den brievengaarder dat hij zijn s tempel voor de 
nieuwjaarsdrukte terug had ! 

Nod. Indië. De beeren Paraira en Post zijn zoo welwillend 
ons mede te deelen dat tijdens de jaarbeurs te Bandoeng, welke 
van 18 Sept. tot 8 Oct. gehouden werd, een bijkantoor aldaar 
geopend was. Dit gebruikte den thans in alle Indische hoofd
plaatsen gebezigden stempel met dwarsbalk, onderbroken buiten
cirkel en gearceerde segmenten. Bovenin « B A N D O E N G » , 
onderin « J A A R B E U R S » ; op de aanteekenstrookjes s taa t : 
«Bijk. : B a n d o e n g J A A R B E U R S . « 

België. Gent stempelt rechts van den p laa t ss tempel : 

B E Z O E K T ALLEN DE 
G E N T S C H E 
F L O R A L I E N 

14—22 A P R I L 

V I S I T E Z T O U S LES 
F L O R A L I E S 

O A N T O I S E S 
14—22 AVRIL 

1923 
Cecho Slowakqe. In Praag schijnt men ook al minstens 

2 maal ' s jaars vMesse« te houden. Wij ontvingen eerst nu den 
volgenden continueerenden machinestempel 

- p PRAZSKE 
-L VELETRHY 

V V FOIRE DE PRAGUE 
\ PRAGUE FAIR 

PRAGER MESSE 

.p.iJLAjaaBfwwwiBfBi ft 0* O m. DIR. LEÖN PE RAAT 
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Evenals dit in vele andere groote steden door de post geschiedt 
verzoekt ook Praag om duidelijke opgave van straat en huis
nummer door den continueerenden s tempel : 

PISTE V ADRESACH 

V7DY -"" ' ' 
y ^LJ 1 CISLO DOMU 

Canada. Uit dit land zagen we de onderstaande interessante 
machinale reclamestempels. Een uit Hamilton, Vancouver en 
Victoria om de vogels te beschermen ter wille der oogst. nl. 

P R O T E C T T H E BIRDS AND H E L P T H E CROPS, één uit 
Halifax en Ottawa om vroeg te posten, r l : 
MAIL EARLY AND T A K E ADVANTAGE OF MID-DAY MAIL 
terwijl Fort IVilliatn, Hamilton, Montreal, Peterboro, Saskatoon 
Winnipeg en waarschijnlijk nog meerdere plaatsen in het belang 
der werkloosheid s tempelen : 
W O R K AND PROVIDE, WORK T O REDUCE UNEMPLOY
MENT, of zooals Quebec waar het Fransch nog steeds de spreek
taal i s : TRAVAILLEZ E T DONNEZ DU TRAVAIL POUR 
R E D U I R E LE CHOMAGE. 

Duitschland. Heer Treitel danken we den specialen stempel 
van het zangersfeest te Liegntts, een groot dubbelringsiempel, 
bovenin een harp , in het midden een dwarsbalk met datum 
—8.7.22. 5-6 N. in het onderste segment L I E G N I T Z 1 en om-
schrift : XIX. B u n d e s s ä n g e r f e s t - H e i m a t w o c h e -
I n n u n g s f e s t , 

Bad Liebenzell. In den buitenring boven : « B A D L I E B E N -
Z E L L . , beneden « W ü R T T . S C H W A R Z W A L D», in het 
bovenste segment « T h e r m a l b a d » en in het onderste «Luf t 
k u r o r t » . 

Bad Lippspringen heeft een groot dubbelr ingstempel met 
versierde segmenten en omschrift B A D L I P P S P R I N G E N * 
H e i l t L u n g e n - u n d - H a 1 s 1 e i d e n* . 

W e r d gedurende den zomer hoofdzakelijk reclame gemaakt 
voor de badplaatsen en tentoonstellingen e t c , nu het reisseizoen 
achter den rug is krijgt de industrie een beurt . Dr. van Dam 
danken wij een stempel uit Eppendorf (Sachsen) vf^L&xm « W e l t 
b e k a n n t e P u p p e n m ö b e l - u. H o l z s p i e l w a r e n -
I n d u s t r i e * . 

Klingenthal (Sachs). Inschrift « M u s i k s t a d t - W i n t e r s p o r t -
« W a l d r e i c h e G e b i r g s l a g e » . 

Sebnitz houdt er 2 reclame-stempels op na. Heer Treitel zendt 
ons een groot dubbelringstempel, het bovenste segment en het 
onderste gedeelte van den ring versierd met bloemtakken, in het 
onders te segment staat S E B N I T Z (S a c h s e n) en bovenin 
den r ing * D i e S t a d t d e r K u n s t b l u m e n - I n d u s t r i e * 
terwijl heer A. Wevers ons, onder dank, een tweede type doet 
toekomen waarbij S E B N I T Z in het bovenste segment staat 
en onderaan de binnencirkel doorbroken is door twee groote 
b loemtakken. 

Biskirchen (Kr. Wetzlar), « K a r l s s p r u d e l h e i l t Z u c k e r 
k r a n k h e i t L e b e r - B l a s e n - N i e r e n l e i d e n » . 

Manderscheid. In den buitencirkel « L u f t k u r o r t . D i e 
P e r l e d e r E i f e l » . 

Markneukirchen. Links van den plaatsnaam 

M U S I K S T A D T 
M a r k n e u k i r c h e n ' 

De heer Heinr. Treitel zond ons de volgende reclamestempels, 
alle in het dubbelr ingtype (Aussenringstempel) waarbij om den 
p laa tsnaamstempel met datum in een dwarsbalk, een groote 
r ing geplaatst is, waarin de reclame staat. 

Grosssalze (Kr. Calbe, Saaie) S o l b a d E l m e n , S t a t . G r o s s -
s a l z e - E l m e n • G r ö s s t e s G r a d i e r w e r k » 

Friedrichshafen. F R I E D R I C H S H A F E N A M B O D E N 
E E K u r - u n d B a d e o r t . S t r a n d b a d e r - W a s s e r s p o r t . 
Leubsdorf (Sachs.) J n d u s t r i e o r t f ü r H o l z w a r e n , 

H a u s u. | K ü c h e n g e r ä t e * 
Nassen. * N O S S E N • I m r o m a n t. M u l d e n t a l » 

S c h ö n s t e T a l - W a l d - u. H ö h e n • A u s f 1 ü g e • 
Oppenheim. 'E.ïnt P e r l e d e s r h e i n h e s s i s c h e W e i n -

l a n d e s' * 

S E 

Rauschen. (Samland). O s t s e e b a d . N e u z e i t 1. W a r m 
b a d . S e l t e n e N a t u r s c h ö n h e i t e n . 

Siebenlehn. (Amlsh. Meisseti) * F r e u n d 1. B e r g s t a d t . 
S o m m e r f r i s c h e • D e u t s c h e S c h u h m a c h e r - F a c h 
s c h u l e * 

Silberberg. (Bz. Breslau). S o m m e r f r i s c h e . W i n t e r s p o r t 
• S e h e n s w e r t e F e s t u n g • 

Wiesau. K ö n i g O t t o - B a d - S t a h l - u. M o o r b a d 
W i e s a u O. P. F . - h e i l k r ä f t i g . 

Wildpark. P o t s d a m e r T u r n - S p i e l - u n d S p o r t 
w o c h e W i l d p a r k . 

Wittdün. N o r d s e e b a d . W u n d e r l a n d f ü r N a t u r , 
f r e u n d e . J u n g b o r n f ü r L e i d e n d e . W i t t d ü n . 
(A m r u m). 

Eugelaiid. De reeds uit verschillende plaatsen gemelde 
reclameafstempeling voor de «Imperial Telegraaf» zagen we 
nu uit Londen in eenigszins gewijzigden vorm, waarbij « V I A 
I M P E R I A L » niet langer in schrijfletters voorkomt en boven
dien tusschen 2 bliksemstralen geplaatst is. 

De in het Nov.-nummer vermelde stempel, die propaganda 
maakt voor de Britsche Tentoonstel l ing in 1924, komt ook als 
enkelvoudig machinestempel, rechts van den plaatsnaam staande, 
voor. Mevrouw Van Heerdt-Kolff en de beeren Gregoor, Makkreel 
en White leggen dien o.a. voor u i t ; Birmingham, Londen E. C, F, 
S. W. I. en W. C. 

Hartelijk dank! 
Wij danken den heer Norman E. Wall is voor het bericht dat 

de »Imperial« geen Telegraaf Maatschappij is, doch deze telegraaf
kabel aan het Britsche Gouvernement behoort , vandaar dat voor 
dezen verzendingsweg zoo druk rec lame gemaakt wordt door 
den poststempel. 

Uit London. F. S., S. W. i, Liverpool en Newcastle zagen we 
rechts van den datumstempel de volgende propaganda 

BRITISH 
INDUSTRIES FAIR 

FEB 19 — MCH 2 1923 
T R A D E BUYERS ONLY 

Uit den laatsten regel zou men opmaken dat men in Londen, 
waar deze jaarbeurs wel gehouden zal worden (al staat het er 
niet bij in den stempel!) evenals in Utrecht niet op kijkersó^och. 
alleen op koopers gesteld is. 

Aastralië. Met betrekking tot de baarfrankeering in de Com
monwealth schrijft de heer E. Colago Belmonte o n s : 

In Australië worden baar frankeerstempels gebruikt voor groote 
partijen couranten en drukwerken welke aan de loketten ter 
verzending worden afgegeven. Deze s tukken worden vernietigd 
met den gewonen ringstempel, welke behalve den datum het 
Inschrift draagt »POSTAGE PAID-SYDNEY. NSW. i d.« De 
bedragen worden natuurlijk naar gelang van het verschuldigde 
recht telkenmale veranderd. 

Vereeniede Staten. «Collectors'Digest» meldt o.a. de volgende 
nieuwe reclamestempels, die in een rechthoek met 7 lijnen, 
rechts van den datumstempel staan : 

Chicago (III). INTERNATIONAL LIVE STOCK EXPO
SITION CHICAGO, DECEMBER 2-9, 1922. 

Columbus (O.) DEDICATION OHIO STADIUM, OCT. 21, 
1922. 

Covington (Ky). TRI -STATE FALL FESTIVAL, OCT. 21-
NOV. 4, 1922. 

Denver (Colo). NATIONAL CANCER WEEK NOV. 12-20. 
Desmoines (Iowa) G. A. R. NATIONAL ENCAMPEMENT DES 

MOINES SEPT. 25, 26. 27. 28. 
Dover (N.H.) 300TH ANNIVERSARY OF T H E FIRST 

S E T T L E M E N T IN N E W HAMPSHIRE 
1623 -1923 . 

Eldorado (Ark) ARKANSAS S T A T E FAIR LITTLE ROCK 
OCT. 9-5, 1922. 

Greenville (S.C.) F I F T H S O U T H E R N TEXTILE EXPOSI
TION, OCT. 19-25 1922. 

Hartford (Conn.) H A R T F O R D AVIATION MEET NOV. 10, 
I I , 12. 

Hutchinson (Kans) 50TH. ANNIVERSARY HUTCHINSON AND 
RENO COUNTY KANSAS STATE FAIR. 
SEPT. 16-22 1922. 

WATCRORAArSMCCK - M . Y A A R Ä. C ^ • PH'T^^^^X^PO^^SV^ 
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Lancaster {Pa.) ELECTRICAL SHOW LANCASTER, OCT. 
18, 19, 20, 21 1922. 

Minneapolis {Minn.) NATIONAL DAIRY EXPOSITION TWIN
CITIES OCT. 714 1922. 

Missoula (Mont). BE CAREFUL NATIONAL FORESTS ARE 
NOT FIREPROOF. 

New Orleans {La.) AMERICAN LEGION NAT'L. CONVEN
TION OCT. 1620. 

Norfolk {Va). THIRD ANNIVERSARY GREATER NOR
FOLK FAIR SEPT. 49 1922. 

0.%kland {Calif.) INTERNATIONAL H E A L T H AND SAFETY 
EXPOSITION NOV. 1726, 1922. 

Pine Bluff (Ark.) als Eldorado. 
Portsmouth {N.H.) als Dover. 
Pueblo {Colo) COLORADO STATE FAIR PUEBLO SEPT. 

2530 1922. 
San Angelo{Tex.) SAN ANGELD FAIR OCT. 1721, 1922. 
' " ■  FASHION PAGEANT AUG. 316 1922. 

SAINT LOUIS. 
VISIT YOSEMITE NATIONAL PARK OPEN 
ALL YEAR. 
INDUSTRIAL EXPOSITION TOLEDO 
SEPT. 2130 1922. 

Washitigton {D.C.) als Denver. 
RED CROSS ROLLCALL  f JOIN f NOV. 
1130. 
REUNION 35TH DIVISION 
KANSAS SEPT. 2527, 1922, 

Zooals bekend bezit bijna iedeie Staat in de U. 
«National Park» waarvoor door de poststempels 
plaatsen reclame gemaakt wordt. Ook op de Hawaiieilanden, 
een Ameiikaansche bezitting, schijnen er minstens 2 te zijn. 
gezien de propagandas tempels van 

Plilo {Hawaii) KILAUEA NATIONAL PARK. 
Wailuku {Hawaii) HALEAKALA NATIONAL PARK MAUI. 
Wanneer volgt hier te lande «Heemschut» met reclameafstem

pelingen voor het «Naardermeer» en Texel of de Nederlandsche 
badplaatsen ? 

Galveston (Texas.) 

St, Louis {Mo.) 

