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J. MEBUS, 
POSTZEGEL HAN DEL, 
Korte Lijnbaansteeg 4, bij den N. Z. Voorburgwal, 

Postbox 883, Telefoon 3473 C, 
/ A M S T E R D A M . 

VRAAGT PRIJSCOURANT „UNIVERSUM" 
EN PßWSl'OüRANT „ N E D E R L A N D " . 
fßS" GRATIS OP AANVRAAG. "Sfl 

Feestviering 30'jarig Bes taan 
der 

Postzegelvereeniging ,31* e d a " 
— — ^ ^ ^ ^ te Breda. - . ^ — — ^ ^ 

De Commissie, belast met het tot stand brengen der te houden 
»Show«, heeft de eer bij deze aiïe Philatelisten tot deelname uit 
te noodigen. Ofschoon de Commissie niet beoogt het houden 
eener Tentoonstelling 7'an complete collecties, maar eene »Show«, 
waar alleen het schoonste en meest waardevolle op postzegelge
bied zal geëxposeerd worden in kabinetstukken, zal desniettemin 
aan eiken deelnemer een diploma worden uitgereikt. De kans 
is bovendien niet uitgesloten, dat aan enkele deelnemers herin
neringsmedailles zullen toegekend worden. 

De m te zenden stukken moeten achter glas gevat zijn in 
lijsten, welke gemakkelijk kunnen worden opgehangen of opge
steld. De inzending is kosteloos. Gelegenheid tot berging in 
kluizen en brandkasten vóór en na de Show zal zooveel mogelijk 
gegeven worden. Tijdens de Show zijn de zendingen verzekerd 
tegen brand en diefstal. 

Zij, die wenschen in te zenden, worden verzocht vóór 1 Mei 
a.s. aan den secretaris der Show-commissie naam en volledig 
adres op te geven, waarna hun een inschrijvingsbiljet ter invul
ling zal worden toegezonden. 

De Show-commissie voornoemd: 
Th . M. F . M, SlEGMUND, Voorzitter. 
J. C. G. VAN DEN BERG. 
J. SiKKENS. 
A. J. JACOBS, Secretaris. 

Breda, 9 April 1923. (Teteringsche Molenstraat 13, Breda.) 
* * 

Bondslied. 
Het s u b - c o m i t é der Commissie voor feestelijkheden, ter 

viering van het 30-jarig bestaan der Postzegelvereeniging »Breda«, 
op 31 Augustus, I en 2 September a.s., tegelijk met het houden 
van den Veertienden Nederlandschen Philatelistendag, doet langs 
dezen weg een beroep op de lezers van het Maandblad, voor de 
samenstelling van een ontwerp-tekst voor een 

„ B o n d s l i e d " 
(van minstens twee coupletten) voor den Nederlandschen Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, al dan niet bege
leid door eene daarbij passende melodie. 

De inhoud van het lied moet van algemeene strekking zijn, 
zoodat dit ook in de toekomst zal kunnen dienen. 

Inzendingen worden vóór l Juni a.s. ingewacht bij den laatst 
ondergeteekende. 

Het Comité voornoemd : 
dr. G. M. VAN DER W A L , Voorzitter. 
H. M. M. BUFFART. 
L. D A S . 
L. C. A. SMEULDERS, Secretaris. 

Breda, 9 April 1923. (Schoolstraat 18, Breda) 

Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars. 
Opgericlit 26 Jnni 1908. 

Als Rechtspersoon erkend by Koninklgk Besinit van 
27 Juli 1908, No. 67. 

0:m.?Hf, 

" ^ ^ ^ G - ^ ^ " 
Met het oog op den op 31 Augustus, i en 2 September a.s. 

te houden Veertienden Nederlandschen Philatel is tendag Xe. Breda, 
worden de bij den Bond aangesloten Vereenigingen uitgenoodigd 
reeds nu vraagpunten voor het a.s. Congres in behandeling te 
nemen en deze met haar advies uiterlijk 30 Juni e.k. in te zen
den aan den eersten secretaris 

T H . H . KLINKHAMER, Zevenhuizen (Z. H.). 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als rechtspersoon erkend bg Koninkiyke Besluiten ran 

22 Juni 188G en 3 September 1888. 
Secretaris : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel . 793. 

Nieuwe leden. 
274. Th . Anderson, ingen. S.S., MoearaEnim.{^3\e^'ca\)2LXi%,'H.\). 
275. J. H. Beer van Dingstee, Malang. (N.I.). 
280. A. M. W. Bussemaker, Factory, Semarang. (N.I.). 

44. mevr. J. Juda-Stolting, Ple Katwijk, Suriname. 
298. J. M. von Schmidt auf Altenstadt, assist-resid-tit., A/ö«ar« 

Eniin (Palembang, N.I.). 
300. D. Grevelink, Stationsstraat i4, Hilversum. 
301. J. F. Norden, O.Z. Voorburgwal 185, Amsterdam. 
305. R. Sturms, Anemoonstraat 61 o/h Y, Amsterdam. 
314. F . B. Wicherink, Dorpstraat 108, Hees bij Nijmegen. 

Bedankt met 31 Dec. 1923 : 
88. G. L. J. D. Kok. 117. H. P. Burgdotfifer. 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap. 
A. O. Bolt, Sirandaweg, Semarang. fN.I.). 
P. B. Brodett, gem. ambt. , Randoesari 55, Semarang. (N.I.). 
mej. M. du Cloux, Malang. (N.I.). 
J. van den Coolwijk, administr. kant. Voorwaarts, Afa/«;?^.(N.I.). 
L. A. van Doorn, Soendastraat 31, Schoten bij Haarlem, 
mej. A. A. C. van Drunen Littel, gem. boekhoud., A/rt;Ä?«_ .̂ (N.I.). 
J. B. G. A. Dijkman, assist, te Soongeh Poetih, postk. Galang. 

(Deli, N.I.). 
P. van den Ende , luit-art., Banjoebiroe. (N.I.). 
F . A. M. Harterink, luit-inf., Malang. (N.I.). 
J. Hoek, inspect, v/d gemeente, Soenarioweg 21, Semarang. (N.I.). 
P. J. van der Horst, adj. onderoff, Malang (N.I.). 
J. Janseij, insp. Nillmij., Kopenlaan 12, Semarang. (N.I.). 
mevr. R. Koreman-Lakeman, Makamdowoweg, Semarang. (N.I.). 
J. H. Krabbenbos, Kapt.-inf., Banjoebiroe. (N.I.). 
R. Nolen, planter, Malang. (N.I.). 
A. D. C. Poolman, kapt. art. Malans,. (N.I.). 
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dr. C. W. Schonebaum, Nie. Witsenkade 17 boven^ Atnsiercfam. 
G. J. Schouten, Koekkoekstraat 20, Hilversum. V.L. 
A. van der Schuyt, Pieter Sijthoffstraat 19, Semarang. (N.L). 
H, W. Tersteege, ie luit-art., Malang. (N.I.;. 
N. Waalewijn, luit.-art., Banjoebiroe. (N.I.). 
C. K. W. van Wieringen, ie luit.-inf., Mala?ig. (N.L). 
mr. C. de Wijs, Malang. fN.1.). 
Baron Adolphe de Braun, Hoogewal 15^ den Haag. 

Adresveranderingen. 
E.L. J. E. Bohlmeijer, thans Talmastraat 27, Amsterdam. 
172. Jb . Cloeck, thans Oranjelaan 6, Hilversum. 
790. A. L. Doorman, thans Balistraat 100, den Haag. 
143. Ds E. K. Groenenveld Wzn., thans IVieritigeriuaard. 

(N.H.). 
106. jhr . C. van Holthe, Oude Delft 171, ZJ^//"/. (vacantieadres : 

«Stadwyck«, Beusekom.). 
151. J. Lodde, onderl.-inf., Banjoebiroe. (N.I.). 
250. A. L J. Ti-aa-iboer, tijd-^lijk: Hnofdbiiieau v/d dienst der 

Te'egrafie. Noordwijk 36. Weltevreden. (N 1.) 
152. dr J. H. van Crafhorst, thans Verhulststraat 81, rf««//«(Z_/o-
102. N. Gronthoud, thans p/a Beninga, Tolstraat 2%, Amsterdam. 
346. R. Reints Bok, vertrokken naar Nederland 
137. A. M. Vroeg, thans kant. Weg en Werken N.I.S., T^ïf^«^. 
Het J a a r b o e k j e 1 9 2 3 is in voorbereiding. Inzending 

van den tekst der te plaatsen annonces wordt ten spoedigste door 
den secretaris verzocht. 

Ven^aderiiigsilaffen der Afdeeliiiffpn. 
Amersfoort: den 2en Donderdag der maand in het Logege-

bouw, V. Perseynstr , te 7 /̂2 uur. 
Amsterdam : den 3en Donderdag der maand in »American Hotel«, 

Leidsche Plein. 
Arnhem en O.: den 2en Vrijdag der maand ten huize der leden. 
Dordrecht: den 2en Woensdag der maand in Café Centraal. 
Friesland: den 2en Maandag der maand in Hotel »de Klan-

derij«, te 8 uur. 
Gooi- en Eemland: den 2en Vrijdag der maand te Bussum, 

Hotel Parkzicht, te 8>/4 uur. 
's-Gravenhage: den 4en Maandag der maand, in Café Borde-

laise, Passage, te 8 uur. 
Haarlem: den ren Dinsdag der maand, in »de Nijverheid«, 

Jansstraat, te 8 uur. 
's-Hertogenbosch : den len Dinsdag der maand, in het »Café 

Central«, Markt, te 9 uur. 
Leiden en O.: den 3en Dinsdag der maand, in »Suisse«, Bree-

straat 152, Leiden. 
Nijmegen: den len Zaterdag der maand, in Café Hamer, Lange 

Burchtstraat lo, te 8 uur. 
Twente: den 4en Dinsdag der maand, in »Hotel de Halve 

Maan«, te Hengelo. 
West-Friesland: te Alkmaar, Edam of Hoorn, maandelijks be

kend te maken . 
Malang: (N.L): nader te berichten. 

Postzegelvereeniging „Breda", 
te BREDA. 

Opgericht 31 NoTember 1893. 
4l8 rechtspersoon erkend bg Konimklijk Beslait Tan 

14 December 1907, n«. 105. 
Ie Secretaris: L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstraat 18, Breda. 

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

IN MEMORIAM 
\N. H. DE GROOT, TE BREDA. 