Stockton {Calif.) 

Toledo [Ohio) 

Wichita {Kans.] WICHITA, 

S. zijn eigen 
der grooteie 

R E D C R O S S 
ROLL CALL 
NOV. 1 1  3 0 

J O I N _—, 

Op een onvoldoend gefrankeerden, voor Rotter
dam bestemden brief uit NewYork was op de voor
zijde in zwarte inkt een ronde portstempel geplaatst 
terwijl op de achterzijde de beleefde waarschuwing 
voorkwam, door middel van een rooden rubber 
hands tempe l : 

THIS L E T T E R WAS POSTED INSUFFICIENTLY PREPAID 
PLEASE ADVISE YOUR CORRESPONDENT T H A T T H E 
RATE OF P O S T A G E ON L E T T E R S TO COUNTRY OF 
ADDRESS IS : F I R S T OUNCE 5 CENTS, EACH ADDITIONAL 
OUNCE, 3 C E N T S . (Post Office, New York, U. S. A.) 

De brief was met een 2 centspostzegel gefrankeerd en geadres
seerde had het tstijfelachtig genoegen 25 cent strafport te mogen 
betalen. 

Philadelphia (Pa.) Rechts van den datumstempel werd gedu
rende December de volgende reclamestempel voor de tubercu
losebestrijding gep laa t s t : 

CHRISTMAS 
— SEALS 

STAMP OUT 
TUBERCULOSIS 

Zwi t se r l and . Lausanne schijnt hier dit jaar de meeste pro
pagandastempels te bezigen. Onder vriendelijken dank aan Mevr. 
Van HeerdtKoiff voor de toezending vermelden we : 

L A U S A N N E 
CONFERENCE POUR LA 

r ^ EN ORIE;NT 

PAIX 

0 
De Zwitsersche post verzocht kerstpakketten en post vroeg

tijdig af te zenden blijkens den stempel 

Geneve i 
E X P E D I E R 

A T E M P S 
E N V O I S D E N O E L 

r i l l 
U 

_ri_ 
'u=' 

Basel 2 
Bent I 

WEIHNACHTSPOST 

B E I Z E I T E N 
AUFGEBEN 

Voor toezending of vermelding van de event. Italiaansche tekst 
houden we ons beleefd aanbevolen ! 

l iaai ' f rankeei ' i i igen. 
De depreciatie van Mark en Kroon is ook uit de steeds toe

nemende hoogeie waarden der francostempels te zien, schijnbaar 
alleen voor «diukwerk» in gebruik. 

Uit Leipzig zagen we rechts naast den datumstempel in roode 
inkt, tusschen een ovale versiering van lijntjes staan : 

D E U T S C H E S 

) 400 ( 
R E I C H 

en uit IVeenen I toonde de heer Van Bilderbeek ons een dergelijk 
stempel 

Ö S T E R R E I C H 
120 

K R O N E N . 
B A R B E Z A H L T . 

In Engeland neemt de baarfrankeering voor drukwerken even
eens steeds toe. Wij danken Mevrouw Van Heerdt ten zeerste 
voor de toezending van den volgenden stempel in roode inkt 

F.S. is hier de afkorting 
voor «Foreign Section». 

In Australië wordt de baarlrankeei ing ook, evenals in de Ver. 
Staten, op brieven toegepast. Wij danken den heer E. CoIa?o 
Belmonte, den ijverigen correspondent van ons «Maandblad» te 
Sydney, de overlegging van een brief uit Christchurch (New Zealand) 
waarop drie i d. franco

L O N D O N Y 
P A I D K 

. s. 
D 
»J 

NOV. 
1922 

' 

9 

stempels in roode inkt 
Over deze stempels zijn 
in zwarte inkt 3 plaats

naamdatumstempels 
(handstempels)geplaatst. 

I D I D 

P O S T A G E 
PAID 

N ^ 7 5 ^ Z 

ONE PENNY 
CHRISTCHURCH 

75 zal wel bp het 
nummer van den meter 
(automaat) bet rekking 
hebben. 

Mededeelingen voor dit nummer onder beleefden dank ont
vangen van mevr. Bsse Van HeerdtKolfï en de beeren L. G. 
Barentsen, W. P. Costerus Pzn., J. A. Huneman, H. F. Julius, 
A. Makkree lHzn ,G . A. deMoI , H.Trei te l , F. Turell , N. E. Wallis 
en J. Wildschut. Wij houden ons voortdurend aanbevolen ! 

j . i4fcJHJJJl!| l . lM.IJl a #► O ^ D l R . l  E O N v D E , RAAT 
4» W = T IHT.TEt. . XOID 6 2 5 5 
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Een rondgang door het modern ingerichte huis van den 
postzegelhande! THEODORE CHAMPION, 

13, Rue Drouf, PARIJS. * 

Privé-bureau. 

Bibliotheek. 

De ongekende vlucht van de Post
zegel veizameilicihebberij naden grooten 
oorlog, hebben weinige van de met 
verstrekkenden bhk gezegende, ernstige 
deskundigen op ons gebied kunnen 
voorzien. T o c h waren er symptonen te 
over, welke reeds in 1915, in verschil
lende landen der wereld, de dageraad 
van een nieuw tijdperk, van een nieuw 
leven, voor enkelen deden gloren, hoe
vele, nu en dan zeer donkere wolken, 
haar lichten ook mochten omhullen. 
Juist in die bit tere tijden gingen veler 
oogen open voor het zachte, glanz-nde 
schijnsel van Philatelie, die viede, 
kalmte, 1 ust bracht aan de uit duizen
den wonden bloedende menschheid. die 
leniging en ontspanning schonk aan de 
honderdduizenden gewoi den, die gees
telijk, en stoffelijk een zegen en steun 
was voor allen die om redding baden. 
Voor zoover m die jammervolle jai en 
kon woi den geholpen, hebben de oudeie 
zoowel als de jongere philatelisttn in 
alle landen zooveel gedaan, om dat 
groote liefdewerk te bevordeien dat zij 
onbewust hebben medegeweikt lot ver 
b-eiding van hunne 1 efhebbeiij en tot 
haren ongedachten vlucht na slechts 
enkele jaren. 

Onder degenen , die door vooitdu-
rende gaven van zegels en alle soorten 
benoodigdhcden bij het verzamelen, he t 
meest bijdroegen tct die veibreiding 
onder de in het veld zijnde troepen, 
behooren wis en zeker de postzegel
handelaars. Zich een beeld te vo imtn 
van de vruchten die zij, en met hen de 
geheele philatelistische wereld, van dat 
zaad, dat zii zoo rijkelijk uitstrooiden, 
zouden p lukken was hun onmogelijk. 
De laatste jaren hebben het hun dui
delijk gemaakt . Moge »malaise overal 
gehoord en gelezen worden, de werke
lijk degelijke, eerlijke postzegelhandel 
bloeit en groeit steeds verder voort in 
alle landen, zelfs in die, waarin over 
ontwrichting en ontwijfe'baie inzinking, 
de met den dag aangroeiende mas^a 
schrijvers in nieuwsbladen h u n n e 
»emotie lievende« lezers en lezeressen 
onderhouden. 

Het gevolg van de7en toenemenden 
bloei is, zeer begrijpelijk, de uitbreiding 
van zaken, in he t bijzonder van de zeer 
weinige »groote« zaken, zoo^ls wij die 
in slechts enkele zeer groote wereld
steden kennen, we'ke niet te vinden 
zijn in Neder land en evenmin in nage
noeg alle overige landen der were'd, 
zoo men daarvan uitsluit een enkel 
huis in Duit^chland, Engeland, Frank-
riik en het New-York der Ver. Staten. 
Voor deze lezers acht ik het wel van 
be 'ang eens iets te weten van die 
weinige groote wereldhandelshuizen. 
Ik ben verzekerd, dat velen met be lang
stelling de beschrijving van het huis 
van een a lgemeen bekenden en geëer-
den handelaar te Pariis zullen volgen, 
waartoe ik in staat werd gesteld, door 
het mij toegekomen boekje : »Theo
d o r e Chtiniplon. — A TraTcr» I a 
Malson. - 1 3 . Rue D r o n o t , P a r i s (IXe)«, 
in het vorige nummer reeds vermeld, 
en de door dien heer op verzoek ons 

tzl-M-^AM:JictJt 
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toegezonden cliché's ter kennismaking met het hoofd, den diiec
teur, het personeel en enkele afdeehrgen dier zaak. De om
schrijving zal allen een begrip doen vormen van de hedendaag
sche inrichting van een philatelistische firma van den eersten 
rang, die een talrijk (in deze zaak bijna uitsluitend Flansch) 
personeel behoeft — Ook kan daaruit een gevolgtrekking wor
den gemaakt, betreffende de belangrijkheid van deze en andere 
groote posizegelzaken, welke een onbegrensd vertrouwen over de 
geheele wereld genieten, een vertrouwen, dat gercchti 'aardigd 
wordt door eerlijken handel en een uitgebreide technische kennis, 
waarvan de heer Th . Champ on en de directeur der firma over
voldoende bewijzen leveren. Tevens kan men, een en ander 
ziende en lezende, zich een oordeel vellen over den buitengewoon 
grooten omvang van den postzegelhandel, waarin tallooze verza
melaars meer of minder direct betrokken zijn. 

Ik geef hierbij in afbeelding het privébureau van den heer 
Theodore Champion, den zeer bekwamen eigenaar der zaak. 

Het zeer talrijk personeel telt oider zijn gelederen correspon
denten in verscheidene ta len; vóór den ooilog o.a. waren in de 
Russsche afdeeling twee Russen werkzaam, die belast waren met 
de afdoening van alle zaken met het groote Czarenrijk. 

Eigenaardig is, dat het vrouwelijk personeel is belast met de 
postzegelafdeeling, het manelijke met de boekhouding, corres
pondentie, verzending enz. Tot slot geven wij hierbij een afbeel
ding van de bibliotheek. Deze staat ter beschikking van ver
zamelaars en hande ' aa r s . 

Wie meer van dit wereldhuis weten wil, vrage hel boekje aan :■ 
»Thé dore Champion — A Travers Ia Maison — .̂« Het is aan 
het adres Rue Drouot 13 Parijs, gratis verkrijgbaar. R. 

* Noot van de redactie. 
Plaatsruimte gebood ons tot ons leedwezen het uitvoerig artikel 

van den inzender zeer aanmerkelijk te bekorten. Wij hadden het 
gaarne in zijn geheel geplaatst, doch de achterstand aan s tu iken , 
die op plaatsing wachten is zóó groot, dat niet anders gehandeld 
kon worden, wilde niet de opname uitgesteld worden tot een 
verafgelegen da tum. 

Tentoonstellingen. 
Tsjechoslowakije. a. Hare Post ia Siberië 

op de Posttentoonstelling. 
In Prager Presse van 31 Oct. jl., wordt op biz. 4 de ?andacht 

gevestigd op de Pobttentoonslelling, die op 2—4 Oct. in het 
»Reflectorium« van het Klementinum zal geopend worden. Zeer 
belangwekkend, dus wordt betoogd, zal de tentoonstelling zijn 
van de Tsjechoslowaksche Post in Sibeiië, die voor de eerste 
maal voor het publiek zal toegankelijk zijn. Het ligt nog frisch 
in het geheugen, hoe deze Post in de zwaarste tijden als eenigste 
Post van alle EntenteStaten haar werk verrichtte en het bewijs 

'leverde, dat zij zich volkomen op de hoogte harcr taak bevond. 
In lier Philatelist, bijblad van vrnd. nieuwsblad, van 28 Oct., 

vindt men een uitvoerige beschrijving van tentoonstelling en 
enkele personen. Eenig in hai'e soort zijn de inzendingen van 
de beeren : Kapitein Ant. Novotny, J. Leseticky en Postinspecteur 
Marès. De eerste maakt grooten indiuk door de pracht ig geor
dende, voor de geschiedenis hoogst beteckenis' olie, philatelistisch 
zeer belangwekkende — grootendeels zeer zeldzame — verzame
ling van de in het verre Siberië, door het Tsechoslowaksche 
militaire gezag uitgegeven postzegels.*) Daaibij bevinden zich 
ook de oorspronkelijke teekeningen, etspienten en pioefdrukken 
van deze en ook van de nietuitgegeven zegels. Het eerste Sibe
rische zegel met den cyrillischen opdruk Ceskaja posta, was het 
eerste zegel dier in het verre Oosten dienstdoende post en moet 
als een zeldzaamheid van den eersten rang aangemerkt worden. 
Zoo ook zijn bui tengemeen zeldzaam zegels met opdruk Balicky 
do vlasti« (pakket t n in het vaderland) en met o p d r u k . ' P r v i 
Jugoslavenski puk u Sibiriji«. Verder: de oorspronkelijke stempels, 
allen zonder jaar ta l . De in philatelistische kringen rondgaande 
afstempelingen met jaartal »1919« er in. zijn Tiilsch! Tens lo t t e , 
als merkwaardicrheden, nog twee briefkaarten, waai van de eene 
met een proefdruk, de andere met een foutdiuk (zegel zonder 
leeuw) gefrankeerd werden en echt over de post gegaan, bezorgd zijn. 