KOtlT VEKSLAU der vergadering, gehouden op 
Maandag 9 April 1923, des avonds te 8 
uur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 26 leden. Wegens afwezigheid van den voor
zitter, wordt de vergadering geopend door den onder-voorzitter, 
den heer A. F . Singels. 

De notulen der vergadering van 12 Maart 1923 worden zon
der op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 

Daarna heeft ballotage plaats over elf candidaat-leden, wier 
namen aan het slot van dit verslag voorkomen en die allen als 
lid worden aangenomen. 

Bij afwezigheid van den len penningmeester, den heer Crame-
rus, maakt de voorzitter vervolgens bekend, dat de afrekening 
over het ie kwartaal 1923, wegens afgenomen zegels uit de 
rondzendingen, aan procenten f75,17' ten voordeele der kas 
heeft opgebracht. 

De voorzitter stelt alsnu aan de orde de bekende, in de voor
naamste dagbladen geplaatst geweest zijnde motie, aangenomen 
door de Vereeniging »Philatelica«, te 's-Hage, in hare vergadering 
van 28 Maart 11. Ofschoon de vergadering wel van meening is, 
dat de nieuwe Nederlandsche zegels verre van fraai kunnen ge-
heeten worden, bliikt het meerendeel der aanwezige leden er 
toch niet voor te zijn, aan gemelde motie adhaesie te betuigen. 

Hierna leest de secretaris een schrijven voor, ontvangen van 
den heer L. de Raaij, te Watergraafsmeer, waarbij deze, ter 
distribueering onder de leden een looo-tal briefkaarten toezendt, 
bedrukt met de woorden : »Bezoekt den Veertienden Ned. Phila-
telistendag te Breda«, welke voor propaganda-doeleinden kunnen 
gebezigd worden. 

Ook zijn van denzelfden heer nog ontvangen : 
een rubber-stempel en een cliché, welke als reclame kunnen 

gebruikt worden voor den Philatelistendag en het 30-jarig be
staan der Vereeniging; 

een cliché voor de Vereeniging, welke dienst kan doen bij 
programma's en m e n u ' s ; 

een 5-tal cliché's van de gebouwen, waarin ter gelegenheid 
der feesten voor het een of ander doel wordt bijeengekomen of 
vergaderd. 

Ten slotte stelt de heer De Raaij nog ter beschikking een 
bedrag van f25,— tot het aanschaffen van een medaille of 
kunslvoorwerp, naar keuze van den bekroonde in de »Show«, 
mits voldoende aan bijzondere voorwaarden, welke door het 
Uitvoerend Comité nader behandeld zullen worden. 

De vergadering betuigt hare bijzondere ingenomenheid met 
vorenstaande schenkingen en besluit den heer De Raaij daar
voor den bijzonderen dank der Vereeniging te betuigen, 

Daarna heeft onder de aanwezige leden de gewone maande-
lijksche verloting plaats van eenige zegels, aangekocht voor f3,25. 
Ze vallen achtereenvolgens, naar keuze, ten deel aan de beeren 
Weerlink, Jacobs, Van Oirschot, Lindner, Broeders, Bacxk, Van 
Dijk, Smeulders en Hekking. 

Waarna de vergadering is uiteengegaan. 
De ie Secretaris, 

Breda, 9 April 1923. L. C. A. SMEULDERS. 
Nieuwe leden. 

No. 215. J. S. H. M. Esser, Wilhelminastraat 18, te Ginneken. 
E. Z. (Sectie II.) 
No. 378. J . .H. de Haas, Zuivelplein 6, te Bergen-op-Zoom. 
E. Z. (Sectie 111). 
No. 379. E. J. Klaverwijden, Berg en Dalscheweg 44o, te 
E. Z. Ubbergen. (Sectie IV.) 
No. 380. J. C. ' Norenburg, Schermlaan 29 B̂  te Rotterdam. 
E. Z. (Sectie V.) 
No. 381. J. M. Nieuwdorp, Veersche Singel S 42 A^ te 
E. Z. Middelburg. (Sectie III.) 
No. 382. Q. J. M. Verouden, A 10, te Doetinchem (Sectie IV) 
E. 
No. 383. Louis Schölte, Vinkendwarsstraat 18A , te y?ö//Êrrffl;;«. 
E. Z. R. (Sectie V.) 
No. 24i . W. Heuvelink, Kantoorbediende, Amstel 258, te 
E. Amsterdam. (Sectie VII). . 
No. 384. A. J. A. van Turnhout , Ginnekenweg 113, te Breda, 
E. Z. R. T 898. (Sectie II.) 
No. 385. M. de Kan, te 't Zand, bij Middelburg. (Sectie III). 
E. Z. 
No. 386. W. Snoeijenbos, Vlietstraat 6 "I, te Amsterdam. 
E. Z. R. (Sectie VII.) 

Candidaat-leden. 
B. B. Paans Azn., Grossier in rookartikelen. Nieuwenweg 392, 

te Werkendam. (Eigen aangifte.) 
A. C. de Winter, Stationsweg ^a, te Breda. (Voorgedragen 

door A. H. Martin, te Prinsenhage.) 
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Jos. Vogels, Tempst raa t 10, te Heerlen. (L,) (Eigen aangifte.) 
C. M. J. H. Vogels, Adj. commies b/d Godshuizen, Luijbenstraat 

4, te 's-Hertogenbosch. (Eigen aangifte.) 
Bedankt voor het lidmaatschap. 

No. 215. P. M. A. van der Velden, te Eindhoven. (Sectie VI.) 
Overleden. 

No. I I . W. H. de Groot, te Breda. (Sectie II.) 
Adresveranderiugen 

No. 347. W. H. E. Nieuwenhuijs, voorheen te Harlingent 
Z, thans Heemraadsmgel 94 A, te Rotterdam. (Over

gebracht van Sectie IV naar Sectie V.) 
No. 224. J. L. M. van den Heuvel, voorheen te Breda, thans 

Baronielaan 327, te Ginneken. ^Sectie II.) 
No. 210. A. E. ten Brueke, voorheen te Utrecht, thans 

dirigeerend paardenarts 2e kl. (majoor), te Batavia. 
(Ned.-Indië.) 

Aankondii^iiig. 
LEDGN-VERGADERING op Maandag 14 Mei 1923, des 

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

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", 
te AMSTERDAM. 

Opgericht 1 November 1902. 
Goedgekeurd bfl Koninklflk Besluit van 2 Juni 1903, n". 68. 
Secretaris: J. A. K A S T E i N, Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

KORT VERSLAW der vergadering, gehouden op 
Zaterdag 31 Maart 1923. »e 8 uur, in hotel 
„Krasnapolsky", te Amsterdam. 

Aanwezig 4o leden, i candidaat-lid en 2 introducé's, de beeren 
J. F. Kooij en J. Lubsen. De voorzitter richt in zijn openings
woord een speciaal welkom tot de introducé's en spreekt de 
hoop uit, dat de kennismaking met »Hollandia« van dien aard 
moge zijn, dat beiden als lid toetreden. 

Na voorlezing der notulen van de Februari bijeenkomst deelt 
de voorzitter mede, dat het gedeballoteerde candidaat-lid niet op 
de bestuursvergadering geweest is, doch van het eventueel lid
maatschap afzag. 

Bij de ballotage blijken de beeren F. Schmidt jr., F. S. Fokke, 
H. N. W. A. Hendrichs en N. von Halasz als nieuwe leden te 
zijn toegelaten; de eerstgenoemde, die ter vergadering aanwezig 
is, wordt, na binnengeleid te zijn, door den voorzitter met zijne 
toelating gecomplimenteerd. 

In de drukraampjes circuleeren de nieuwste uitgiften van 
Duitschtand en Danzig, benevens de 4 cent Nederland koningin 
met oplaagletter A en C. De vraag wordt gesteld, of oplaagletter 
B dezer uitgifte soms aan iemand bekend is, hetgeen niet het 
geval blijkt te zijn. 

Tevens gaat een kaart rond, waarop de bekende firma Yaar 
& Co reeds nu met een stempel reclame maakt voor den op 31 
Augustus en I en 2 September a.s. te Breda te houden i4en 
Philatelistendag. 

De heer D. de Vries deelt mede, dat er ongebruikte blok-
stukken van 25 stuks der 15 cent oranje Nederland, ie uitgifte, 
voor fl. 1900 te koop aangeboden worden; de firma Enschede 
en Zonen verklaarde ze echter voor proefdrukken, dus : zakken 
dicht. De voorzitter dankt den heer de Vries voor deze mede-
deeling en de heer Donath wijst nog op het stukje in het Maand
blad van de firma Correljé betrekkelijk de valsche blokken der 
uitgifte 1867. 

Nu de bibliotheek, die bij den heer Peteis tijdelijk onderge
bracht was (waarvoor hem nogmaals dank betuigd werdj, bij den 
heer Zwolle gerangschikt is, blijkt na schifting, dat er vele in
complete en dubbele nummers van tijdschriften zijn, die ter 
beschikking der leden zijn; op voorstel van den heer Van As 
zullen de zustervereenigingen eventueele aanwezige haar ontbre
kende exemplaren hiervan kunnen bekomen. De nieuv,'e cata
logus der bibliotheek is in bewerking en zal na voltooiing aan 
de leden worden toegezonden. 

Op een vraag van den heer Van Beemdelust omtrent den lees-
cirkel antwoordt de 2e secretaris, dat in de vorige bestuursver

gadering besloten is ons op eenige buitenlandsche bladen te 
abonneeren, daar de ruil niets oplevert en de portefeuilles spoedig 
in circulatie komen. 

Na veiling van niet minder dan 69 kavels (opbrengst f66,—).en 
verloting van 15 prijzen onder de aanwezigen, wordt de verga
dering te ruim half elf gesloten. 

De 2e Secretaris, ]. P. T R A A N B E R G . 

Aangenomen al» lid. 
F. Schmidt jr.. Tolstraat 115, Amsterdam. 
F. S. Fokke, Prinsengracht 855, Amsterdam. 

(Voorgesteld door B. Heuvelink, lid no 208.) 
H. N. W. A. Hendrichs, Zocherstraat 39, Amsterdam. 

(Voorgesteld door P. Vredenduin.) 
L. von Halasz, Weteringschans 78, Amsterdam. 

(Voorgesteld door J. A. Kästeln.) 
De drie laatsten zijn eerst dan aangenomen, als voldaan is aan 

art. 5 van ' t Huish. Regl. 
Adres veranderingen 

294. F . Cortenbach, Keizersgracht 468, Amsterdam. 
210. J. K. Jung, Westergasfabriek 8, Amsterdam 
227. jhr . J. A. Boreel de Mauregnault, Harmeien. 

Candidaat-leden. 
J. F. Kooy, Kantoorbediende, Ger. Schaepstraat 12, ^wj/^r^aOT. 
J. Lubsen, Kantoorbediende, Ger. Schaepstraat 12, Amsterdam. 

(Beiden voorgesteld door E. Donath en G. Gerbracht.) 
W. W. Rutgers, Candidaat-Notaris, Reguliersgracht 36, 

Amsterdam. ^Voorgesteld door P. Engelenberg, lid 34o.) 
P. Koster Hzn., Boomkweeker, Boskoop. 

(Voorgesteld door J. Blonk, lid 313.) 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 21 April 1923, des 
avonds te 8 uur, in Café S u i s s e , Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 28 April 1923, des avonds 
te 8 uur, in Hotel , ,Krasnapolsky", Amsterdam. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, 
te UTRECHT. 

Opgericht 8 September 1906. 
Koninkiyk goedgekeurd 22 Juli 1907. 

Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, J . P . Koenstr. i<)bis, Utrecht. 
Secr. afd. Vlaardingen: H. V A N D E R M E IJ D E N , Vlaardingen. 
Secretaris afd. Gouda: H. D. B O O T , Kattensingel 13, Gouda. 

KORT VERSLAH van de algemeene vergadering op 
Dinsdag 27 Maart 1923, in Hotel 1'Europe, 
te Utrecht. 

Te ongeveer 8V4 uur opent de heer Van Gittert de vergade
r ing en heet het nieuwe lid, den heer Pols, en de aanwezige 
introducé's, de beeren Heilbrink en Deenik, welkom. 

De notulen der Februari-vergadering worden goedgekeurd. De 
ingekomen stukken betreffen in hoofdzaak de aanneming van 
nieuwe leden. De stemming over de ter ballotage voorgehangen 
leden heeft tot uitslag, dat de beeren C. Deenik, J. Hei tbr inken 
W. G. J. J. Hamer met algemeene stemmen worden aangenomen. 
Het andere candidaat-lid, C. von Staa jr., blijkt den vereischten 
leeftijd niet te hebben bereikt, zoodat op grond van artikel 5 
der statuten aanneming als lid niet kan geschieden. 

Het geschorste lid H. Welsch, die niet aan zijne verplichtingen 
heeft voldaan, wordt met algemeene s temmen wegens wanbe
taling geroyeerd als lid. 

Alvorens over te gaan tot de verloting, waarvoor o.m. door de 
beeren Stammeshaus, Lückmann en ondergeteekende prijzen 
waren afgestaan, deelde de voorzitter mede, dat door den heer 
Wijnmalen een extra-verloting zonder nieten op touw was gezet. 
Deze extra-verloting viel zeer in den smaak van de aanwezigen. 

Verder werd medegedeeld, dat de heer Sanders door onvoor
ziene omstandigheden zijne functie als directeur van verkoop
handel niet kon aanvaarden en dat de heer Milius deze bestuurs
functie met de algeheele afrekening daarvan had overgenomen. 

De voorzitter memoreerde hierna het feit, dat de heer Milius 
gedurende tien jaren een bestuursfunctie van de U. Ph. V. op 
lofwaardige wijze bekleedde, bedankte den heer Milius namens 
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allen voor het vele, wat hij voor de Vereeniging had gedaan en 
sprak daarbij den wensch uit, dat hij nog lang werkzaam voor 
de Vereeniging mocht blijven. 

Nadat de heer Milius, op verzoek van den heer Wijnmalen, de 
vergadering voor eenige oogenblikken had verlaten, stelde deze 
voor om den jubilaris voor diens groote verdiensten, de Ver
eeniging bewezen, te huldigen door het aanbieden van een 
cadeau. Natuurlijk gingen de aanwezigen hiermede unaniem accoord. 
De voorzitter deelde den heer Milius het besluit der vergade
ring mede, waarop deze den voorsteller en alle aanwezigen 
bedankte voor de betoonde erkentelijkheid. 

Hierna circuleerden eenige series van de nieuwe vliegpost
zegels van Zwitserland van den heer Kaub. 

Nadat de voorzitter enkele gedane vragen had beantwoord, 
werd overgegaan tot de veiling, die, evenals de daarna ter tafel 
gekomen zichtzending, de gewone belangstelling vinden. 

Om lo ' / i uur werd de vergadering opgeheven. 
De Secretaris van de U. Ph. V., 

K. H. J. VAN HuLSSEN. 
Nieuwe leden. 

J. Heitbrink, Oosterkade 10, Utrecht. 
C. Deenik, Stationsplein 16, Utrecht. 
W. G. J. J. Hamer, de Clercqstraat 104 I, Amsterdam. 

Gandidaatleden. 
K. von Staa, Avenue Concordia 93c, Rotterdam. 
P. M. Enzerinck, Schelpenkade 59a, Leiden. 
R. LooiJ, adj.commies Post, OüdBeierland. 
Viktor Petter, Fuhrmannsg. 2, Wien. VIII. (Oostenrijk). 

Geroyeerd als lid 
(wegens WANBETALING) 

H. Welsch, Markt 18, Naarden. 
Afgevoerd als lid. 

E. van Rooijen, Ysselstein. 
Adresveranderingen. 

Jhr. J. A. Boreel de Mauregnault wordt Harmeien. 
M. W. C. Huysse wordt Mauritsstraat 43, Utrecht. 

Mededeelingen. 
De heer H. C. Milius (Buys Ballotstraat 49, Utrecht) is thans 

directeur van verkoophandel. Alle zendingen, ook die van 
Groep Z, moeten aan den directeur van verkoophandel worden 
gezonden. 

De heer C. L. Sanders (W. van Noortstraat 74, Utrecht) blijft 
Sectiehoofd III). 

De aandacht van de leden wordt gevestigd op de vierde 
alinea van art. 5 van de statuten, n.l. 

»Alle leden moeten den leeftrjd van 21 jaar bereikt hebben.« 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 17 April 1923. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 24 April 1923. 

Haagsche PhilatelistenVereeniging, 
te 'sGRAVENHAGE. 

Opgericht 17 April 1897. 
Als rechtspersoon erkend bfl Kon. Besl. Tan 20 April 1903, n». 68. 
Seer. : C.J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80, 'sGravenhage. 

VERKORT VERSLAG van de BIJEENKOMST van 
Donderdag 32 Maart 1923, in het „Zuid
Dollandsch Kofliehuis", te 'sGravenhage. 

Tegenwoordig zijn 20 werkende leden en een introducé. 
Afwezig met kennisgeving twee werkende leden. Voorzitter de heer 
Stroo. Na een openingswoord van den voorzitter, waarbij hij in ' t 
bijzonder onzen introducé van heden avond begroet, worden de 
notulen der vorige bijeenkomst door den secietaris voorgelezen 
en vervolgens gearresteerd. De ingekomen stukken worden af
gedaan en daarna heeft de stemming over de beide candidaat
werkende leden plaats, die met algemeene stemmen als lid blijken 
te zijn aangenomen. 

Het punt der agenda »mededeelingen« geeft den voorzitter 
aanleiding te zeggen, dat dr. Borel weder series Bandoengzegels 
welwillend ter beschikking heeft gesteld en deelt hij de wijze 
mede, waarop hij zich voorstelt (door veiling) den leden in de 
gelegenheid te stellen die te bekomen. Ook maakt hij opmerk
zaam, dat dr. Borel zich bereid verklaard heeft verdere series te 
zenden tegen kostenden prijs Daarna brengt de voorzitter de 
nieuw uitgegeven Nederlandsche zegels ter sprake. Unaniem is 
men het er over eens, dat ze afgrijselijk zijn en werd nogeens 
gereleveerd, dat de H.P.V. zich reeds t.z.t. tot den minister had 
gewend, toen de inzendingen op de prijsvraag (ook de bekroonde) 
konden bezichtigd worden en bracht hij ook het beroep om ad
haesie aan de zustervereenigingen in herinnering. De conclusie 
was, dat er niets meer aan te doen is en wij thans niet anders 
kunnen doen dan de leelijkheid ervan te constateeren. Ver
volgens besprak hij de in de a.s. Aprilvergadering te houden 
groote verloting. Vastgesteld wordt, dat die alleen voorde aan
wezigen zal zijn en te regelen door het bestuur. Overgegaan 
wordt tot de gebruikelijke verlotingen. 

Den directeur der Afdeeling »Verkoophandel« wordt daarop 
het woord verleend en meent genoemde heerden leden nogmaals 
dringend om medewerking te moeten verzoeken, om zijn taak 
naar behooren te kunnen vervullen. Indien zij hem willen tege
moet komen en handelen in den geest van zijn in het Maand
blad van April te plaatsen verzoek, dan zal dat eene goede be
handeling van zijn Afdeeling ten deel doen vallen. 

De voorzitter maakt nog opmerkzaam, dat hij hoopt, dat het 
loffelijk voorbeeld van den heer Latour, om zegels beschikbaar 
te stellen voor de a.s. groote verloting, navolging zal vinden en 
spreekt ten slotte nog eenige hartelijke woorden tot den heer 
Deggeller ter gelegenheid van zijn aanstaand vertrek naar Indië, 
hem gezondheid en een behouden terugkeer in patria en op 
onze bijeenkomst toevvenschende. De heer Deggeller betuigt 
hiervoor zijn dank. 

De bijeenkomst wordt vervolgens gesloten en wordt overgegaan 
tot de veiling van eenige kavels.

De Secretaris, C. J. COELAND. 

Aangenomen als werkend lid. 
W. F. Pieters, 2e Sweelinckstraat 145, den Haag. 
Willy Lenze, Vivienstraat 98, den Haag. 

Candidaatwerkend lid. 
D. J. Oosterink, ie Luit. Grenadiers, Klimopstraat i;9, den Haa^ 

(Voorgesteld door den heer A. N. C. F. Keijzer.) 
VOORJAARSVERGADERING op Donderdag 26 April 1923, 

des avonds te 8 uur, in het ZnidHollandseh Kofflehnip, 
Grnenniarkt, te 'sGravenhage. 