Mr. Mares' beide dik gevulde banden bevatten, deels de afstem
pelingen der etappepostkantoren in Polen, Servië, Montenegro, 

Albanië en Italië van de jaren 1915 tot 1918 op met postzegels 
der II. Veldpostuitgifte gefrankeerde briefkaarten, deels alle 
1340 poststempels van de vóór 5 April 1917 (den dag , waarop de 
taalvoorschriften van Badeni in v^etking traden) in Bohemen 
bestaande postkantoren. Ueze beide verzamelingen zijn, m.i., 
van buitengewoon gewicht voor de geschiedenis van het Postwezen 
in Tsjechoslowakije en doen alle eer aan de verzamelaars van 
deze nieuwe Republiek. Hiertoe draagt niet weinig bij, de 
Hr. Jaroslav Leseucky, de veelzijdig ontwikkelde verzamelaar, 
dichter en man van wetenschap, schrijver van Die Philatelie vcni 
Handelsgesichtspunkt enz., 21 jarige Redacteur van het eeifte 
Tsjechische tijdschrift Cesky Filatelista, dat hij tennaastenbij 
geheel vult en waarin h j taliijke aitikeleri van belang heeft 
geleverd aan de studielievende, zijne taal verstaande Philatelisten. 
Enkele ervan zijn in 't Duitsch vertaald. Behoudens %ele zijner 
geestesvverken, werd, bij gebrek aan 1 uimte, slechts deelen van zijne 
generaal en speciaalverzamelingen van zegels van alle wei elddee
len ter inzage opengelegd. Deze moeten veler aandacht hebben 
getrokken. President Masaryk, Dr. Krainar en vele andere 
autoriteiten, die de tentoonstelling bezechten, spraktn h r n r e n 
hoogen lof uit over deze inzendingen, welke zich zoo waai dig 
aansluiten aan de andere, die der TsechosIowal<sche Postbeamb
ten, die aan het groote publiek toonden, dat zij hunnen vrijen 
tijd aan een in alle opzichten' beschavende werkzaamheid wijden. 

Bravo! J. B. R. 

b. Op 28 Oct. werd te Königrätz een door de daar gezetelde 
»Klub ceskych filatelistü« op t juw gezette Postzegeltentoonstel l ing 
geopend. De Voorzitter, de heer notaris V. Paperstein, deed in 
zijn openingsrede uitkomen, de onverwachte vlucht der Philatelie 
gedurende den oorlog en in de daaropvolgende omwentelings
jaren, dat, nu Bohemen een Staat is geworden die eigen zegels 
uitgeeft, het tijd is den verzamelaars een overzicht te bieden, 
van •wat verzameld wordt en hoe verzameld moet 2vorden,e.'a tevens 
aan het groote publiek te toonen, wat reeds op philatelistisch 
gebied werd uitgegeven en wat ons aan dien sport« van het 

 ïegelverzamelen bindt. De algemeenheid moet weten, dat ver
zamelen van zegels niet zoo geheel zonder beduiding is. Wij 
moeten haar wijzen op het indrukmakend aantal tijdschriften dat , 
in allerlei talen, over de geheele aarde verspreid, Philatelie dient 
— 150 ervan zijn hier tentoongesteld, (ook het Ned. Maandblad 
voor Philatelie) — naar den uitgebreiden le t terkundetak aan 
dien sport gewijd, naar de Staten die, om hunne financiën te « 
herstellen, zooals b.v. ZuidAmerikaansche Staten gedaan hebben , "" 
(waarom het heel wat méér »beruchte« Liechtenstein niet ge
noemd ?) verdragen afsloten over zegeluitgiften, enz. enz. 

Genoemde Voorzitter, de »Ferrari« van de Republiek genaamd, 
stelde eenige (51) zeldzaamheden ten toon, a l s : Kaap G. H. 
houtsneden, Tasmania nr. 1, Queensland no 2, Uruguay r o . i 
en 2, Natal no. i , 5 Mauritius (nr. 3 en 4 in prachts tukken , 
vertegenwoordigen alleen, volgens Yvert, 4o.ooo fr.), dubbel 
Geneve, Baseler duifje, enz. enz — Een ander ver toonde een 
overzichteliike verzameling ontwerpen en proefdrukken van 
verschillende landen. — In een andere afd. waren herdi ukken 
en vervalschingen te zien: de Hong. steendruk 3 kr., 1878, e n d e 
Romagna's zijn als bui tengemeen goed geslaagd aange teekend . 

Hr. Ing. Sula ontving den eersten prijs in groep » Tsechosloiuakije.« 
Keurverzameling (60 cartons) var proefdrukken, kleurproeven, de 
ontwerpen van Brunner, Mucha, Benda, Mudrunka , Volkar, 
Samec en Haase Dan nog een verzameling van tandingafw ij
kingen, afdrukiiels van overdrukken, ontwerpen van Obrov!ky 
zoo ook Hradschin, in neotypie uitgevoerd. — Hr. Majoor K. 
Tichy, eveneens een eersten prijs, in groep »Europan. Voorbeel
dig geordend waren de zegels, niet in het album geplakt m a a r 
elk los er ingestoken (cartons beplakt met doorzichtige strooken, 
waartusschen de zegels worden geschoven en dus in geen enkel 
opzicht iets te lijden hebben ; de meest practische, de voor den 
verzamelaar meest g'Pmakkelijke en voordeeHgste, reeds vóór 'n 
40 jaren door 'n enkele, b.v. wiilen Mirabeau, gevolgde verzamel
wiize. doch door bijna »niemand» bcacht!) . Als tegerivoeters ver
toonde hij naast elkander een van de oude, degelijke Staten : 
rZwedeur en daarneven een van de nieuwe, van de »revolutie«
Staten : »Fiutiie«, waarin jaarlijks meerdere zegelsoorten verschij
nen, enz. 

Verschillende vertegenwoordigers, onder wie die van het Post" 
bestuur, van de gemeente, enz. waren op den openingsdag tegen" 
woordig; de bezoekers, in de eerste dagen 1500, waren allen 
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hoogst tevreden, van niet een enkele zijde werd iets wat op 
eenige teleurstelling kan gelijken, vernomen. Op de zegelbeurs 
van verzamelaars en handelaars , was van alles voorradig, van de 
goedkoopste nieuwigheden tot het beste der ouden. Er werd 
goed verkocht en gekoch t , naar wordt beweerd, heeft een han
delaar uit Budapest, met den verkoop van OudOosteniijksche 
en Oud Hongaarsche zegels, er den besten slag geslagen. 

Deze tentoonstell ingen — er zijn reeds meerdere kleinere 
voorafgegaan — bewijzen ten volle de werkzaamheid, den ijver, 
de kracht, maar tevens den »geest« van de verzamelaars en 
handelaars in Tsechoslowakije, door de autoriteiten n e t v\ einig 
bevorderd deze wakkeren de ambtenaren van alle rangen aan, 
deel tenemen aan de »Beschaving«, die van Philatelie uitgaat 
en het geheele peisoneel »ontwikkel t«! In waarheid een »met
bureaucratische« wijsheid Zij bewijzen tevens, dat door offervaar
dige medewerking en vuui vooi de zaak, zelfs de grootste hin
dernissen kunnen worden overwonnen J B R 

") Mogelijk breng ik over deze niet nf zeer slecht bekende uitgifte, toe te 
schrijven nan de toenmalige omstandigheden, een uitvoerige beschrijving, 
hoofdzakelijk overgenomen uit l Echo de Timbtologicvan vóór eenige maanden, 
hetgeen den „wetenschappe'ijken" inhoud van ons Maandblad weder zal 
aanvullen (J B R ) 

^ 
Philatelistisch Allerlei. ^ 

■ § ^ 

Oe postzegels als geldbeleggiug. 
L a l t ons op den voorgrond stellen, dat het genoegen en ook 

het leerzame van verzamelen, onafhankelijk is van de waarde 
van het object Juist op het zoo uitgestrekte gebied van phila
telic zijn er t en einen te kiezen, waarvoor niet de portemonnaie, 
maar de speurzin doorslag gevend is Natuurlijk is het veelal 
ook anders en de schakeeringen vaueeien tot het andere uiterste, 
dat juist het meest kostbare omvat en waar de vreugde van het 
verzamelen samengaat met den wensch naar meer of minder 
speculatieve belegging 

De bedoeling van deze legelen is echter om eens voor den 
leek uiteen te zetten, dat ei behalve het genoegen dat hij niet 
begrijpt en het leerzame dat hij onderschat, nog andere factoren 
aan het postzegelverzamelen vastzitten, die hij ongetwijfeld wel 
weet te vvaardeeren en waardoor allicht de minachting, die hier 
en daar nog gevonden wordt, in belang^lelling, zij het dan ook 
volgens veizimelaarsbegrippen niet altijd gezonde, kan veikeeren 

Een feit is het, dat bij de leusachtige uitbreiding die de phi
latelic over de gansrhe wereld heeft genomen, de gcclasseerdc 
zegels een waardemeter zijn geworden in tegenstell ing tot de 
steeds varieerende valuta's 

De verzamelaars in de landen met lage valuta zien in hun 
bezit langzamerhand ook iets, waarvan zij de waarde niet zien 
slinken en het is het laatste geworden dat zij gaan verkoopen, 
omdat ZIJ het als goud beschouwen 

Nog sterker is, dat de metverzamelaar postzegels btg in t te 
koopen, natuurlijk uitsluitend oude en goede exemplaren, waarvan 
de waarde met meer door onbekende marktpositie wordt be
heerscht , maai waar ook verkocht een prijs bedingen, die voor 
de gemiddeldgoede exemplaren slechts weinig uiteenloopt Men 
moet daarbij natuurlijk steeds de kwaliteit in acht nemen Immeis 
voor buitengewone prachtexemplaren met breede randen, lichte 
afstempeling en dergelijke, zal de liefhebber steeds meer ten koste 
legden dan voor het gemiddelde exemplaar Daarnaast brengen 
minder mooie en zelfs beschadigde exemplaren, van dergelijke 
dure zegels altijd hun prijs op, al is die belangt ijk lager. Ten
slotte moet er op gewezen woiden, dat de noimale prijs alleen 
zal bedongen worden in normale omstandigheden dus op flinke 
goed ingevoerde veilingen, of bij eerste klasse handelaren en 
niet daar waar aan deze eischen iets ontbreekt. 

De redenen waarom de postzegel — d w z de waardevolle 
zegel m het bijzonder — een internationale geldrol gaat spelen, 
IS ui teraard eenvoudig genoeg Immers zij vormt een object, 
waarvan de waardeering, oorspronkelijk door de verzamelaars, 
overal ter wereld ongeveer gelijk is De marktwaarde van een 
postzegel vormt zich bijna altijd in het land van uitgifte en geven 
dus de diverse catalogi vooral voor de zegels van het land, 
wairin een catalogus uitkomt, den toon aan. Op het oogenblik, 
waar de rui lmiddelen hier en daai ophouden een stabiele basis 

van waardeberekening te voimen, keer t men weer terug tot den 
oorspionkelijken toestand, d i. dat m e n hiervoor de waren zelf 
neemt Dat hiervoor naast de levensbehoeften als graan, hout 
en dergelijke, ook thans postzegels een rol spelen, danken zij 
naast het bovenomschrevene aan hun ger ing volume, waardoor 
niet alleen het transport gemakkelijk is en het bewaï en eenvoudig, 
maar waardoor ook het constatceren van een deigelijk bezit 
vrijwel ondoenlijk wordt. G V v D S 

Universal Postal Fraukers, Ltd. 
Mijn oude vrienden herinneren zich nog allen, velen viagen 

het mij wel eens, dat ik nog aan »zegels doe«, zooals enkelen 
het uitdrukken Een van de hoofden aan het hoofdbestuur der 
Bntsche Posterijen, de heer F W D 'E , verraste mij op 24 Oct 1 1 , 
met een »SPECIMEN« enveloppe, waaiop het adies van de ge
noemde vennootschap en, behalve h e t woord »specimen« in 
rood, boven rechts een zeer duidelijken rooden waardestempel 
{1V2 d ) bevat, met daarnaast in OTIV«/^ 7 golflijnen, de 5 binnenste 
afgebroken voor inzetting van een di leregeligen afzendingsstt mpel 
»LONDON« »17 JUN 22« »W C2« Het schijnt, dat deze proef 
eenigszins gewyigd is, want de door genoemden heer mij daarbij 
mede toegezonden drukwerkbriefkaart en briefomslag, aan zijn 
adres op 7 rcsp 12 Oct uit Kensington verzonden, dragen een 
iets kleineren, gewijzigden f iankeeren afzendingsstempel Terwijl 
bij de proef de go flijnen met plaatsnaam enz geheel vnj links 
van de ftankeering staan, zijn bij de door de firma J Barkei & Co 
gcbiuikte machine, zeven kleine golflijnen links en rechts aan 
de frankeeistempels veibonden en is l inks, minstens n 5 m M. 
van die lijnen veiwijdeid, de gewone dubbelringstempel met 
»KENSINGTON« boven en »W 8 « beneden binnen de beide 
cirkels en de dagteekening »7« resp. »12 OCT« »1922« m het 
midden van het binnenrond, alles in 1 ood. De frankeerstempel
afdruk is een dubbelcirkel, verbioken door een dubbele lijn, die 
in het midden, boven en beneden, een boog vormen, veel ge
lijkende op een teekening van een s t raat die in het midden door 
een plein in tweeen gedeeld is tusschen de lijnen staat in kleinere 
letters dan de oveiige GREAT« l inks, »BRITAIN« lechts en 
daartusschen »3« (dit cijfer zal wel verwisselen, op de proef 
staat o a. »57« geheel vrij, d w z met tusschen de beide boog 
voimen), binnen de beide cirkels, boven »HALF PENNY« resp 
»3 HALF P E N C E ' , beneden »POSTAGE PAID«, daarbuiten 
zijn vierkanten met het waaidecijfer geplaatst , zoo boven en 
beneden rechts en links natuurlijk afgebroken waar de lijn aan 
een der zijden den cirkel ontmoet , de vierkanten zijn door 
schuine en boogvormige lijntjes met e lkander verbonden 