Opening. Notulen. Periodieke verslagen. 
Ingekomen stukken. Groote jaarlijksche verloting. 
Ballotage nieuw lid. Rondvraag. Sluiting. 
Mededeelingen. 
Den leden wordt opmerkzaam gemaakt op de in deze ver

gadering voor de aanwezigen plaals vindende groote verloting. 
Ingevolge mededeeling ter Maartbijeenkomst verzoek ik de 

leden dringend : 
i" hij het koopen van zegels uit de boekjes, duidelijk hun naam 

in de daardoor opengekomen vakjes te plaatsen. 
2° Steeds, al of niet koopende, een briefkaart, behoorlijk ingevuld, 

aan mij toe te zenden. 
3" Op het girobiljet of den postwissel steeds het nummer der 

zending te vermelden. 
De Directeur der Afdeeling Verkoophandel, 

L. MAZEL. . 

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

Opgericht 12 Januari 1897. 
Erkend bQ Koninkiyk Besluit van 26 September 1911, n». 33. 

Secretaris : F. J. HOEBL^K, Burgemeestersplein 9, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering, ■gehouden op Dinsdag 
27 Maart 1923, des avonds te 8 uur, in 
Café Restaurant „Nationaal", te Arnhem. 

Aanwezig 25 leden, o.w. eene dame. De voorzitter opende te 
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ruim 8V4 uur de vergadering met een woord van welkom, speci
aal tot den heer Einink, die als nieuw lid vooi het eerst de 
vergadering bijwoonde. 

Onder de ingekomen s tukken bevonden zich twee aanmeldingen 
voor het lidmaatschap, een bedanken voor 1924 en eenige 
adreswijzigingen, die voor kennisgeving werden aangenomen. 

De notulen van de vergadering van 27 Februai i j .1 . weiden 
daarna gelezen en met een kleine wijziging goedgekeurd De 
candidaat-leden weiden na stemming tot het l idmaatschap toe
gelaten. 

Het voorstel van het bestuur, om in artikel 4 der statuten den 
leeftijdgrens voor de leden van 18 op 21 jaar te stellen, werd 
bi] acclamatie aangenomen. 

De voorzitter deelde mede, dat hij een persoonlijk schrijven 
had ontvangen van de Afdeelmg »Arnhem,» waarin werd 
medegedeeld, dat de Afdeeling op de bekende basis niet wilde 
onderhandelen, maar als het bestuur der »Globe« geneigd was 
deze basis te doen vervallen, de Afdeeling ons bestuur uitnoo-
digde tot eene mondelinge bespreking, ten einde tot een oplossing 
te komen. Hij deelde verder mede, dat het bestuur hierop had 
geantwoord, dat het gebonden was aan de bekende basis door 
de laatste ledenveigadering \ a n 27 Februari j 1 en dat hiervan 
niet kon worden afgeweken, maar dat het bovengemeld schrijven 
aan de eerstvolgende vergadering zou worden bekehd gemaakt. 
Wederom ontspon zich over de kwestie een langdurige discussie 
met het resultaat, de Afdeeling »Arnhem« te veizoeken een 
officieel antwoord te zenden aan »de Globe«, ten emde tot eene 
bespreking en oplossing te komen van de kwestie, die tusschen 
beide vereenigingen is gerezen en wel op de basis van intrekken 
van haar schrijven d d 15 Februari j 1. 

De voorzitter deelde mede, dat in den vervolge bij het be
stuur geen postzegelscharnieren meer te verkrijgen zullen zijn, 
daar verschillende leden in hun zaak deze zeei billijk verkoopen. 

BIJ de rondvraag opperde de heer Carvet het voorstel den 
Yvert & Tellier-catalogus 1924 collectief te doen bestellen, daar 
dan, bij minstens 10 exemplaren, aanmerkelijke reductie op den 
prijs wordt gegeven Reeds terstond gaven zich een twintigtal 
leden voor deze collectieve bestelhng op 

Het officieele gedeelte van den avond weid daarna gesloten, 
waarna men nog geruimen lijd met onderling ruilen en ver
koopen van zegels bijeen bleef. De Secretaris, F . J HOEBINK. 

Candidaat-leden. 
D. van dei Tooren, Krugei straat 39, Zaandam. 

(Voorgesteld door lid no. 12) 
dr. J. W. R. van Dijck, Willemstraat, Eindhoven. 

(Voorgesteld door lid no. 28 ) 
Aangenomen als lid. 

No. 102. R. W Falkema, St. Antonielaan 181, Arnhem. 
No 137 G. Vermaas, St. Antonielaan 4 i , Arnhem. 
No. 138. F. Valck Lucassen, Villa Sonnevanck, Brummen. 
No. 139. J. W. Saaltmk, De Witstraat 25, Arnhem. 

Adresveranderingen. 
No 53. mr W. H. Vischer, van Winschoten naar Brug-

stiaat 3, den Bosch. 
No. 94. A. te Winkel, van Bouwmeesterstraat 14 naar 

Valkstraat 3 , Arnhem. 
No. 67. H. van Hensbergen, van Ketenstraat 22a, naar 

Bruijnstraat 48 B, Rotterdam. 
Vergaderingen. 

VERGADEBING op Dinsdag 24 April 1923, des aTOuds te 8 
nur, In Café-Restanrant „Nat ionaal" , te Arnhem. 

VEILING-AVOND op Dinsdag 8 Mei 1923, des avondg te 
8 uut, in Café-Restaurant , ,Nat ionaal" , te Arnliem. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", 
te ROTTERDAM. 

Opgericlit 6 Februari 1906. 
Goedgelteard bfl Koninklflk Besluit van 27 Maart 1905, n». 63, 
Secretaris: P. J O R I S S E N P C . Z N , Beatrijsstraat ^6, Rotterdam. 
Comm. V. d. Verkoop : dr. L F R E N K E L , Eendrachtsweg 7, Rotterdam 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 13 Maa7t 
1923, des avonds te iSi uur, in het Poolsch 
Koffiehuis, te Rotterdam. 

Aanwezig 19 leden. Nadat de voorzitter, de heer De Ruiter, 
de veigadei ing heeft geopend, worden de r^otulen der vorige 
veigader ing gelezen en onveranderd goedgekeurd 

Ingekomen stukken ; 
I. Schiijven van de Philatelisten-Vereeniging -»Apeldoom« te 

Apeldoorn, dato 15 Febiuari 1923, houdende verzoek aan den 
Raad van Beheer van het »Nederlandsch Maandblad voor Phila 
telie« voor te stellen eene wijziging te brengen in de draag-
kosten van dit Maandblad vooral met het oog op kleinere ver
eenigingen 

Het antwoord onzer vergadering hierop, dat aan genoemde 
Vereeniging zal worden medegedeeld, luidt xdat, hoewel onze 
Vereeniging met den inhoud van gemeld schrijven sjmpathiseert , 
ZIJ zich wenscht te onthouden een actie daai omtrent te voeren.« 

II. De voorwaarden eener op 22 Maart a s. te Utrecht te 
houden Rijksveilmg van frankeer- en poitzegels 

Voorts gaan rond de vier nieuwe, voor het meerendeel zeei 
leelijke vederlandsche zegels — ook wat kleur betreft — in 
de waarden van i, 2, 2 ^ en 4 cent. 

Ter bezichtiging crculeeren de vcr/amelingen Denemarken, 
Noorwegen en Zwedtn van ondergeleekende, welke met groole 
belangstelling worden bezichtigd, waarna hem door den vooi-
zittei wordt dank gezegd. 

Hierna had de zegelverloting plaats, terwijl de verkoop van 
een zegel, daartoe welwillend afgestaan, aan de kas f 0,25 bracht. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de verga
dering. 

De Secretaris, P. JORISSEN P.C ZN. 

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

Opgericlit 1 Jannari 1911 als I. P. V. „HoUandia". 
Statuten goedgekeurd by Kou. Beslnit van 8 Maart 1912, n». 4. 
Waarn Secr . : L. C. V E R S P O O R j r , Fahrenheitstr . 373, 's-Hage. 

VERSLA« der ALGEMEENE VERGADERING op 
Woensdag 28 Maart 1923, in Café „Hollan-
dais", Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 4i leden. Met kennisgeving afwezig de heei Van 
der Moer De voorzitter opent de vergadering en heet het can-
didaat-lid, den heer Greijskamp, haitelijk welkom. De voorzitter 
wijdt hieina eenige woorden aan onzen ontslapen secretaiis, den 
heer Van Lookeren, die door zijn ijveren trouw aan de Veree
niging bij de leden steeds in aandenken zal blijven De veiga
dering biengt dan door opstaan een stille hulde aan de nage
dachtenis van hem, dien wij op onze vergaderingen steeds zullen 
missen. 

Alvorens verder te gaan met de agenda, wijst de voorzitter op 
de a s Jaarvergadering en deelt mede, dat aan de beur t van af
treden zijn de beeren Van Leijden, Reijerse en Verhoef, tevens 
dat de beeren Van Leijden en Verhoef zich niet meei beschik
baar stellen. In verband hiermede wordt den leden verzocht 
eventueele candidaten aan het bestuur op te geven; tevens dat 
m dezelfde vergadering een nieuwe secretaris benoemd moet 
worden 

Ingekomen zijn bewijzen van deelneming in het verlies van 
onzen secretaris van de H.P.V. en van de heeien Mamgay en 
Annabel 

De notulen woiden goedgekeurd. De candidaat-leden worden 
aangenomen. Door den heer Raymans worden 2 zegels ge
schonken voor het falisficaten-album. 

Voor de verloting zijn zegels geschonken door de heeien Van 
der Houwen, Maingay, Verhoef, Hoogerdijk, Verlegh en f nedr ich. 

Ter bezichtiging gaan rond 4 nieuwe vliegpostzegels van 
Zwitsef land van den heer Ham en een zegel van Rusland met 
vernietigingsstempel van de Bolsjewieken, van den heer Verlegh. 

Bij de verloting is de ' e prijs voor den heer Van Dop. De 
veiling brengt een bate voor de kas op a f1 ,91 ' 

Ter sprake komen de prachtige (') nieuwe Nederlandsche zegels 
en wordt in verband daarmede de volgende motie aangenomen : 

D e I n t e r n a t ^ o n a l e 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 »P h 11 a t e 11 c a«, g e v e s t i g d t e 
's - G rav en hage, i n a l g e m e e n e v e r g a d e r i n g b i j 
e e n o p 2 8 M a a r t 1 9 2 3 , g e z i e n d e p l a a t j e s , d i e 
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d o o r h e t S t a a t s b e d r i j f d e r P o s t e r ij e n e n T e l e  ' 5 
g r a f i e z i j n u i t g e g e v e n a l s p o s t z e g e l s v o o r * 
h e t K o n i n k f i j k d e r N e d e r l a n d e n , a c h t d e z e s 
p r o d u c t e n s m a k e l o o s e n h e t l a n d v a n R e m 
b r a n d t o n w a a r d i g , v e r z o e k t d e o v e r i g e N e d e r  « 
l a n d s c h e V e r e e n i g i n g e n v a n P o s t z e g e l v e r z a 
m e l a a r s a d h a e s i e t e w i l l e n b e t u i g e n , b r e n g t 
e e n e n a n d e r t e r k e n n i s v a n d e p e r s e n g a a t 
o v e r t o t f d e o r d e v a n d e n d a g . 

Hierop volgt nog eenige bespreking en blijkt, dat de leden^ 
zich niet kunnen vereenigen met het art ikel in het Maandblad 
onder het hoofd tOnze nieuwe postzegels. Met dit artikel isden 
minister een wapen in de hand gegeven tegen hen, die dezeu 
zeoels leelijk en smakeloos vinden. De algemeene opinie isdaii ' , / 
ook, dat dit artikel geplaatst is, om de fout goed te praten vari 
het lid, dat uit den Bond van Postzegelverzamelaaars mede in de. .■> 
Commissie tot beoordeeling zitting had. 1 

Op de vraag van den heer Amiabel, betreffende de controle, " 
wordt door den voorzitter geantwoord, dat deze kwestie door hel ' 
bestuur onder de oogen zal worden gezien en mettertijd ter tafel 
zal worden gebracht. 

Tot leden van de commissie voor het nazien van de rekening 
en verantwoording van den penningmeester worden benoemd 
de beeren Van den Berg en Verlegh. 

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering. 
De waarnemend secretaris, 

C. V E R S P O O R J R . 

Hededeeling. 
De leden worden nog eens opmerkzaam gemaakt op den prijs 

een zegel van fr. 50,—, door den heer Amiabel beschikbaar 
gesteld voor hem, die het meest ertoe bijdraagt, om door voor
dracht of lezing in verband met de philatelie de vergaderingen 
aantrekkelijk te maken. 

Aangeaotnen als lid. 
No. 16. J. J. Oltmans, Z.O. Binnensingel 96, den Haag. 
No. 97. A. Greijskamp, Wesselstraat 389, den Haag. 
No. 146. C. Th . F. Oetgens van Waveren Pancras Clifford, 

Stadhouderslaan 86, den Haag. 
No. 209. J. A. Valk, Post en Telegraafkantoor, Noordweg, 

Krabbendijke. 
No. 225. J. C. Westerweel, Schuttershofweg 9, Terneuzen. " ^ " 

Idresveranderingen. < 
H. Landheer , Koningstraat 17, Het Loo, Apeldoorn. 
J. Casteleijn, p.a. den heer Bleeksma, Heerengracht 115, 

Amsterdam. 
C. J. Kwantus, Zuid Buitensingel 130, den Haag. 
mr. J. G. Huijser, Vredehofweg 32, Rotterdam, (vanaf i Mei). 

Candidaatleden. 
G. Vogel, Wolmaranstraat 289, den Haag. (Eigen aangifte.). 
H. Blaauw, Javastraat 69, den Haag. (Voorgesteld door J. J. 

Wevers en A. Smit). 
W. 1. Hoos, Esschelaan 22, Rotterdam. 
G. van Hattem, Haagweg 43, üelft. (Beiden voorgesteld door 

H. I. M. Cokart en I. van Sillevolt). 
A. B. A. M. de Groot, Stationsdwarsstraat 5, Utrecht. 
H. I. C. Walthers, Bergschelaan 178. Rotterdam. (Beiden voor

gesteld door 1. C. Bender en J. F. W. van Eijk.) 
mr. ƒ. Wijnveldt, substit. officier van justi t ie. Voorschoter

laan :8 b, Rotterdam. (Voorgesteld door mr. D. M. Pare en mr. 
J. G. Huijser. 

Verstaderimreii. 
BESTUURSVERGADERING op Woensdag 25 April 1923, 

des avonds te 7 mir , in zaal I van Café »Hol landais« , 
G r o e n m a r k t , t e ' s Gravenhage ; d a a r n a ALGEMEENE VER
GADERING tezel fder p l a a t s e , t e 7>/2 uur . 
1. Opening. Ingekomen stuk- 6. Benoeming secretaris. 

ken. 7. Verkiezing bestuursleden. 
2. Jaarverslag. 8. Jaarverloting van zegels. 
3. Notu 'en . 9. Verloting van zegels onder 
4. Verslag commissie rond- de aanVvezigen. 

zendingsverkeer. 10. Veiling van zegels (als de 
5. Verslagverificatie-commis- tijd het toelaat). 

sie. I I . Rondvraag en sluiting. 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
,,Op Hoop van Zegels", 

te HAARLEM. 
Opger icht 1 Maar t 1911. 

Erkend b ^ KoninklQk Beslui t ï a n 1 NoTember 1912, n». 39. 
Sec re t . : G. D. S W A N E N B U R G D E V E Y E , Schotersingel 109, 
_ _ _ ^ Haarlem. 

KOKT VEftSLAa van de Algemeene Vergadering 
op Dinsdag 27 Maart 1933, te 8 uur, in 
Café Brinkmann, te Haarlem. 

Ongeveer kwart over 8 wordt de vergadering door den heer 
dr. van den Berg, die, bij afwezigheid van den voorzitter, diens 
functie waarneemt, geopend; 20 leden en 1 introducé zijn aan
wezig. De notulen van de vorige vergadering worden door den 
secretaris voorgelezen en goedgekeurd. Er zijn geen ingekomen 
stukken. 

Hierna leest de secretaris het jaarverslag voor, dat onder 
dankzegging door den voorzitter woidt goedgekeurd. 

De penningmeester legt nu rekening en verantwoording af 
over zijn financieel beheer gedurende het afgeloopen jaar. Dank 
zij de duidelijke uiteenzetting, gaat iedereen hiermede accoord. 

De verificatie-commissie, bestaande uit de beeren Risselada en 
Rol, houdt zich gedurende de pauze bezig met het nazien der 
boeken van den penningmeester, waarna de commissie, bij monde 
van den heer Risselada, de in orde bevinding daarvan mede
deelt. Het jaarverslag van den bibliothecaris, door den voorzitter 
voorgelezen, wordt goedgekeurd. 

Aan de orde is -hierna de bestuursverkiezing. De voorzitter, 
de penningmeester, de bibliothecaris en een der sectiehoofden 
zijn aan de beui t van aftreden, maar bij acclamatie worden deze 
beeren weer herkozen, zoodat het bestuur ongewijzigd is gebleven. 

Na het^yerslag van de verificatie-commissie wordt de rekening 
van den penningmeester goedgekeurd c.q. den penningmeester 
décharge verleend Door den penningmeester wordt dan de 
begrooting voor 1923/24 behandeld. Zij wordt vastgesteld en 
goedgekeurd. 

Bij de algemeene zegelverloting o'nder alle leden zijn de ge
lukkige prijswinners : ie pr i js ; A . H . Krans te Schoten; 2e prijs: 
John E. Lieftinck te Haarlem; 3e prijs: H. R.J-. A.van Thienen 
te Haarlem; 4e prijs L. P. de Stoppelaar te Heemstede; 5e prijs: 
mevr. Veder van Hoboken te Rotterdam; 6e prijs: P. Lugt te 
Overveen ; ye prijs : W F. van der Vlugt te Haarlem ; 8e prijs : 
dr. W. G. N. van der Sleen te Haarlem; ge prijs : C. Jansen 
Hendriks te Heemstede; loe prijs: Ir. A. C. Sanches te Amers
foort; i i e pri js: J. N. A. Arnhardt te Schoten. 

Bij de volgende verloting onder de aanwezigfn, waarvoor o.m. 
nog enkele leden prijzen hadden afgestaan, kregen de meesten 
nog wat aardigs in hun bezit. 

Nadat van de rondvaaag nog een beperkt gebruik is gemaakt, 
wordt de vergadering onder dankzegging door den vporzitter 
gesloten. 

Haarlem, 5 April 1923. De secretaris, 
G. D . ' S W A N E N B U R G DE V E I J E . 

JAARVERSLAG VAN DEN SECRETARIS. 
Het is mij wederom een genoegen, U hierbij het jaarverslag 

van onze Vereenigmg over het afgeloopen jaar te mogen uit
brengen. In tegenstelling met den vorigen keer kan ik ditmaal 
met een kort résumé volstaan, aangezien er zich weinig feiten 
van beteekenis hebben voorgedaan. Veel genoegen doet het mij, 
weer allereerst te mogen wijzen op den gestadigen vooruitgang 
van onze Vereeniging, wat de leden betreft, hetgeen blijkt uit 
het volgende staatje over het tijdvak i Maart 1922—i Maart 
1923 • aantal nieuwe leden 20, bedankt 8. geroyeerd r, wat dus 
beteekent eene toename van 11 leden. Op l Maart '23 bestond 
alzoo onze levende inventaris u i t : i eereUd, 5 begunstigers en 
124 leden. 

Slechts een tweetal a lgemeene vergaderingen werden dit seizoen 
gehouden, die natuurlijk weer door een bepeikt aantal leden 
werden bezocht. Ten einde het ruilverkeer onder de leden van 
»O.H v.Z.« te bevorderen en de Haarlemsche verzamelaars wat 
meer met elkaar in contact te brengen, werd begonnen, evenals 
dat in vroegere jaren al eens, maar zonder succes, het geval is 

i im* *< j j jw ' i f ! i . i j | o — D I R . L E O N D E RA.AT 
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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 PhilateHstenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" 
te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatehstische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de PhilateHsten-
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 — 
POSTZEGELTENTOONSTELLING TE LUXEMBURG VAN 27-31 AUGUSTUS 1922. 