De machine — The Postal Stamping Machine — is in een net 
versierd kastje geplaatst Reeds voor een 20 a 25 jaren, zoo 
niet langer — ik meen dat 't in 1896 was — heeft N Zeeland 
een frankeeimachine in dienst bepioefd , ze werd, verbeterd, 
door enkelen gebruikt In de Ver Staten beproefde men soort
gelijke machines, doch het Postbestuui zag ei van af, evenals 
in Noorwegen, alwaar in 't begin dezer eeuw, ik denk zoo onge 
veer 1903, te Christiania eenige maanden zulk een soort machine, 
doch nergens zoo volmaakt als de tegenwoordige F S M der 
U P F Ltd, in gebruik was 

In het Nedeil Tijdschr heb ik nu en dan inlichlingen erover 
gebracht, maar de wekelijke reden, waarom geen verder gebiuik 
ervan gemaakt werd, is mij nooit bekend geworder Het bezwaar, 
dat de frankeerwijze niet was geoorloofd in het wereldverkeci, 
kon, m 1 , niet gelden, zoo het zou zijn geopperd het binnen
landsch verkeei zou reeds voldoende voordeel hebben opgeleverd. 
Wellicht waren de waarborgen voor den Staat niet voldoende 
verzekerd, buitendien, machines kunnen nooit voor algemeen 
gebiuik dienen, zoo niets ervooi wordt betaald, zelfs de 
firma Boljewiki & Co , die alles voor mets zou doen, heeft in 
hare wijsheid nog ten slotte ontdekt, da t zii 'n erg dom diertje 
was en »geld« beho°ft, en heel veel geld ook, wil zij nog 'n 
poosje de allerdomste loofdiertjes met hare innemende wijsheid 
aan ' t touwtje leiden Nu echtei te Madrid als frankeergeldig 
voor alle tot de Wereldpostvereeniging behoorende landen is 
aangenomen »de machinewaai destempel«, ka r elk Rijk tot het 
gebruik van frankeermachine machtigen 

De Bntsche Postmeestei Generaal heeft het gebruik ervan in 
Engeland goedgekeurd, Nieuu. Zeeland moet reeds 1000 van die 
machines met buitengewoon succes in gebruik gesteld hebben. 
Br. Indie en Egvpte moeten ei sedeit eenigen tijd evenzoo mge
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voerd hebben, zoomede de V St van Amerika Daar mij geen 
stukken met frankeei stempels vrij gemaakt, uit die Staten zyn 
toegekomen, noch door iemand mij zijn voorgelegd, norh door 
onze vakpers mij iets daaromtrent ondei de oogen kwam, is 
't mij met mogelijk te oordeelen over de in gebruik zijnde machi
nes Want ook in Eage land woiden er zeker velschillende 
machineb gebezigd Ik al thans ontving, toen ik juist dit artikel 
geiteU had, uit Londen een drukwerk, gefrankeerd met een »ge
wonen cirkelstempel in rood, waarin boogvormig bovenstaande 
plaats van afzending »LONDON E S. i<,NG«, rechtlijnig eronder 
»i'/2 U«, daaronder waarschijnlijk het uur (geheel onleesbaar), 
hieronder, ongeveer m het midden van den enkel , de dagteeke-
nmg »22 NOV. 22« en geheel onderaan »7« deze stempel kan 
onmogelijk behooien tot die, geleveid door de 1/ P f Ltd — 
Kn in Amerika zal men zeker ook een andersoortige gebiuiken, 
hoewel ze wel door dezelfde maatschappij kunnen zijn geleverd 
De stempels d ragen ondeiaan het nummei , waaronder de ge
bruiker m het Postregister is ingeschreven, b v. »U S 
POSTAGE« »PAID 2 CENTS« en dan »P « met een nummer 
erachter Deze stempel is rood, die van i c gioen en die van 
5 c blauw 

De handraachine frankeert en stempelt af, ter veizendmg ge
reed, 25,000 brieven per dag , automatisch wordt terzelfder tijd 
het frankeerbedrag op een meter aangeduid Wordt een elec-
trische motor en automatische voeding gebezigd, dan komen per 
dag 200,000 en meer brieven gereed. 

hike groote handelsfirma is, vooizien van zulk een door het 
Departement toegestane frankeermachine, een mechanische 
»Officieele Postambtenaar« zij frankeert, vernietigt en merkt 
hare correspondentie, welke nu alleen naar de Post behoeft te 
wolden gebracht om daar dadelijk te worden getneerd en ge-
distiibueerd Op 't laatste oogenblik kan op deze wijze nog 
alles mede wat, zooals in gewone gevallen bij groote toezendin
gen, soms niet eens voor de daaropvolgende verzending ten post-
kantoie kan gereed komen 

Voor den gebruiker heeft de machine, behalve de genoemde 
ook nog het voordeel, dat diefstal enz onmogelijk worden. Zegels 
kan men verkoopen, frankeer afdrukken niet Ook behoeft, is 
onvoorzien de vooiraad postzegels onvoldoende, geen nieuwe 
voorraad haastig ingeslagen te worden en wordt wachten daarop 
onnoodig 

De meter geeft de bedrageh op voor frankeering gebruikt. 
Deze meter wordt van vvege het Postbestuur erin gezet en loopt 
tot het bedrag, dat door den gebruiker vooraf is betaald Is het 
bedrag opgeteerd, dan staat de machine stil en blijft stilstaan, 
totdat door de Post een andere erin is gezet. Reserve meters 
maken, dat oponthoud kan worden voorkomen 

De waardestempels loopen van Vj d tot i sh , zij kunnen ver
menigvuldigd worden, zoodat frankeering van stukken tot een 
hooger bediag dan i sh mogelijk is De machines zullen, bij 
veelvuldig gebruik, miUioenen aan postzegels en personeel uit
halen 4o £ wordt thans voor een millioen zegels betaald en ei 
wordt berekend dat aan arbeid (personeel!) minstens 50 »/Q wordt 
bespaard. 

Gaat Groot-Brittannie ei toe over, machtiging te ve rkenen 
voor het gebruiken van de /e machines voor alle gioote huizen 
enz, dan is het bijne zeker, dat deze of soortgelijke machines 
in alle vooruitstrevende t« op bezuiniging uitzynde Staten, lang
zamerhand zullen worden in gebruik genomen en aan een groep 
verzamelaars vele t ienduizenden zegels worden ontnomen vooi 
eenige centen , daartegenover staat dan de geboorte aankondi
gingen van -»frankeeisUmpels'i op kaart en omslag ' 

Jammei dat die machines weder aan zeei vele menschen het 
brood zullen on tnemen. ƒ. B R. 

Daitsche Rijk. Waardestempels van poststukken 
ter frankeering toegelaten. 

In slechts zeer weinige Staten is het gebruik van de waaide-
stempels uit posts tukken, welke door een of ander geval met 
ter verzending konden worden gebi uikt, als frankeermiddel toe
gelaten (o a. in Denemarken en Engeland is het geoorloofd) 
Die poststukken kunnen echter woiden ingewisseld bij de Post, 
die, zoo voor he t formulier werd betaald^ de kosten ervan teiug-
eischt, bij ons is dit niet noodig, daar wij het formulier tegen
woordig cadeau krijgen In de Duitsche Postwet, van 21 Dec 
1921, % 45, al. 5, IS opgenomen, dat frankeerstempels uit brief

kaarten, kaartbr ieven en postwissels gesneden, met ter frankee
ring van postzeiidmgen mogen worden gebruikt Bij eene ver-
andei ing van die wet op 13 Sept 1 1 , is dit verbod van af i Oct. 
vei vallen en kunnen dus die stempels tei frankeering dienen. 

— Portverhooging — De dalende Mark heeft weder tot een 
verhooging van het frankeertauef geleid Voor het buitenland 
kost van 1 Januari 1923 af een gewone brief van 20 gr. 40 M, 
voor elke 20 gr meer 20 M., briefk 24 M, drukwerk voor elke 
50 gr 8 M Deze verhooging maakt weder nieuwe en hoogere 
postwaarden noodig, o a van 24 en 4o M , terwijl in de teeke-
ning van de groote 5, 10 en 20 M reeds aangemaakt zijn waarden 
van 50 en 100 Mark en ik er ontving van 500 M Een brief van 
21 tot 4o gr kost 60 M J. B R 

\L/V 

A\/ 
Vragenbus. 

\ ^ 
G, t e V. Zonder uwe collectie te kennen, is het moeilijk te 

zeggen wat het beste album is In het algemeen gelden 
deze raadgevingen 
1 Neem altijd een album, dat aan eén zijde bedrukt is, 
uwe zegels worden niet beschadig t en gij kunt altijd een 
vel tusschen leggen, zonder dat de volgorde verbroken 
wordt. 
2 Laten uwe financiën het toe, koop dan een losbladig 
a lbum met klem- of schroefsluiting. 
3. Koop nimmei een album, dat uwe capaciteiten te boven 
gaat, dit geeft teleurstellingen Hiermede bedoel ik het 
volgende als gij geen tandingen of watermerken verzamelt, 
koop dan b v geen album, dat daaivooi plaats laat Dan 
krijgt gij groote open ruimten, die mishagen 
Hetzelfde type album is m diveise prijzen te krijgen, die 
verband houden met den meer kostbaren band, papiersoort 
enz Groote postzegelhandelaren (zie annonces) hebben 
altijd wel eenige soorten ter bezichtiging 

Lid J . Hoe reinigt men postzegels ' Zegels met loslatende 
kleuren en op kalkpapier, doet men het beste te laten 
zooals ze zijn, daar bij deze de remedie erger is dan de 
kwaal Zegels met standvastige kleuren worden in een 
lauw bad gelegd, dat men langzaam verwarmd boven een 
theelicht, niet te heet laten worden! dan laat gom, vuil 
enz los, zoo noodig het bad ververschen, en in schoon 
water naspoelen Onder druk laten drogen tusschen 
2 stukken dik vloeipapier, of nog betei het zegel met de 
teekenmg leggen op een rein stuk spiegelglas en daarop 
een dik stuk vloeipapier 
Zitten in het zegel vetvlekken door den stempelinkt maak 
dan een papje van benzine en magnesia, breng dit in een 
dik laagje op de voor-en achtei zijde van het zegel onderdruk . 
Is bij de eerste poging het vet of olie niet weg, dan herhalen. 

C J . 8 De te betalen porlzegels lY^, 71^ en I2 j^ et genoemd 
op pag 93 van den Leiddraad onder type a en b zijn feitelijk 
geen typen, maar van afzonderlijk drukplaten afkomstig. 
GIJ kunt ze dus nimmer bij elkaar in een strip of blok 
vinden 

Motto speciRiiI verzamelaar Als gij in uwe speciaal-verzame
ling van Nederland randcijfers en letters hebt opgenomen, 
behooi t het drukmerkteeken daar ook zeker in thuis Als 
gij tot het verzamelen hiervan overgaat, kan ik U wel 
ruiladiessen opgeven Alsdan s. v p briefkaait met 
betaald antwoord 

Motfo Pern Het zegel Peru 1862, dat bij schoonmaken in 2 
helften viel, is geen gerepareeid stuk, maar een betrekkelijk 
zeldzaam zegel De uitgiften 1862, 1868, 1871, 1872 en 
1873 weiden n I in strooken gedrukt, die telkens op elkaar 
geplakt werden, zoodat op ongeveer elke 20 stuks een 
zegel voorkomt, dat over 2 strooken loopt Door het 
afweeken, laten deze los en zijn er dus in den loop dei 
jaren vele verloren geraakt. 

A. C. Voss, 
Mecklenburglaan 24, Bussum. 
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Boekwerken, Tijdschriften, 
: ' Catalogi, enz. i 

8'anley Gibbons. Priced catalogue of stamps of the British 
Empire (1923; deel I). In keurige uitvoering, zooals men van 
deze wereldfirma gewend is, verscheen het ie deel van den 
ca ta logus ; deel 2, overige landen, verschijnt binnenkoit . Voorzien 
van talrijke cliché's en notities is deze catalogus een betrouwbare 
gids vooral voor hen, die Engeland en Koloniën specialiseeren. 

Het net gebonden en handig boekwerk is te verkrijgen bij de 
uitgevers tegen den prijs van 8/2, terwijl de meeste HoUandsche 
postzegelhandelaars het U ook zullen kunnen leveren. 

Great Itritain. The live engraved s tamp »alphabets«. Met 
het aanhangsel »how to plate the twp pence no lives« is dit 
werkje een uitkomst voor tal van speciaalverzamelaars op dit 
gebied. Pi ijs 2/6; ui tgevers : Harris Publications Ltd. 87 Emma
nuel Road, London S. W. 12. 

The Stamps of Papua. Bij dezelfde uitgeefster verscheen dit 
speciaal werkje, dat wij den belangstel lend verzamelaar kunnen 
aanbevelen. Prijs ij. 

Stamps of the Plying Post. Ook hiervan is bovengenoemde 
firma de uitgeefster. Het boekje, samengesteld door W. E. 
Hughes, geeft tal van wetenswaardigheden ook voor den niet
verzamelaar van belang. Naast de officieele uitgiften geeft het 
een vrij volledige lijst van halfambtelijke luchtpostzegels. 