Alle bydrag:en van postzegelkundigen, wetenschappelijken en 
redactioneelen aard, benevens nieawe uitgiften, te zenden aan 
den Hoofdredactear J. D. VAN BRINK, te Hoek van Holland; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Redacteur 
F. H. M. POST, Maliebaan 104, te Utrecht; alles op het gebied 
van Poststukken, aan den Redacteur W. P. COSTERÜS Pzn., te 
Edam. Afstempelingen aan den Heer J. P. TRAANBERU, 
Brouwersplein 25"", te Haarlem 
Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. SPITZEN jr. 

Vaste medewerkers: H. J. VAN BALEN, J. C. CRAMERUS, 
J. A. KASTEIN, H. C. MILIU8, J. P. TRAANBERG, Ct. V. v. d. 
SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr., LEON DE RAAY, A. C. VOSS 
Tot het plaatsen van advertentiën, 'het bekomen van abonnement 
en afzonderiyke nummers, het 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. SMEULDERS, Schoolstraat 18, te BREDA, 
Telefoon Interc. 197, Postrekening No. 37183. -^-^ 

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
Binnenland, per jaar, franco per post ƒ 5,—. 
Buitenland, » > » » » » 6,—. 
Afzonderlijke nummers *■. . . » 0,50. 

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
Vi pagina 
V> » 
V, » 
V* ' 

/ 3 0 , 

» 17.50 
. 12,50 
. 1 0 , 

'/« pagina . 
V , > . 
V, » • 
Vn  • 

/ 7 . 5 0 
. 6 , 

» 5,50 
» 4,50 

»/„ pagina. / 4,— 
Vu • .. » 3 , 

Bii 3> 6 en 12imal plaat

sing 5, 10 in 15% rsductii 

^e Jaargang. BREDA, 16 APRIL 1923. No. 4. 

ATTENTIE. 
Nogmaals moeten wij dringend aandacht vragen voor een juiste 

adresseeiing der stukken aan redactie, medewerkers en admini
stratie. 

Alle poststukken aan den heer W. P. COSTERÜS Pzn, te £dam. 
Alle afstempelingen aan den heer J. P. TRAANBERG, Brou

wersplein 2^r, Haarlem. 
Nederland en Koloniën aan den heer F. H. M. PO^T, Malie

baan io4, Utrecht. •. 'ffl " 
Nieuwe uitgiften (behalve Nederland en Koloniën en post

stukken), aan den heer J. D. VAN BRINK, Hoek van Holland. 
Vereeniglngsverslagen en advertentiën, adreswijzigingen 

enz. aan den heer L. C. A. SMEULDERS, Schoolstraat 18,/?«rfe. 
Alle verdere bedragen aan den heer J. D. VAN BRINK, 

Hoek van Holland. 
De verkeerde adresseering belemmert een vlugge afdoening 

van zaken en brengt extra onkosten mede aan postporto, die 
vermeden kunnen worden. 

Is de foufdpuk 3d op 4d V. R. I. op de 
posfzegeis van Oranje Vrij Sfaat, echf? 

A. Alle waarden met punten op den lijn van »V.RLr 
B. Zonder punt achter »V«. Alle waarden behalve >2V̂  d«. 
Ba. Linker bovenbeen gebroken van de »V«. Alle waarden. 
C. Zonder punt achter »Î  
D. Waarde cijfer ontbreekt. 

en 5 /  . 

4 d oranje. 
14, ld, 6d rose, 6d blauw, i/

ZB. 
De 

h^ M^kïMsm:. ff: 

E. Letter »I« ontbreekt. Jjd en id. 
F. Opdruk »V.R.l.« ontbreekt, y^, i, 6, en ij—. Deze opdruk 

ontstond doordat het vel te hoog in de pers gelegd werd. 
G. Letter »de van »id« ontbreekt. 
H. Waarde cijfer en letter ontbieken. De opdruk ontstond 

doordat het vel te laag in de pers gelegd werd. 
I. Het kleine waarde cijfer »14« ontbreekt. J^d oianje. 
M. Dubbele opdruk, i^d en 3d". 
N. Opdruk ontbreekt. Alleen te herkennen in paar met nor

malen opdruk. ld en 3d. 
Q. Letter »V« onibieekt. i/j, i, 3 en 6d. Verooizaakt door

dat het vel te veel naar links in de pers gelegd werd. 
Qa. Letter »V« ontbreekt en cijfer «i« ontbreekt, id. 

Dubbele opdruk, waarvan een diagonaal. 3d. 
tweede druk, kenbaar aan de punten boven de lijn, waren 

van dezelfde zetting, maar alle punten zijn hier veranderd en 
behooren tot een geheel andere type, zijnde veel kleiner en. on
regelmatiger van vorm. Al de hier boven aangehaalde fout
drukken werden hersteld, doch hierdoor ontstonden weder an
dere foutdrukken of variëteiten, die ik U alle zou kunnen op
noemen, doch die hier van geen belang zijn. 

Zooals U uit bovenstaande zien kunt, weid de eeiste druk, 
nadat een zeker hoeveelheid gedrukt werd, gecoirigeerd, en voor
namelijk het zegel zonder punt achtei »V«, waarom zulk een 
razernij ontstond, direct hersteld, zoodat op veidere drukken 
deze foutdruk niet meer voorkwam. Nu bestaan er bij latere 
drukken wel zegels waarvan de punt achter »V« ontbreekt, doch 
deze herkent men onmiddelijk aan den stand en den vorm van 
de aanwezige punten achter »R« en »I«. 

Wat betreft de aanmerking betreffende de aangehaalde No 130 
S. G. de?e heeft een gehcl ander oorzaak. Onder het drukken 
van de Vjd en id waarden, viel de letter »I« uit den drukl<ers
vorm, en onmiddelijk nadat drt ontdekt werd, werd de ontbre
kende letter in den vorm gezet, alleen met het verschil dat nu 
de letter iets te ver van de andere letters stond. 

riiÄ#f|^ 
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Dat er iets niet richtig indertijd gebeurde met den bewusten 
foutdruk, staat boven allen twijfel verheven. Zij die een studie 
gemaakt hebben van de zegels van O.V.S. met opdruk »V.R.I.« 
zullen zich' herinneren^ dat een dergelijk geval zich voordeed 
in hetzelfde tijdperk, met de id brum en i/— oranje. 

De geschiedenis van het ontstaan van deze zoogenaamde fout-
drukken, is in het kort, als volgt : 

Door de National Bankof O. F. S. te Bloemfontein, werd gedu
rende het overdrukken van de gewone zegels, aan de militaire 
autoriteiten gevraagd, om de zegels, die zij in haar bezit had, te 
mogen laten overdrukken met »V. R. I.«, zoodat zij deze nog in 
voorraad zijnde zegels voor postale doeleinden kon gebruiken. 
Hiervoqr toestemming ontvangen hebbende , zond zij haar voor
raad (met inbegrip met i d bruin en i/— oranje, naar de offi-
cieele drukkerij, waar alles overdrukt werd. Toen nu eenige 
bankbeambten eenige van deze zegels aaji hunne vrienden ten 
geschenke gaven, werden de autoriteiten op de hoogte gesteld, 
dat zegels die reeds uit koers waren met den opdruk voorzien, 
in het bezit van' de Bank waren. Onmiddellijk werd door de 
autoriteiten teruggave van deze ingesmokkelde zegels gelast. Dit 
gelukte in zooverre, dat er veel teruggeven werd, doch gezien 
de hoeveelheid die steeds aangeboden werd en nu nog aangebo
den wordt, blijft het open vraag hoeveel er werkelijk gedrukt 
werden, ofschoon de Bank beweerde slechts 80 stuks van de id 
en 100 stuks van de i/— in voorraad te hebben gehad. 

Daar de drukker niet gecontroleerd werd, gezien het boven
staande, zou het niet onmogelijk zijn geweest een grooten voor
raad van de hierbovengenoemde zegels te laten overdrukken 
en ook voor geïnteresseerde lieden een vel van de 4 d met den 
opdruk 3 d tusschen de andere vellen in te smokkelen, doch 
dan zou het vel moeten toonen den foutdruk zonder punt achter 
de »V«. 

Nu deze echter wel geplaatst werd, komen wij tot een ander 
conclusie. Dit vel (of misschien meerdere vellen) kon niet tus
schen de andere vellen en in vergissing ingesmokkeld worden, 
daar dan ook hier de foutdruk zonder punt achter »V« aanwe
zig zou zijn. 

Dat het drukken van deze foutdrukken echter wel door den 
oorspronkelijken drukker geschiedde, staat buiten twijfel, daar 
de letters, cijfers en punten alle nauwkeurig zijn weergegeven, 
en men in dat land, en in dien tijd, onmogel jk kan aannemen 
dezelfde typen bij twee drukkers aan te treffen. 

Ik heb de letters^ cijfers en punten, nauwkeurig nagemeten, 
en alle maten zoowel wat betreft hoogte, breedte en afstanden 
vergeleken met echte, en deze stemmen precies met elkaar 
overeen. Alleen de inkt wijkt af met de oorspronkelijke zooals 
ik. hier zal behandelen, en reeds in mijn bovengemelden brief 
aanhaalde. 

Aan mijn verweer omtrent punt 4, kon de heer Duiven niets 
»bijzonder« ontdekken. 

Ik beweer en kan dit bewijzen wanneer ik het blokstukin mijn 
bezit heb , dat dit zoogenaamde blokstuk met foutdruk te netjes 
gedrukt is. Microscopisch onderzocht, zijn de lettets te accuraat 
gedrukt. Alle letters cijfers en punten zijn zoo keurig afgedrukt, 
dat men aan opzet gelooven moet. Alleen de inktsoort schijnt 
van een ander soort afkomstig te zijn dan die voor den gewonen 
druk gebruikt is geworden. Deze vertoont zich als grijszwart 
en onder den microscoop vertoont zij allerlei kleine barstjes, 
terwijl de gewone soort gitzwart is, effen vloeiend en een waas 
van smoezeligheid op voorkomt. 

Ofschoon ik van drukken weinig verstand heb, weet ik toch 
zeer goed dat wanneer er een massa vellen zegels, of gewone 
afdrukken op een handpers gemaakt worden, de latere vellen 
steeds lichter geinkt zijn dan de eerste die uit den pers kwamen, 
en dan deze grijszwart schijnen te zijn. 