De prijs i/—, brengt het in een ieders bereik . v. B. 

Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Red.) 

Aan de Redactie van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
Beleefd verzoek ik U eenige plaatsruimte naar aanleiding van 

het ingezonden stuk van den heer P. Maingay, te Brussel, in 
uw blad van 16 November 1922, waarin deze heer een blaam op 
onze firma legt, welke geheel ongemotiveerd is en waartegen ik 
ten sterkste moet protesteeren en hierbij eenige opheldering zal 
geven in het belang van onzen firmanaam. 

Op 8 September 1922 schreef de heer Maingay mij den vol
genden brief, waarvan ik de eerste regels zal herhalen. 

»Onder verwijzing naar ons gesprek te Luxemburg.^ verzoek ik 
»U mij per omgaande te willen mededeelen, of U al dan niet de 
»aan mij geleverde 20 Gr. Bwartjgrijs, met valsche afstempeling, 
»terug wenscht te nemen, zoodat ik e.v.t. de noodige maatregelen 
»kan nemen, gebaseerd op uw antwoord, enz. 

(w. g.) Maingay. 
Waarop ik direct, d.d. 11 September 1922, het volgend schrijven 

heb gezonden : 
»Mijnheer« 

»In antwoord op uw schrijven van 8 dezer deelen wij U mede, 
»dat wij te allen tijde de door ons geleverde zegels (indien later 
»mocht blijken dat deze valsch zijn) terugnemen. 

»Het aan U verkocht zegel 20 Gr. Siciliëwas voorzien van ons 
»garantiestempel en dat der firma Kriiger, te Berlijn. 

»Na een half jaar toont U ons een zegel 20 Gr. met de mede
»deeling om schadevergoeding, aangezien het zegel wel echt is, 
»doch de afstempeling valsch, echter zonder de beide garantie
»stempels en een geheel andere kleur. 

»Nu beweert U alleen maar, dat het zegel is afgeweekt en dat 
»hierdoor de garantiestempels zijn verdwenen. Aangezien ook 
»wij slechts aanspraak op vergoeding kunnen maken bij onzen 
»leverancier, indien gekochte zegels worden teruggezonden, in 
»dien toestand zooals ze bij den verkoop zijn afgeleverd, kunnen 
»wij, nu de garantiestempels zijn verdwenen, niet tot vergoeding 
»overgaan. 

»Het zegel is door U ook weder verkocht en is de zekerheid, 
»dat dit ons zegel was, voor ons geheel verdwenen ; er worden 
»maar al te vaak zegels omgeruild, waarvan de handelaren de 
»dupe worden, doch waarop in de meeste gevallen geen verhaal 
»is te maken, aangezien deze exemplaren niet van een kenmerk 
»waren voorzien. 

»Wij merken U tevens nog op, dat wij tegenover onze afnemers 
»steeds correct handelen, doch dat wij de rechten als handelaar 
»in dit geval ook niet zullen prijsgeven. 

»Aangezien U nu in uwen brief eene houding aanneemt, waarin 
»U e.v t. maatregelen tegen onze firma zoudt willen nemen, be
»richten wij U bij voorbaat, dat, mochten e.v.t. maatregelen door 
»U wolden genomen, welke nadeelig zijn voor onze zaak, wij U 
»zoo noodig gerechtelijk aansprakelijk zullen stellen en volledige 
»schadevergoeding zullen eischen«. 

Hoogachtend, 
(w.g.) H. C. Corre'jé. 

Ik merk hierbij op, dat het verkochte zegel op brief stuk was 
en maakte hierop dan ook aanmerkingen, waarop de heer Maingay 
mij antvvooidde, dat hij het ook weder had verkocht en is afge
weekt. De zaak heeft zich als volgt toegedragen ; ik zond n.1. 
op zicht, d.d. 27 Februari 1922, eene zending postzegels, waar
onder ook een 20 Gr. Sicilië. Volgens het ingezonden stuk viel 
het den heer Maingay op, dat de meeste zegels een kenmerk 
droegen onzer firma, doch juist dat zegel niet. Niettegenstaande 
dat, werd het door genoemden heer toch gekocht en zond hij 
mij d.d. 8 Maart 1922 afrekening, welke brief als volgt samen
gesteld was : 

»Uit uwe zending behouden : 
»2 Sicilië 2 Giano Blauw. fr. 25. 
»Cicilië 20 Grano Grijs. . fr. 160. enz.« 

dus nog w.1 extra de kleur van het zegel vermeld en blijkt dus 
hieruit voldoende dat genoemde heer van mij kocht een 20 Gr. 
grijs voor fr. i6c,—, welk zegel fr. 300 Yvert staat. Bovenge
noemde heer stelde mij ter hand een 20 Grano Zwart/grijs (wat 
ook in zijn brief en in het ingezonden stuk staat vermeld), het
welk fr. 600 Yvert staat en volgens genoemden heer het gekochte 
zegel was. 

Na 6 maanden werd mij dus een zegel aangeboden, hetwelk 
ik niet had verkocht en heb ik dan ook op deze gronden de 
terugname geweigerd. De brief van 8 Maart, waarin staat dat 
de heer Maingay uit mijne zichtzending behoudt, een 20 Gr. 
grijs en dus niet de zeldzame grijs/zwart, ligt voor belangstel
lenden te mijnen kantore ter inzage. 

Wanneer poslzegelverzamelen bij den heer Maingay een ver
trouwen en' liefhebberij is, dan was het m.i. eerste plicht geweest, 
indien wij werkelijk het zeldzame zegel grijs/zwart op zicht hadden 
gezonden, hetwelk minstens een waarde heeft van honderd gulden 
alvorens tot aankoop over te gaan; ons te schrijven, of fr. 160 
(30 Gulden) geen vergissing is. 

U, mijnheer de redacteur, dankend voor de verleende plaats
ruimte, teeken ik met de meeste hoogste hoogachting, 

H. C. Correljé. 
Postzegelhandel, 

M. P. Lindostraat 3, Utrecht. 

m i_=i A D V E R T E N T I E N. 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

P O S X S T U P C P C E N . 
Al le l anden, Neder l . en Kol. nieuwste 
opdr. 2 0 0 versch poststukken f S, —, 
porto extra; ru ime keuze in wissel
zegels en Engeland olaat Nos (159) 

F. H . B R I N K M A N . D A R N E V E L D . 

100 verschi l lende postzegels (waardevol) f ranco fl 5,00 
1000 goede postzegels (rui l mater iaal) f ranco fl i,SO 

5 0 0 goede postzegels van alle landen f ranco fl 1,25 
Kilowaar per postpakket 4 / , kilo f ranco fl 1,25 Voor het buitenland per kilo 
16 cent porto extra. Toezending na ontvangst van postwissel (151) 
F. P. B. VAN DEVENTER, DEN HAAG, STATIONSWEG 14, Tel. H 4086 . 

Per 100. Duitschland Yv. 43 fl. 5.—. 
Holland 34 0.75, 38 0.75, 40 1.—, 42 0.75, 
43 4.—, 49 1.—. 
Indië 8 0.50, 23, 25, 26, 27, 28, 29 9  , 
26 1.5̂ . 27 1.50. Boven 5. franco. (13) 
P. G. MElSEfIT, Drebbelstr. 58, Dm Haag, 

— NOQDGELDZICHTZENOINGEN 
tegen NOR VIALE DUITSCHE PRIJZEN. 
Prima referenties opgeven. (15) 
D.W.Br3ntson.Franl(eiist[.4I.Oenllaag. 
Telef. Schev. 352». (Lid.„Breda"280) 

Partzegels type III Nederlanil 1894. 
Te koop en ter bezichtiging gevraagd 
al le waarden met plaatfout 66, Leid
draad voor den Speciaalverzamelaar. 
— Porto word t gaarne vergoed — 
(149) H . Y . GATSONIDES, ZEIST . 

Bielefeld, zijden en linnen geldbons. 
Het origineelste noodgeld.3 versch. f l,
9 versch. f2.85 franco. Kas'sa vooruit. 
D W Brahlsen.Ffankenslf 41 Den Haag. 
Tel Schev. 352P. (Lid .Breda") U«) 
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Aanwezig 19 leden en i introducé. Afwezig met kennifgeving 
2 leden. Voorzitter: de heer Stroo. 

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom 
aan de aanwezigen en in 't bijzonder voor den introducé. 

Hij spreekt het vertrouwen uit, dat de opkomst van de laatste 
bijeenkomsten en ook nu aan het einde des jaars veel beloven 
voor het nieuwe jaar . 

De notulen woiden door den secretaris voorgelezen en donr 
de bijeenkomst onveranderd goedgekeurd. Ook doet de secretaris 
voorlezing van de ingekomen stukken, die, hetzij voor kennis
geving worden aangenomen, hetzij ter afdoening in handen van 
dien tunctionaris worden gesteld. 

Eenige nadere voorstellen worden na ampele bespreking goed
gekeurd. Overgegaan wordt tot de gebruikelijke vetloting, waaibij 
voor die van de aanwezigen was gevoegd een serie zegels »Bandoeng 
opdruk«, door een lid uit Bandoeng daarvoor afgestaan. 

Met een hartelijk woord in verband met het einde des jaars, 
sloot de voorzitter de bijeenkomst. 

Een kleine veiling hield de aanwezigen nog eenigen tijd bijeen. 
De Secretaris, C. J. COELAND. 

Gandidaat-ieden. 
W e r k e n d e l e d e n - . 
B. Hioolen, Abeelstraat 22, ^s-Gravenhage. (Eigen aangifte.; 
J. C. van Nispen, Van Imhoffstiaat 20, 's-Gravenhage. 

(Voorgesteld doer F . F. Borel.) 
C o r r e s p o n d e e r e n d l i d . 
W. B. Brocx, Bergsingel 119^, Rotterdam. (Eigen aangifte.) 
A. van Geldere, Rustenburg 109, Zaandam. (Eigen aangifte.) 

Bedaukt a l s : 
W e r k e n d l i d . 
G. J. M. van Weel, Vivienstraat 31, 's-Gravenh.tge. 

BIJt<:i<;.VtiOiISr op Ouaderda? 25 Januari 1923, des «ronds 
te 8 nar, in liet Zuid-Hoilandscii Koflieliuis, Grren-
niarkt, te 's-Gravenhage. 

1. Notulen. Ingekomen stukken. 4. Verloting. 
2. Ballotage nieuwe leden. 5. Rondvraag en sluiting. 
3. Mededeelingen. 6, Veiling. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,de Globe", 
te ARNHEM. 

Opgericlit 12 Januari 1897. 
Erlcend bQ KoninlclQk Besluit Tan 26 September 1911, u". 38. 

Secretaris : F. J. HOEBINK, Burgemeestersplein 9, Arnhem. 

VËUSLAU rail de vergadering, gehouden op Dins
dag 19 December 1932, des avonds te 8 uur, 
in de Directie-kamer van „Musis Sacrum", te 
Arnhem. 

Aanwezig 20 leden. De voorzitter opende de vergadering met 
een hartelijk woord van welkom en sprak zijn teleurstelling uit 
over de weinige belangstelling voor de lezing over de Fransche 
postzegels, door den heer Van der Schooren te houden, daar toch 
aan alle leden een convocatie was gezonden. 

Hij deelde daaina mede, dat, met het oog op het nog niet 
verschenen Maandblad, het bestuursvoorstel »de bijdragen der 
buitenleden met f i,— per jaar te vermeerderen« niet in stem
ming te kunnen brengen. H j stelde derhalve voor dit voorstel 
op de eerstvolgende vergadering te behandelen. 

De notulen werden daarna gelezen en onveranderd goedge
keurd. De candidaat-leden werden bij acclamatie tot het lid
maatschap toegelaten. 

Aan de orde is nu de benoeming van 2 leden voor de controle 
der financiën over 1922. Gekozen werden de beeren Stamer en 
Raadsveld, die volgaarne de benoeming aanvaardden. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter om half 
negen dit zeer horte officieele gedeelte en gaf het woord aan 
den heer Van der Schooren voor Z'-'n lezing over de Fransche 
zegels. Deze zeer interessante lezing, waarin genoemde heer een 
keur van Fransche zegels liet zien en veel merkwaardigs op 
philatelistisch gebied liet hooren, duurde tot circa kwart na elf. 

De voorzitter dankte den heei Van der Schooren uit naam van 
de vergadering voor den zeer aangenamen, maar ook zeer leer-

zamen avond en sprak nogmaals zijne teleurstelling uit over de 
geringe opkomst der leden. 

Daarna sluiting. 
Candi laat-leden. 

A. F. Simons, Bakkerstraat, Ar?ikem. (Eigen aangifte.) 
F. Scholten, Jacob Cremeistraat 12, Arnhem. (Eigen aangifte.) 
mevrouw Heijmans, Tiel. (Voorgesteld door lid no. 63.) 

Aan$;enomeu als Jid. 
No. 132. H. R. A Muller, St. Jansstraat 24, Arnhem. 

» 133. S. Voswijk, bpijkerstiaat 225, Arnhem. 
» 134. mej. C. Bekking, Tivolilaan 6, Arnhem. 

Vergaderingen. 
JAiRVËRGlDERIXGl op Dinsdag 30 Januari 1923, des 

avunds te 8 u u r , in de üirectiel ianier Tan ,,Musis 
Sacrum", te Arnhem. 

Jaarverslag secretaris. Jaarverslag bibliothecaris. 
Jaarverslag penningmeester . Verslag kascommissie. 
Verkiezing bestuursleden. Treden af: H. J. van Ulsen, penning

meester, J. P. L. Bldrtken, directeur der rondzendingen, H. J. 
van Balen, bibliothecaiis. 

Bestuursvooistel : De bijdragen van de bui ter ieden worden 
met f I,— per jaar vermeerderd. 
VEILING-AVOND op Dinsdag 13 Februari 1923, des aTond» te 

8 uur, in de Direc iekamer van »Musis iSacrum«. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", 
te ROTTERDAM. 

Opgericht 6 Februari 1905. 
Goedgekeurd bQ Koninkiyk Besluit van 27 Maart 1905, n«. 63. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P .C .ZN. , Beatrijsstraat ^6, Rotterdam. 
Comm. V. d. Verkoop : dr. L. F R E N K E L , Eendrachtsweg 7, Rotterdam. 

JAAtfVËKUAUEKIISü op Di^isdag 12 December 
1933, des avonds te 7)^ uur, in het Poolsch 
Koffiehuis, te Rotterdam. 

Aanwezig 17 leden. Voorzitter: de heer de Ruiter. 
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onver

anderd goedgekeurd. De secretaris brengt veislag uit over het 
afgeloopen 17e vereenigingsjaar, hetwelk onder dankzegging 
wordt goedgekeurd, waarna de beeren Van Walraven als boek-
bewaarder en Frenkel als secretaris der keuringscommissie 
mededeelden, dat zij dit jaar een zeer lichte taak hebben gehad. 

Als co ' imissaris voor den verkoop deelt de heer Frenkel mede, 
dat uit de verkoopboekjes werd verkocht voor een bedrag van 
f332,45, waardoor een batig saldo, veimeerderd met boeten en 
na aftrek van porto's, van f34,595 aan de kas kan worden afge
dragen. De voorzitter dankte den heei Frenkel voor zijn moeielijk 
en omvangt ijk beheer. 

Hierna is het woord aan den heer Bakker, die als penning
meester rekening en verantwoording doet van zijn gehouden beheer. 
Hieruit blijkt, dat er een te kort is van i f 11,—, terwijl in 
velband met de begrooting voor het volgend jaar er een tekort 
zou zijn van J ; f 35,—. Nadat enkele leden, hoe dit tekort te 
dekken, hun advies hebben uitgebracht, woidt, op voorstel van 
den heer De Reus en een eenigszins gewijzigd voorstel door den 
voorzitter, door de vergadering besloten, dat de ter vergadering 
aanwezige leden 25 ' / , zullen afstaan van hetgeen zij dit jaar uit 
de verloting hebben gekregen, terwijl in het komende jaar in 
plaats van f80,—, f50,— wordt uitgetrokken voor verloting. 

Een voorstel tot het bedanken voor het Maandblad, wegens 
de groote onkosten, in aanmerking van ons gering aantal leden, 
wordt evenwel met groote meei derheid verworpen. 

Aangezien de rekening vooraf door het bestuur is nagezien en 
accoord bevonden, wordt zij goedgekeurd en de penningmeester 
onder applaus gedechargeerd voor zijn accuraat beheer. 

De begrooting voor het volgend vereenigingsjaar woidt alsnu, 
behoudens enkele wijzigingen, vastgesteld. Op voorstel van een 
der leden worden bestuur en keuringscommissie bij acclamatie 
herkozen en nemen aUen hunne benoeming aan, n.l. R. J. de 
Ruiter, voorzitter, dr. W. J. van der Hoven van Genderen, vice-
voorzitter, G. N Bakker, penningmeester, A. van Walraven, 
boekbewaarder, dr. L. Frenkel , verkoopcommissaiiB, P. Joris««n 

ï T i n V T T T T W m f T R I 
WATERG R A ArSMEEft. • i i . Y Ä A R Ä.Cg o i . DIR. LEON DE. R-AAY 

Ä T IMT.t E L. XUJD 6Z'55 



vin NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 15 JANUARI 1933 

P.C.zn, Secretaris, als bestuur, en P. J. van Harderwijk, A. van 
Walraven, P. Jorissen P.C.zn. en dr. L. Frenkel, tevens secretaris, 
der keuringscommissie. 

Als vertegenwoordigers op den Philatelistendag in 1923 werden 
bij acclamatie benoemd de beeren R. J. de Ruiter en P. Jorissen 
P.Czn, die beiden hunne benoeming aannemen. 

Mevrouw M. L. Schroot te Strijen wordt als lid aangenomen. 
De verkoop van eenige zegels, doo reen paar leden, ter stijving 

der kas aangeboden, brengt f5,75 op. 
De voorzitter dankt ten slotte de aanwezigen voor hunne tegen

woordigheid en sluit na allen een prettig Nieuwjaar te hebben 
toegewenscht, de vergadering. 

De Secretaris, P. JORISSEN P . C . Z N . 

Aai]&;enoinen als lid. 
mevrouw M. L. Schroot, te Strijen, 

Adresverandering. 
H. Griebert, t h a n s : Finckley Road 262, London, N.W. 3. 

JAARVERSLAG, uitgebraclit iu de algemeene yer-
gadering op Dinsdag 12 December 1922. 

Het is mij aangenaam, ter voldoening aan art . 28 van het 
Huish. Reglement, U het verslag aan te bieden van ons 17e 
vereenigingsjaar. 

In de verschillende functies van leden van het bestuur, keu
ringscommissie en commissaris voor den verkoop, kwam in den 
loop van het vereenigingsjaar geen verandering. 

Als nieuwe leden werden aangenomen een 6-tal beeren, voor 
het l idmaatschap bedankten 3 leden, terwijl één lid ons door den 
dood ontviel. De Club telt thans 33 leden te Rotterdam, 8 leden 
buiten Rotterdam en 3 buitenlandsche leden, te zamen 44 leden, 
evenals vorig jaar . 

De 8 gewone bijeenkomsten werden gemiddeld door 18 leden 
bezocht; vorig jaar 16. Op al deze bijeenkomsten werden post
zegelverzamelingen ter bezichtiging gesteld, en wel van den heer 
A. van Wal r aven : Frankrijk, Spanje en Koloniën, België met 
Kongo, Finland en Bulgarije; van den heer P .J . van Harderwijk: 
Nederlandsch-Indië; van den hee rM. B. Romeny : Albanië, Beieren, 
Denemarken, Danzig, Dnitsch-Rusland, Engeland en eenige otid-
Duitsche en oud-Italiaansche Staten; van den heer P. Jorissen P.Czn.: 
Deensch West-Indië, Peru, Uruguay en Engelsche Koloniën. 

Op al deze bijeenkomsten hadden zegelverlotingen plaats, 
terwijl onder de leden steeds verkoopboekjes circuleerden. 

Ons falsificatenalbum werd door enkele schenkingen verrijkt. 
De verslagen der vergaderingen werden regelmatig opgenomen 
in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelic. Onze Club was 
vertegenwoordigd op den Philatelistendag te Arnhem op 16 en 
17 September 1.1. 

Ik eindig dit verslag met een woord van opwekking tot het 
geregeld bijwonen der vergaderingen en spreek de hoop uit, dat 
het onze Vereeniging steeds goed moge gaan en het bestuur 
veel voor de leden zal kunnen doen. 

Dit is de wensch van uwen secretaris, 
P. JORISSEN P . C Z N . 

Internationale Vereeniging ,,Philatelica", 
te 's-GRAVENHAGE. 

Opgericht 1 Januari 1911 als I. P. V. „HoUandia". 
Statuten groedgekeurd b](i Kou. Besluit van 8 Maart 1912, n*. 4. 
Secr . : H. G. V A N L Ö O K E R E N , Obrechtstr . 147, 's-Gravenhage. 

Aangenomen als lid. 
C. A. de Geus, Heesfelt, bij Tiel . 
E. Gulhuijsen, Van der Heimstraat 4, Den Haag. 
Frank V. Hali, Van Loostraat 134, Den Haag. 
W. G. Loeff, Laan van Meerdervoort 268, Den Haag. 

Gandidaat-leden. 
C. C. van Slooten, Bleiswijkstraat 27, Den Haag. 

(Voorgesteld door J .Jansen Heijtmajer en C. van der Willigen.) 
W. B. Brocx, Bergsingel i i g « , Rotterdam. (Eigen aangifte.) 
B. Kaplan, Maaswijkstraat 24, Scheveningen. 

(Voorgesteld door H. W. Scheerder.) 
ds. P . Bootsma, Legerpredikant, Enkstraat 35, Zwolle. 

(Voorgesteld door I. Kroese.) 

Adresverandering. 
H. Berthault, Francois Valentijnstraat 79, Den Haag. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op VVoensdag 24 Januari 1923, 

des avonds te ï ' / j ""•'' i» ^«»1 I ^an Café »Hollandais«, 
Groenmarkt, te 's-Gravenhage ; daarna ALGEMEENE VER
GADERING terzelfde plaatse , te 73/4 uur. 

1. Ingekomen stukken. 4. Verloting van zegels. 
2. Notulen. 5. Veiling van zegels. 
3. Ballotage candidaat-leden. 
N.B. Wegens ongesteldheid van den secretaris geen verslag. 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
, , 0 p Hoop van Zegels" , 

te HAARLEM. 
Opgericht 1 Maart 1911. 

Erkend bfl Koninklijk Besluit van 1 November 1912, n". 39. 
Secret.: G. D. SWANENBURG DE VEYE, Schotersingel 109, 

- Haarlem. 

Aangenomen als lid. 
N. J. Bakker, Postkantoor, Laren (N. H.) (lid no. 62.) 
A. H. Krans, Gen. Cronjéstraat 20, Schoten, (lid no. 103.) 
dr. H. C. Valkema Blouw, Jordensstraat 28, Haarlem, (lid no. 71.) 

Voorgesteld als lid. 
H. J. Kappers, Zijlweg 105, Haarlem. 
J. N. A. Arnhardt , Arnoldystraat 3, Schoten. 

Bedankt als lid. 
G. K. Stoffels, Mandenmakerssteeg 15, Leiden, (lid no. 23.) 
L. Braakensiek, Zbmerluststraat i . Heemstede, (lid no. 18.) 

Adresverandering. 
A. A. Slootweg, Vrouwehekstraat 107, Haarlem, (lid no. 50) 

Vertrokken zonder adres. 
mevr. H. Deinges Bi uijninga-Esser, laatste ad re s : 

Leidschekade 77, Amsterdam (lid no. i4.) 
K ^ " Leden, die bekend zijn met het adres van mevr. Bruij-

ninga, gelieven dit aan den secretaris te melden. 
Vergadering. 

ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 30 Januari 1923, 
's avonds te 8 uur, in Café Brinkmann, Groote Markt, 
te Haarlem. 

1. Notulen en ingekomen stukken. 
2. Verkiezing van een commissaris van toezicht in de plaats 

van den heer Minderman, die reeds geruimen tijd geleden 
den wensch te kennen gaf, van deze functie ontheven te 
worden. 

3. Verkiezing van twee vertegenwoordigers voor den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelver^ 
zamelaars. 

4. Zegelverloting. 
H i e r n a g e l e g e n h e i d t o t r u i l e n . 

De Secretaris, 
G. D. SWANENBURG DE V E Y E . 

Rondzendingen. 
Waarschuwing. - Tot ons leedwezen moeten wij constateeren, 

das de circulatie van de rondzendingen in den laatsten lijd veel 
te wenschen oveilaat. Het gebeurt herhaaldelijk, dat leden de 
ruilboekjes langer onder hun berusting houden dan de daarvoor 
vastgestelde termijn toelaat en ook, dat de circulatielijst bij de 
boekjes niet r aa r behooren wordt ingevuld. Een en ander be
lemmert de goede circulatie zeer en van verschillende zijden 
hebben wij reeds klachten over de trage doorzending moeten 
hooren. Dit kan zoo niet langer voor tgaan! Stipte nakoming van 
het in ons ruilreglemeht bepaalde is geboden ! Wij hopen, dat zij, 
die de laatste maanden wel eens bleken de bepalingen vergeten 
te zijn, ze in den vervolge stiptelijk zullen volgen. Wij zouden 
anders, hoe ongaarne we ook ertoe zouden overgaan, de maat
regelen moeten toepassen, waartoe de strafbepalingen van het 
Reglement ons de bevorgdheid verleenen. 

Het Bestuur. 

P O S T Z E G E U H A N D E U 
NVATERGRÄAFSIWEER 

- ^ a ' V A M^ » 9 1 Ê* C — DIR. LEON DE RAAY • i R i H T J V # % r m è» V ~i • . INT.TEU. ZUID 6Z55 



15 JANUARI 1923. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE, IX 

PhilatelistenVereeniging ,, Groningen'', 
te GRONINGEN. 

Opgericht 16 September 1915. 
Erkend bfl Koninklflk Besluit Tan 13 December 1915, n«. 78. 
Secretaris: C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

VEiSLAG der v«rg;a»leriiig, gebonden op Maandag 
11 December 1922, in de ,,Bodes:a", te kroningen. 

Aanwezig 16 leden, bovendien 12 introducé's, uitgenoodigd per 
advertentie in twee dagbladen, om kennis te maken met de 
Vereeniging. De voorzitter heet de beeren welkom en wijst hun 
op de voordeelen, welke aansluiting bij een Vereeniging aan 
de postzegelverzamelaars biedt. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Aan de orde is de benoeming van 3 vertegenwoordigers bij 

den Nederl. Bond voor het jaar 1923. Gekozen worden de beeren 
Meijer, Frerks en Kuitert met resp. 14, 10 en 10 s temmen; zij 
nemen de benoeming aan. 