Doch hiervan is hier geen sprake, de opdruk 3d »V.R.I.« was 
de laatste waarde die uitgegeven werd, en van den eersten druk 
is een zeer kleine oplaag geweest. Wanneer nu deze foutdruk 
tusschen de andere vellen van 3d verdwaald was geraakt, dan 
zou men den slordigen afdruk kunnen herkennen. 

Hier is juist het omgekeerde het geval. Hier vertoont zich 
een grijszwarte afdruk, doch zeer keurig afgedrukt. 

Ik geef graag gewonnen dat de heer Duiven tevreden was 
met zijn aankoop, en aan de echtheid niet twijfelde maar het 
verwondert mij zeer dat hij zoo stokstijf op zijn s tandpunt bleef 
staan, niettegenstaande ik hem zooveel als in mijn vermogen 
was, trachtte te overtuigen dat hier onmiskenbaar een verval-

sching in het spel was. 
Zijn opinie omtrent het gros der zich noemende experts, deel 

ik geheel, doch de ondervinding van bijna 30 jaren studie van 
een land, is toch niet weg te cijferen en moest in dit geval, 
gewicht in den schaal leggen. 

Ik meen hier genoeg mijn s tandpunt uiteen gezet te hebben 
en hoop nu dat ook a rde re Philatelisten die deze zegels kennen 
en bestudeerd hebben, hunne opinie daaromtrent zullen geven. 

L E O N DE R A A Y . 

Nieuwe Uitgiften. 

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 exemplaren. Alle onkosten worden 
gaarne en onmiddellijk vergoed. 

Readers and correspondents all over the 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. 

Die Laser warden 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 las renseignements ou documents qu'ils voudront 
bien nous communiquer, particulièrement en ce qui concerne 
les nouvelles emissions en ajoutant 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 dan landsnaam 
verwijst naar de jongste mededeeling, betrekking hebbende op 
hetzelfde land. Waar voorafgegaan door ,,K" verwijst zij naar 
de betrekkelijke kroniek der maand. 

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

ARGENTINIË. 
De 12 ceniavos blauw der uitgifte 1918 (zonder watermerk) 

verscheen met den opdruk M.H. als dienstzegel. B.M. 

BELGIË. 

In nevenslaande teekenmg verscheen 
de 15 centimes, donkerlila. 

0,05ia0.05 

Van de in het voiige nummer ver
melde pakketpostzegelsgeven wij hierbij 
de afbeelding van de beide types. 

MVNVI 

Ëj^SPOORWEOEW I 

MAMMAÉMIÉAÉlMMÉMMÉÉt 

nrrwvTmPFnsRi i--0*f'a ^ D IR . L E O N D E RAAT 
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BELGISCH CONGO. 

Behalve de in het Maart-nummer vermelde 
opdruk 2 ; op 30 op 10 centimes verschenen 
nog de volgende : 

10 centimes op 5 centimes groen; opdruk 
rood. 

25 centimes op 4o centimes rood; opdruk 
zwart. 

10 cenlirres op i franc olijf; opdruk rood. 
25 » » 5 » oranje » zwart. 
Alle met het tweetalig opschrift. 

BERMUDA. 

In de gebru kclijke tcckening verscheen de 
21̂ 2 d. olijfgioen, watermerk in sieischrift. 

Met hetzelfde watermerk kwam uit de l 
penny rood. v. Gastel. 

BRITSCH NYASSALAND. 
Met het wate imerk in sierschrift 3 pence, biuin op geel. 

BULGARIJE. 
De 50 stot oranje der uitgifte 1921 veischeen thans in blauw. 

COLUMBIA. 
De uitgifte van 1921 werd uitgebreid met de 10 centavos 

donkerblauw. B. M. 

ÉmMÉÉHÉIIilÉÉÉlillÉÉ 

DOMINICA. 

gedrukt zijn op het- watermerk-papier C A C A 

In nevenstaande teeke-
ning veischeen de 5000 
Mark, rood en zilver. 

Ten behoeve van de 
kleine rentenieis en ge-
pensioneirden g;>fdepost-
administratie uit een twee
tal »Wohifails-Marken« 
in de waaiden 70 en 130 
Mark. Van deze bedragen 
komt 20 resp. 30 Mark 
ten goede aan deze arme 
tobbers. Beide zegels ver
schenen in dezelfde teeke-
n ing ; de 70 Mark is ge
drukt in karmijn, de 130 
in blecklila. 

Als dienstzegel is voorts 
nog te melden 100 mark 
met den opdruk D. M. 

Onze getrouwe medewerker de 
heei van Gastel toont ons de 
nieuwe serie voor dit Britsche 
bezit en waarvan wij de afbeel
ding hierbij geven. 

In deie nieuwe teekening zijn 
vei schenen de volgende waarden : 

1/̂ , I, 1 4 , 2, 21^, 3, 4 en 6 
pence ; i, 2, 2'^, 3, 4 en 5 shil
ling, I Pond. 

Alle zegels hebben het water
merk in sierschrift, behalve de 3 
en 5 shilling en de i Pond, die 

DUITSCHLAND. 

De heer Klinkhamer te Zevenhuizeij 
toont ons de volgende aanvullings-
waaiden der luchtpostserie (groot for
maat : 

10 mark wijniood. 
25 » bruin. 

Van verschillende zijden bereikt 
ons de nieuwe 3000 Mark bruin 
in nevenstaande teekening. 

De firma Yaar meldt ons tevens 
de verschijning van de 5 mark, 
oranje-geel in het mijnwerkers
type, die voor het eerst uitkwam 
met den opdruk Rhein und Ruhr-
Hilfe, beschreven in het Maart
nummer . 

Als noviteit in een geheel nieuw 
pakje verscheen de 100 mark, violet; 
naar verluidt zal dit de teekening wor
den ook voor de waarden 200, 300,4oo 
en 500 mark. Het groot-cijfer formaat 
zal alleen in gebruik blijven voor de 
1000 mark en hooger. 

Bij enkele waarden in de posthoorn-
teekening za) de verzamelaar bereids 
twee verschillende typen hebben opge
merkt. 

Zoo komt o.a. op het 6-mark zegel 
het waarde-cijfer voor in twee verschil
lende standen (rechtstaand en over-
buigend). Dit is te verklaren, doordat 
deze zegels worden gediukt in vellen 
en op rollen. Bij de eerste is het cijfer 
rechtstaand ; bij den druk in rollen ver
toont het een min of meer schuinen 
stand. Bij de 8 mark in deze teekening 
doet zich een ander verschil voor : bij 
de vellen is het cijfer 8 vet gedrukt en 
een weinig grooter dan bij den druk 
voor rollen, waarbij het voor dezenlaat-
sten druk bovendien magerder is. 

De watermerken der onderscheiden Duitsche uitgiften volgen 
elkander afwisselend op ; in het Maart-nummer der Berlmer 
Biiefmarken Zeitung komt een opgave voor van de tot op heden 
verschenen waaiden met de watermerken. Wij hopen in een der 
volgende nummers van het Maandblad hiervan een uitvoerig 
uittreksel te kunnen plaatsen tot wegwijzing van de belangstel
lende verzamelaais. 

AAAAJUUhftAdUbAAA 

ESTLAND. 
In nieuwe teekening, landkaart, 

olijfgroen en blauw. 
verscheen de 100 mark, 

De beide hooge waarden in 
deze teekening, de 15 en 25 
mark, ongetand, komen thans 
ook voor in de tanding i4. 

GIBRALTAR. 
In het koerseerende George-type verscheen de 6 pence 

licht-violet met het watermerk in sierschrift. 

ji*j>4jf^jüi'yiii!i|i.' ''B-'-e^ O :_ DIR. LEON DE HAAr 
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HONGARIJE. 
In het oogsttype en met het opschrift Magyar Kir. Posta 

verscheen de 20 kronen, violetrood. 
IERLAND. 

Het landkaarttype werd vermeei 
derd met de i pennyrood. In deze 
teekening zijn derhalve tot op heden 
verschenen : i , i j ^ en 2 pence. 

In nieuwe teekening, Keltisch Kruis, 
verscheen de 3 pence blauw, waarvan 
wij de afbeelding geven. 

ITALIAANSCH SOMALILAND. 
De koeiseerende pakketpostzegels van het moederland wer

den overdrukt (tweemaal) met het woord SOMALIA. 
Aldus zi)n verschenen : 
50 centimes oranje. 

1 Lire violet. 
2 » groen. 

JOHORE. 
In het koerseerende type met het watermerk in sierschrift : 

25 cent donker violet en gioen. v. Gastel. 
KELANTAN. 

3 Lire geel. 
4 » grijs. 

het watermerk 

rt&ilEËi 

Met het watermerk in sierschrift verscheen de 
I cent zwart. 

LETLAND. 
De firma Yaar en Co toont ons de 

nieuwe zegels van dit land, thans met 
waardeaanduiding in Santimu. Overi
gens wijkt de teekening niet af van de 
afbeelding. 

Tot op heden verschenen : 
4 Santimu groen. 

10 » rood. 
20 » blauw. 
De santimu is het honderdste deel 

van de »lat« overeenkomende met 
± 60 cent. 

LITHAUEN. 
In zeer piimitieve teekening een 5 Lietuva, bruin en blauw. 

wmmmmmmm 
n 

LUXEMBURG. 
Van verschillende be

lichtgevers gewerden ons 
de opdi ukken : 

5 op I centime grijs. 
:; op 4 centime bruingee l ; 

beide op het cijfenype, 
welke op 20 Maart j .1 . in 
gebruik weiden genomen. 

De heer Mutsaeis te 
Brussel is zoo vriendelijk 
01 s de nieuwe 10 francs, 
zwartbruin ter inzage te 
zenden. Het zegel dient ter 

vervanging van de 10 f iancsgioen, vermeld in hetFebruar i nummer . 

10 IliaMiMiI!li@ H: 
MM^kAMMM 

MALAYSTATEN. 
Met het nieuwe watermerk verscheen de 3 cent grijs. 

MAURITIUS. 

Ter afwisseling weder eens een wapentype! 
De heer van Gastel meldt ons de 12 cent rood 

met het nieuwe watermerk, wapentype. 

MEMELGEBIED. 

^ v p T P n v i v i 

««•MUAMMMI 

Gaven wij in het Maartnummei de 
beschiijving van de beide eerste typen 
der opdrukser ie , thans blijkt het d a ^ 
het derae type niet lang op zich heeft 
laten wachten. 