Daarna heeft de jaarverloting voor 1922 plaats voor alle 62 
leden. Ook de introducé's worden met een zegel begiftigd. 

Na officieele sluiting gaan nog vele zegels van hand tot hand. 
De Secretaris, C. MEIJER. 

Bedankt als lid. 
No. 34. D. Ederzeel, Amsterdam. 

Nienwe leden. 
No. 34. G. R. Dallinga, Heereplein 8, Groningen. 
No. 49. K. Nieland, Poelestraat 37«, Groningen. 
No. 63. M. W. de Groot. Grintweg \Za, Winschoten. 
No. 64. G. H. Drewes, Gedempte Zuiderdiep 65^, Groningen. 

Vergadering. 
Maandag 12 Februari 1923, te 81^ uur, in de „Bodega" , 

Grnldenstraat, te Oroningen. 

PhilatelistenVereeniging ,,ZuidLimburg", 
te MAASTRICHT. 

Opgericht 19 December 1921. 
S e c r . ; S. V A N D E R K L O E T , Achte r ' t Vleeschhuis 2,/I/^rtj^iT/^/ 

KORT VEIISLAG van de algemeene vergadering op 
Maanda? 18 December 1922, te 8 uur, in de 
achterzaal van „Aux Pays Bas", te Maastriebt. 

Aanwezig zijn een i6fal leden. De notulen van de vorige ver
gadering worden gelezen en goedgekeurd. 

Onder de ingekomen stukken zijn o.a, ontslagaanvragen van 2 
leden, alsmede een bericht van den heer Kamphuijs uit Wies
baden, waarin deze verklaring geeft van zijn handelingen als 
correspondeerend lid. 

De heer Theelen wordt met algemeene stemmeu tot lid aange
nomen. 

Getoond worden de nieuwe Bandoengzegéls van Ned.Indie, 
alsmede nieuwe Duitsche zegels. 

De heer Crets geeft een verslag van het door eene commissie 
ingesteld onderzoek over het al of niet aankoopen van een ge
heel album met zegels. Het advies van de commissie is, het 
album niet te koopen ; in dien geest wordt ook besloten. De 
voorzitter bedankt de commissie voor hare moeite. 

Een verloting kon, ook door de giften van de beeren Micheels 
en Gadiot, verschillende aanwezigen in het bezit van een prijs 
brengen. 

De avond werd besloten met een gezellige beurs. Voor de 
veiling was weinig belangstelling. De Secretaris. 

Nieuwe leden. 
57. Jozef Theelen, Kantoorchef, Kendal (Java). 
62. De Lenne, Directeur v/h Postkantoor, Meerssen. (L.) 
63. Edm. Rutten, Kapoenstraat, Maastricht. 

Bedankt als lid. 
9. Ch. Chambille, Maastricht. 

19. Mej. E. Pans, Maastricht. 

Volgende vergaderingen. 
Maandag 22 Januari 1923 \ telkens te 8 uur in de achter
Muandag 5 Februari 1923 > zaal Tan , ,Äux Pays Bas" , 
Maandag 19 Februari 1923 ) Vigthof, te Maastricht. 

Mededeeliiig. 
De jaarlijksche algemeene verloting zal worden gehouden in 

de vergadering van 22 Januari 1923. 
De Jaarlijksche Algemeene Vergadering, ingevolge het 

huish. Reglement, is bepaald op 22 Januari 1923. Plaats en uur 
bovenvermeld. 
1. Notulen. Vacaturesingevolgeart . 9 H.R. 
2. Jaarverslag secretaris. 5. Verloting. 
3. Jaarverslag penningmeester. 6. Rondvraag. 
4. Verkiezing bestuursleden. 

De Secretaris, S. VAN DER K L O E T . 

PhilatelistenVereeniging ,,Apeldoorn", 
te APELDOORN. 

Opgericht 15 October 1918. 
Goedgekeurd by Koninklijk Besluit Tan 29 April 1922. 

Secretar i s : A L F . CORNELISSEN, Hoofdstraat 148 B, Apeldoorn. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Dinsdag 
12 December 1932, in de lunchroom van den heer 
M. Roeterdink, Hoofdstraat 90, te Apeldoorn. 

Aanwezig waren 14 leden. Ditmaal na opening aanvangende 
met de ballotage, wordt de Vereeniging in de beeren dr. Schatte 
Olivier en W. F. Janssen twee leden rijker. Beide candidaten 
zijn met algemeene stemmen gekozen. 

De notulen der laatste vergadering worden voorgelezen en 
ongewijzigd goedgekeurd. 

De beeren Berends, Kuiper en Mensink zonden mededeeling 
van verhindering de vergadering bij te wonen. 

Als commissie van onderzoek ingevolge art. 9 Huish. Regl. 
worden de beeren Smallenbroek en De Jong verzocht, zich be
schikbaar te stellen ; welke beeren hieraan gaarne voldoen. 

Nog wordt besloten, ingeval van uitstedigheid, waardoor de 
circulatie der rondzendingen niet regelmatig verloopen zou, dit 
afwezige lid te passeeren, en aan het daarop volgende lid de 
zegels te doen geworden. Het gepasseerde lid heeft geen recht, 
gedurende den loop der circulatie, de zending in te zien ; doch 
kan op zijn verzoek aan den commissaris der rondzendingen na 
afloop der circulatie nog de zending ter inzage bekomen. 

Na bespreking der financiën wordt besloten, voorde jaarlijksche 
verloting in de maand Januari, een bedrag van f 50,— beschikbaar 
te stellen. 
KORT VERSLAG van de vergadering op Dinsdag 

9 Januari 1923, in de lunchroom van den heer 
M. Roeterdink, Hoofdstraat 90, te Apeldoorn. 

Aanwezig zijn 20 leden en i introducé. Te ruim 8 uur wordt 
de vergadering door den heer J. S. Tromp geopend, welke moet 
berichten, dat de voorzitter, de heer B. van der Meer, dezen 
avond wegens ziekte afwezig is. 

Na een welkom wenscht hij alle leden een voorspoedig Nieuw
jaar en hoopt in het bijzonder, dat 1923 voor de Vereeniging 
gunstig moge zijn en hef ledental nog meer moge toenemen. 

De notulen en ingekomen stukken worden ter kennis gebracht 
de eerste goedgekeurd, de laatste voor kennisgeving aangenomen. 

Als punt 3 op de agenda staat vermeld verkiezing van een 
bestuurslid en wijst de stemming uit, dat de heer J. Beunk het 
grootste aantal stemmen op zich vereenigd ziet. 

Daar genoemde heer K. afwezig is, zal het bestuur hem vragen, 
of hij de benoeming aanneemt. 

De commissie van onderzoek inzake het financieel beheer 
brengt haar verslag uit omtrent haar bevindingen en rapporteer t , 
alles in de beste orde te hebben aangetroffen. 

Ook het jaarverslag van den secretaris wordt voorgelezen. 
De jaarlijksche verloting maakt velen gelukkig. 
Met algemeene stemmen werd nog een voorstel aangenomen, 

om in het vervolg de circulatie der rondzendingen vast te stellen 
op maximum 2 dagen per lid. 

Nog lang na de officieele sluiting bleef men bijeen. 

pas TZCCELHANDEL « i^A " V A . J K < W iL £ , ^ • 
WATERGRAAFSMEER • i W i » l # * k # % m •► W = • 

DIR. LEöNDE RAAT 
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JAAKVEKIHLA« over 1922 
Het jaar 1922 staat voor onze Veieeniging in het teeker van 

vooruitgang. Waar op l Januari van dit jaar ons ledental 25 
bedioeg, zoo kunnen wij op 31 December 30 leden tellen, tei wijl 
eén lid door overlijden, één door vertrek en twee door bedanken 
afgevoerd werden. 

Tienmaal werd in het afgeloopen jaar vergaderd in de voor 
dit doel zoo geschikte zaal van den heer M. Roeteidink. 

De opkomst ter vergadering is vrijwel bevredigend, dank zij 
ons grooter ledental, doch blijken ook nu nog tal van leden 
voor onze vergadeiingen niet veel belangstelling te toonen. 

In den loop van het jaar had een bestuurswisseling p'aats, 
n.l. de heer Smailenbroek stelde zich als 'ecietar is tot aller leed
wezen niet meer beschikbaar. In de November-vergadering weid 
het bestuur met de beeren Wilmink en Mensink uitgebieid. 

Nog mag worden vermeld, dat de statuten onzer Vereeniging 
bij K. B. van 29 April 1922 werden goedgekeurd en dat onze 
Vereeniging als lid van den Bond van Vereenigingen van Post

zegelverzamelaars werd opgenomen 
Over de financieele posnie der kas het volgenr'e : Op 1 Januari 

1923 was in kas f 26.4i ' en M. 341,69. Het voiig jaar was dit 
kassaldo f 95,81 en is d c e veimindering in hoofdz;.ak toe te 
schrijven aan grootere uitgaven door contributie aan hei Maand
blad en aan den Bond. 

Tot slot zij vermeld, dat, ofschoon tusschentijdsche verlotingen 
dit jaar niet plaats vonden, de vergaderingen door velen met 
animo worden bezocht en doet de hoop verlevendigen, dat in 
het komend jaar 1923. het jaar, waaiin de Vereeniging haar 
5-jarig jubilé zal heidenken, deze opkomst nog meer reden tot 
teviedenheid moge geven. De Seci-etaris, ALF. CORNELlSSEN. 

Nifuwe leden 
dr. Schatte Olivier, Van Rhemenslaan 11, Apeldoor7i. 
W. F. Janssen, Lam merweg. Apeldoorn. 

Adi esveraiideriim. 
Alf. Cornelissen, Hoofdsliaat i48 b, Apeldoorn. 

Secretaris : 

Postzegelvereeniging ,,Helder", '' 
te HELDER. 

Opgreriftht 21 Oct ber 1923. 
C. DE J O N G H . Z N , -Krügerstraat I I , te Helder. 

KOK,r VEllSLAtr der Jaarvergadering tjebou<ien 
op Vrijdag 5 Januari 1928, 's avonds te 7 uur, 
in ' t gebouw ,,Irene", te He der. 

Aanwezig i4 leden en i introducé Te ruim 7.15 opent de 
voorzitter, de heer Uijttenboogaart, de \e rgade t ing met een 
welkom aan de leden, inzondeiheid het vcor 't eerst ter ver
gadering zijnde lid, den heer dr. R. va.n der Sluijs, en hoopt, dat 
1923 voor onze jonge vereeniging een jaar moge zijn van wel
vaart en bloei en spoort ieder der leden aan tot het maken van 
propaganda tot mee 'dere uitbreiding van het ledental. 

De secretaris krijgt nu gelegenheid de notulen der vorige 
vergadering voor te lezen, die worden goedgekeurd. 

Vervolgens wordt voorlezing gedaan van het jaaiveis lag 1922. 
In den korten tijd van het bestaan onzer Vereeniging is het haar 
steeds goed g' gaan, en 't resultaat is dan ook, dat 1922 sluit 
met een batig saldo van f28,40''. 

Hierna wordt de begrooting 1923 behandeld, die wordt goed
gekeurd . 

De 'heer dr. R. A. Tange wordt hierna met algemeene stem
men als lid aangenomen. 

Bij punt »rorriviaag viaagt de heer Mulder, hoe het bestuur 
denkt over Ijet besehikbaar stellen van de infer goedkoopeié 
köerseerende soorien zegels, die velen, vooral beginnelingen in 
de philatelic, dikwijls nog niet eens bezitten en zag gaarne, dat 
dezulken eens zonder al te groote kosten werden voortgehoipen. 
Er ontstord hierop een zeer geanimeerde discussie, daar meer
dere beeren van 't zelfde gevoelen zijn als de heer Muldei ; Ook 
de heer Jansen geeft het bestuur in overweging naar een oplos
sing in deze te zoeken, omdat naar zijn meening »het steeds 
koopen« voor velen een st iuikelblok is om lid te worden. Het 
bestuur doet toezegging om te trachten zich goedkoopere zegels 
aan te schaffen en die te doen distribueeren onder de leden 
tegen geringen prijs. 

De controle commissie geeft hierna kennis, dat zij de be
scheiden van den penningmeester in orde heeft bevonden, en 
de voorzitter biengt aan de beeren Van den Heuvel en Odijk 
dank voor hunne werkzaamheden, eveneens aan den penning
meester voor zijn accuratesse. 

Niets meer aan de orde zijnde, gaat de vergadering, na onder
ling ruilen en bezichtigen der rondzendingen, te 10 uur uiteen. 

De Secretaris, C. DE JONG HZN. 

Begrooting i923. 
O N T V A N G S T E N . 

Contributie 
Ent ree en bij komende leden (conti ibutie). 
Opbrengst verkoop zegels 

f 195,— 
- 2 0 , -
- 2 5 , -

Totaal f 240, 

U I T G A V E N . 
Abonnementsgelden f 90,-
Zaalhuur - 36,-
Thee - 12,-
Aanschaffine adminis t ra t iebenoodigdheden, porto's . - 25,-
Verloting zegels - 40,-
Drukken van reglement - 37,-

Totaal f 2 4 0 — 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Delft", 
te DELFT. 

Opgericht 11 Mei 1922. 
Secre tar i s : H. V A N D E R Z E E , Coenderstraat ia, Delft. 

VEltSLAtt der vergadering van 11 December 1922, 
in „Hotel Central", te »elft. 

Aanwezig 13 leden. De voorzitter, de heer Van der Heide, 
opent de ve ig ide i ing en heet allen welkom, waarna hij den 
secretaris verzoekt tot het lezen der notulen over le gaan. Na 
voorlezing blijkt geen der aanwezigen hierop eenige aanmeik ing 
te hebben, zoodat deze onveranderd woiden goedgekeurd. 

In afwijking van de agenda worden inlichtingen gevraagd 
omtrent het resultaat van den voorgenomen aankoop der ver
zameling van wijlen den heer Le Grelle. De voorzitter deelt 
mede, dat van den vendumeester een onjuist bericht was ontvangen 
omtrent den dag van verkoop, zoodat niemand onzer aanwezig 
was op het moment van veiline. 

Thans blijkt ook, dat door een misverstand op de voorgaande 
vergadei ing de heer Van Woerden, welke zich candidaat had 
gesteld, niet in stemming was gebracht. Dit verzuim wordt nu 

hersteld en genoemde heer met algemeene stemmen aangenomen. 
Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt statuten 

en reglementen aan de aanwezige leden uit te reiken. 
Aan de orde komt nu punt 3, veiling van zegels. De heer 

Vos, welke deze taak dezen avond voor het eerst ter hand neemt, 
spieekt zijn genoegen uit, dat hij zoo'n groot kwantum aan den 
man moet biengen. Het gevolg van de groote hoeveelheid zegels 
is echter, dat de kooplust verflauwt en voor betere zegels, o. a. 
oude van Beieren, geen loonende prijs is te krijgen. 

Vermeld moet nog worden, dat door den heer Valstar een 
s c i e Beieren was afgestaan, ten einde ten bate \ an de kas te 
worden geveild. 

Voor de nu volgende verloting waren weder voldoende zegels 
beschikbaar gesteld, zoodat allen een prijs kunnen ontvangen 

Daar de vorz i t tpr inmiddels de vergadering verlaten heeft, 
vervangt de heer Huijser bedoelden functionaris voor het laatste 
punt der agenda. Geen der aanwezigen heeft echter iets vror 
de rondvraag, waai om de vergadering gesloten wordt, met een 
opwekkend woord tot bijwoning der jaarvergadering. 

Zooals gebruikelijk blijven de beeren daarna nog eenigen tijd 
onder gezellig gepraat bijeen. 

De Secretaris, H. VAN DER Z E E . 

i d r j * j n m j B ! f i ! i i . i J i 
WATCRGRAArSMCCn. •M.TAAR^ C£* Q « DIR.LEON DE -RAAY 
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P O S T Z E G E L N I E U W S, 
GEÏLLUSTREERD PHILATELISTISCH MAANDSCHRIFT. 24 PAG. PER NUMMER. 
 ^ ^  ^ ^ —  ^ — ^ — — 24e J<VARG4NG. 
fr-tiaf OUDSTE EN MEE.ST GELEZEN ONAFHANKELIJK PHILATELISTISCH TIJDSCHRIFT, ZONDER 
U ^ " S VEREENIGINGSBERICHTEN. ABONNEMENT PER JAAR SLECHTS f 2,, BUITENLAND f 2,50. 
( t S " 5000 verschilltrnde posizegels worden er per stuk in aangeboden, verder series, pakketten, enz. "IfcJ} 
z z z = : = r = : i z = ^ = : PROEFNUMMER GRAUS OP AANVRAGE. r : = r r z z i i r = : = : i i z z z : i z r z r : 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i L O S B L A Q I G E D O U B L E T T N B O E K J E S „ E R K A " ■ ■ ■ ■ i a H H H i 
Klemband van zwait Ieder met gouddruk, formaat 17!4 bij 11 c.M., met 100 blaadjes, ieder 10 zegels, vakjes 

f 2 ,50 
Proefblaadje £ 0,tO 

(18) 

zïvart inplaais van wit, zeer mooi. per boekje franco aangeteekend 
Losse blaadjes per 50 franco f 0,75 E N O R M S U C C E S ! ^ i^^. .^.»..^j^ 
R E I M O U K I N G M A , POSTZEGELHANDEL, HENGELO, O. 

■■■ T E K O O P : 
N E D E R L A N D EN KOLONIËN, 

I in kleurverschillen, plaat 
fouten, misdrukken, alles 
ongebruikt en in blokken. 

(bekroond ) 

I Keurig opgeplakt op 181 
bladen van ivoor carton. 

I 
(14) 

INFORM^TIEN IN TE WINNEN BIJ DE FIRMA 

Ü B G. KEISER & ZOON. DEN HAÜG ^ 

on 

^ 

OuiJe BritsGhe | 
^ Koloniaalzegels 

Ik wensch van de hand te doen eene M 
uitgezochte in bui fengewonen staat |[| 
zijnde collectie i e g e n m e e r d a n den l | 
h a l v e n caiaIogus«prijs. M 

Bovendien eene schit terende, gespe (B 
cialiseerde collectie Eduard en George M 
uitgiften, postfrisch en mooi gebruikt . | | 

Zichtzendingen kunnen op aanvraag 
toegezonden worden aan solide verza
melaars , tegen opgaaf van referentiën. 

 J. 3 I R D, 
FULHAM, Londen s.w. 6. P 

31 Ellerby Sir. (134) Engeland. | 
=i=)=i=l=ï=l=i=i:rl=i=l=i=l=i=l=i=iial 

H.H. FABRIKANTEN EN W i l f L O S ! 
Groote partij noodgeld (+ 150 000 bons) 
en noodgeldalbums 

TE VERKOOPEN 
ook in gedeelten tegen normale Duitsche 
prijzen. Zeer geschikt voor reclamedoeleinden. 

0W,Braiilseii,Fraiil(eiistraat4].DeiiHaa|. 
Telef. Schev. 3S29. (Lid „Breda" 280) 
Bij aanvragen is porto voor antwoord in te 
sluiten! (17) 
\ 5j^..*ft£. ^t^ ^t*. 5T* 5̂ * '*t^ i^i 5*^ *■*£ *Jiï. ̂ ^^ 'ü:'^^ '^ 

\ POSTZEtEtïEBZIlMElllllllS! i l 
^1 1/ 

*\ Verzekert Uwe Verzamelingen tegen F 
51 BRAND EN DIEFSTAL ! 

op beurspolis, dus tegen eene vaste 
premie per jaar, slechts bij P R I M A 
Maaischappijen, door bemiddeling van 

JOH. H. LIMPER, 
MAKELAAR IN ASSURANTIËN. 

VONDELLAAN 2, H I L V E R S U M . 
Kantoor N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam. 
Postbus 129. Telefoon N. 8780. 

(10) 
f V^V Vix" VjV' ï ix"3 ' |v ' *'i^ 'jf*(9.' jr'Jv ■ V^v* Vi"*' 'j?iV' jriv' V.ix"\ 

{̂ X̂  ^j!»i ciii <*y> ciit fi*>. ' • j * ' .,'1*», <*i*> ^XTl ^^. f"!^ ^***  " ' ^ 

: Prachtiy Ruilmateriaal.: 
1 gulden Jubilé Nederland . . . ƒ 0,25 
21/i » » » ■ . . 1. » '0,75 
5 » » » ̂i , . . » 1,30 
10 » » » ' . . , » 8,75 
— in onberispelijke kwaliteit. — 
F R A NC O na ontvangst van postwissel 

POSTZEGEllliINDEl „UNIVEISEL", 
Spui 13, Amsterdam. 
J. J. A. ENGELKAMP. (lo) 

BRITSGHE KOLONIALE ZEGELS. 
BUSTE VAN KONINO GEORGE V. 

60 postzegels, alle verschillend . ƒ 0,75 
100 » » » . » 2,— 
150 » . » » . , 6,— 
Alleen goede exemplaren, zonder plakzegels, 
: kaartuitknipsels en watermerkverschillen. : 

PORTO EXTRA. 
— A. E. W O O L L 4 T T , — 
50 Victoria Road, Sherwoed, Nottingli^ni (Engeiaodj. 
Correspondentie: Engelsch, Fransch. (12) 

1£3" BtS" TE KOOP voor den spotprijs van slechts f 2000,- ; ' g j ] -j^ 
Ie. eene prachiverz. van ruim lüDOO verschillende postzegels, in drie nieuwe Schaubek-albiims 19̂ :2; 
2e. eene verzameling in 2 Schaubek-albums, bijgewerkt tot 1923, bevattende ruim 7000 stuks; 
3e. diverse albums met postzegels; 
4e. 10 stockboeken met postzegels ; 
5e. diverse serieboeken met postzegels; 
6e. eene verzameling van circa 8(10 verschillende poststukken ; 
7e. circa 10000 mooie gave doubletten, loopende over 4 a 5C00 soorten. 
— — Brieven franco onder nummer 20, Bureau van dit Blad. — — 

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■ 

t j ^ ««^ (Â ar (^^ i^ to^'^al^ t«^ ^W («fol«^ (^W'^?«' j ^ 

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 Q AAN 

P.Servaas Smits, Deventer. 
\f3r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (21) 

POSTZEGELHANDEL J E B I T A S " . 
L. m luwmiislmt 74, Haarlem. 
ZICHTZENDINGEN, 

acht cent per franc, volgens 
: Yvert & Teilier 1923. : 

1000 verschillende postzegels f 3,75 
2000 „ „ 11 ,25 
Catalogus Zumstein 1Q23,franco f 1,40 

(168) 
i^T »f* W*" >if* i*» W«! i»V u^ ttfw wfM"a5 «f« J k ^ ^ 

IHIdH'f ««1.1:̂ 11 
WATE R G R AA r s M E E K •'WiêurA.J^¥l LCg*^?:^^^J^^i^ 



XII NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 15 JANUARI 1923. 

RUMENIEg Zegels ter herinnering 
aan de Kroning. — 

30,— francs Fr. per complete serie, nieuw, 
7 waarden, franco, aange

teekend. Betaling per aangeteekenden brief in Fransch 
bankpapier; vreemd bankpapier tegen den koers van 
den dag. — — ~ — 

FELIX GRUEN, BUCAREST. 
POSTBUS XZ2. 

Lid der „Société Internationale des 
Négociants en Timbres Poste", k Paris. (158) 

ZENDINGEN VOLGENS MANCOLIJSTEN VAN RUMENIE. 

België 1869, vijf francs, prachtexempl., Yv. no. 'Al, 
(rolstempel) / 15,— 

Engeland 1847, 6 pens, prachtexemplaar . . . » 10,— 
Luxemburg 1852, 1 Sgr., » . . . » 11,75 
Rumenië 1862, 30 p., zeldz. paar, waarin 1 verlic. 

en 1 horizont., Yv. no. 10 f » 17,50 
Sicilië 1858, 1 Or., Yv. no. 19 a, prachtexempl. » 12,— 

N.B. Te vergelijken met veiling
prijzen en andere noteeringep. 

J O S . L A P O U T R É , 
POSTZEGELHANDEL, 

PRINS HENDRIKSTRAAT 61, DEN HAAG. 
Postcheqne en Giro No. 318Z2. 

(9) 

» ■ i * . * ^ ^ ' * ^ ^ 

INGENAfllD f 2,75. GEBONDEN f 3,75. 
( t ^ ZONDER PORTO EXTRA, "gal 

(8) 

I 

Postzegelhandel J. B. DONNAI, 
Kettingstraat 23, DEN H A A G . 

uitsluitend handel in ZELDZ4AMHEDEN 
en NEDERLAND en KOLONIËN. 

G D 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

D D 

0^ LEIDDRAAD "^a 
VOOR DEN 

SPECIAALVERZflMELflflR VAN 
NEDERLANQ. 

POSnEGElHtNDEL P. HOOGERDIIK, 
MOLENSTRAAT 22, 
— DEN HAAG. — 

NIEUVy! NIEUW! 
MANCOBOEKJE, 

waarin alle zegels van Europa en ook de N e d . 
Koloniën zijn aangegeven met afbee ld ingen 
en vakjes. 

Zoo kan men voor elk zegel, dat men heeft, 
een vakje merken, en heeft men een gemakkelijk 
overzicht vî at men nog moet hebben. 

PAST OP ELK SYSTEEM VAN VERZAMELEN. 

HANDIG ZAKFORMAAT. 
■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Compleet in losse blaadjes f 0,90 
Ingebonden in stevig linnen bandje met over
slag f 1,75 en porto 

Verder al le b e n o o d i g d h e d e n voorhanden 
tegen concurreerende prijzen. (7) 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
G. KEISER & ZOON, 

PASSAGE 25 
DEN HAAG 

TELEFOON H. 2438. POSTREKENING No. 4262. 
BANKREKENING: D E T W E N T S C H E B A N K . 

O^S' G R O O T E K E U Z E IN ^31 

ALLE SOORTEN ZEGELS 
TEGEN BILLIJKE PRIJZEN. 
S P E C I A L I T E I T IN NEDERLAND EN 
KOLONIËN, ONGEBRUKT EN GEBRUIKT. 

POSTZEGELALBUMS  CATALOGI 
PINCETTEN POSTZEGELHECHTERS 
— EN VERDER ALLE — 

PHILATELISTISCHE BENOODIGDHEDEN. 

G R O O T E V E R Z A M E L I N G E N EN Z E L D Z A M E 
— UITSLUITEND OUDE ZEGELS (3) 
W O R D E N S T E E D S DOOR ONS I N G E K O C H T 

P 0 5 T Z E G E L H A N D E L ^ 1 ^ 1 "^SfÉk.' J l k W È Ê* Om. O m. O i R . L E ^ N D E RAAT 
= ~  l « T . T E L . Z U I O 6Z55 