Men koos voor deze dei de uitgifte 
den vorm : 

K L A I P E D A 
(Memel) 

25 
* ♦ * * 
M A R K E S 

Ook voor deze opdrukken bezigde 
men de dienstzegels der beide eeiste 
opdrukzegels. Aldus zijn verschenen: 

10 Mark op 5 c blauw ; opdruk rcod. 
20 » » 5 c . » ; » » 
25 ^ » 2 5 c. rood ; » blauw. 
50 » » 25 c. » , » » 

100 » » I L. bruin; » zwart. 
200 » » I L. » ; * * 

De opdi ukken zijn al heel spoedig 
gevolgd door de definitieve serie in 
nevenstaande afbeelding. Tot op heden 
werden ons getoond : 
10 maik, l ichtbruin 100 mark rood. 
25 » oranje 400 » bruin. 
50 » olijfgroen looo > blauw. 

MEMELGEBIED (Fransche bezetting.) 
Vóór de overgave van dit land aan de Lithauers zagen de 

Franschen nog net even kans een drietal opdrukken het aan
zien te schenken : 

10 mark (rood) op 2 mark op 45 centimes. 
50 mark op 50 centimes blauw. 
25 mark (rood) op 25 centimes blauw. 

MEXICO. 
De in het vorige nummer vermelde waarden der nieuwe 

seue weiden aangevuld met de 2 centavos rood; 5 centavos 
oranje geel. 

NICARAGUA. 
De 10 centavos geel der uitgifte 1914 weyd overdrukt m e t ; 

Vale OOI (en 0.02J 
de Cordoba 

voorts werden een tweetal plakzegels door den opdruk 
NICARAGUA 

R. de C.  ^  ^ , ^ ' ,. 4 
Vale ^ S ^ ^ ^  ä ,  ^ 

Un cent. 
veranderd in postzegels. 

Axr^rw.ag >te>3T ara ~ ■<?, <# T : :>O3WSJVVU0) ja j .VA\ 
» » . » ^ ■ > j  j 
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"^"^■^^■■Y' NOORWEGEN. 

In de aiwijkende teekening — a betale en 
portomeike — verscheen het portzegel lo Ore 
groen. 

Als verdei e aanvulhngewaai den 
der luchtpostzegels zijn te mel
den 

3000 klonen, roodbruin 
4800 kronen, blauw, 

beide in nevenbtaarde teekening. 
Den heer Mutsaeis te Brussel 

dank voor bericht. 

PARAQUAY. . 
In de teekening;, een roodekiuiszustei, die een gewonden 

sold lat laaft, verscheen een weldadigheidszegel ter waaide van 
50 centavos \ i peso. 

POLEN. 

De in het Febiuar i nummei 
vci melde 200 mark, zwart en rose, 
weid gevolgd door: 

300 mark, l ichtgioen. 
4oo mark, lichtgioed. 
500 mark. lood. 

RUSLAND. (Maart '23 ) 
De 20 kopeken der uitgifte 1909, werd overdrukt met den 

5straligen Sowjet ster en de waarde 5 Roebel 
TUNIS. 

Voor de oorlogsverminkten gaf 
men hier iets nieuws uit. De koer
seerende uitgifte, gedrukt in gewij
zigde kleuren werd overdrukt met 
het Fransche oorlogskruis en een 
nieuwe waaide, voorafgegaan dooi 
de lelteis A F F t, afkort ing van 
affranchisement (flankeer waai de). 
Op de 5 francs b.v. is afgedrukt 
25 c. waardoor de frankeerwaarde 
van dit zegel is geworden 25 cen
times en 4 fr. 75 glijden in 't laadje 
der »mutilés.« 

In het geheel zijn 17 waarden van 
I c. tot 5 francs op deze wijze over
drukt . 

In nieuwe teekening verschenen 
voorts onderstaande portzegels : 

I, 2, 5, 10, 20, 30, 50 centimes, 
I, 2 en 5 francs. 

TURKIJE. 
In het Maartnummer vermeldden 

wij de verschijning van een tweetal 
waarden in nevenslaande teekening; 
de 5 piasters violet en de 7^/9 pias
teis lichtblauw. Als derde lid der 
nieuwe f.imilie is thans verschenen 
de 4^2 piasteis, kaïmijn. 

De zegels dragen het opschrift 
»Tuiksche posterijen« in tegenstel
ling met de vorige uitgiften, die 
pi Ijkten met »Posterijen van het 
Osmaansche Keizerrijk«. 

SALVADOR. 
De 6 centavos karmijn 

met het waardecijfer 20. 
STRAITS S E T T L E M E N T S . 

In koerseerende t eeken ing : 
21 cent violet, nieuw watermerk 

TURKSEILANDEN. 

Yv€rt No. 427  werd overdrukt 
N.M. 

V. Gastel. 

«AlMkMl 

URUGUAY. 

mmmwfmmvm 

M É M 

( P ^ P V i n i ^ ^ » * « ^ 

J < 

In het Januarinummer vermeldden 
WIJ de eerstelingen van een nieuwe serie. 
De heer van Gastel toont ons thans de 
volgende aanvullingswaarden, alle in 
hetzelfde pakje : 2J/2, 4, 5 en 6 pence, 
I, 2 en 3 shillings. Behalve de beide 
laatste, die het watermerk C A C A 
hebben, zijn alle gedrukt op het papier 
met het wateimerk in sierschrift. 

WIJ geven hierbij de afbeelding van 
het nieuwe pakketpostzegel, vermeld in 
het vorige nummer. 

Tot viering van een of ander Jubileum, 
betiekking hebbend op den nationalen 
held Artigas veischeen een di ie ta lher
innenngszegels in de waarden : 

2 centinios, karmijn. 
5 » violet. 

12 » blauw. 
Alle drie vertoonend het s tardbeeld 

van het feestnummer ! 

In het Mercuriustype verscheen efen 
verdere aanvullingswaarde, de 8 centi
mos rose. 

WURTEMBERG. 
Van de dienstzegels .Portopfl icht ige Dienstsache« weiden 

de volgende waaiden oveidrukt : 
5 mark op 10 pfennig oranje. 

10 » » 1 5 » 
12 » » 1 0 » 
25 » » 20 » 
50 » » 60 » 
60 » » 1 M. 25 

200 » » 2 "Mark 
400 » » 3 » 

De opdrukken zijn in zwart aangebracht. 
De firma Yaar en Co. dank voor bericht. 

YOUGOSLAVIE. 

violet. 
rood. 
groen. 
olijfgroen. 
geelgroen. 
grijs; opdruk rood. 
bruin. 

Ue in het Maartnummer vermelde 
Dinarwaarden werden vermeerderd met 
de 8 Dinar violet, koning Alexander. 

ZWEDEN. 
De 10 Ore groen leeuwentijpe verscheen thans op water

merk papier 3 golflijnen wat tot dusverre gebezigd werd voor 
de dienstzegels. 

p a * TZCGEUHANDEL 
W A T r R G R A A r S M E E R 

i ^ ^ J - ■ V J k ' - ' Ü R • ! « ■ ' * : ' ^ ■ ' ■ ^ ^ - « DIR.-LEON DE.RAAY 
• P I ■ ¥ i i % J % J T l • ' V = • (NT.TEL. XUID 6ZSS 
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Naar verluidt zullen de frankeerzegels alle op dit watermerk 
papier worden gedrukt. 

De 2 Ore oranje kreeg den opdrud 3 Ore in bruin. 
ZWITSERLAND. 

Een zestal luchtpostze-
gels in drie verschillende 
teekeningen deed hier zijn 
entree 

De teekeningen behoe
ven geen toelichting ver
schenen zijn. 
15 centimes, donkprrood 

en olijfgroen. 
25 » , blauw. 
35 » , bruin. 
4o » , violet. 
45 » , rood en don

kerblauw. 
50 » , grijs en rood. 

Als dienstzegels versche
nen onderstaande waarden 
der koerseerende uitgifte 
met den opdruk 

S. de N. 
Burau 

international 
der Travail 

5, 10, 20, 25, 30, 35, 4o, 
50, 60 en 80 cetinnies, i 
franc. Deze zegels zijn aan 
de postloketlen niet te 
koop. Er is naaronze mee
ning dezelfder vezamel-
waarde toe te kennen als 
aan de »sociétédesNations« 
opdrukken, d.w.z. alleen 
van belang voor den spe
ciaal- verzamelaar. 

iHMAtMM 

Nederland en Koloniën. 

Nederland. 
PListsen van nitgrifte der ongetande zegels . 

Alsnog ontvingen wij opgave van de volgende plaatsen : 
Bredevoort, Borculo, Culemborg, Domburg;-, Eefde, Eibergen, 

Elbtcrg, Epe, Gendringen, Gorsel, Middelburji, Ruurlo en Zeist. 
Den berichtfievers vriendelijk d a n k ! 
De Postzegelhandel »Experior« te Apeldoorn beweert, dat de 

zegels ie Apeldoorn n i e t verkrijgbaar zijn geweest. 
4 cent 1921. * 

De heer Traanberg, Haarlem, zendt ons dezen zegel van oplage 
C. Tot voor kort was alleen oplage A bekend. Toen de nieuwe 
4 cent verscheen, werd verondersteld, dat van de oude 4 slechts 
één enkele oplage was gedrukt. Nu blijkt echter, dat er zelfs 3 
zijn, daar B ook is gevonden. Opvallend is bij oplage C het 
kleurverschil. Indien wij A licht-wijnrood noemen, heeft C een 
meer violette tint. Ook is het papier witter, een verschijning, 
die den laatsten tijd bij veel oplagen wordt waargenomen. 

Ned.-Indië. 
Nieuwe kleuren. 

Onze geachte medewerker, de heer Cramer, Weltevreden, meldt 
ons het verschijnen van een 32^^ cent zegel in het bekende 
koloniaaltype en wel in violet met oranjekleurig waardecijfer. 

De 1234 cent in rood is nog niet verkrijgbaar. 
Nieuwe uitgif ten. 

Dezelfde medewerker zendt ons de nieuwe 60 en 80 cent in 
het type der 50 cent. 

Wij catalogiseeren : 

Postzegels: Koloniaaltype 
getand I2V'2 

1923 Jan. 323/2 cent violet en oranje. 

groot formaat 
getand i i j ^ . 

60 cent blauw 
80 » oranje. 

( ^ Poststukken. i 
Nederland. Brieikaarten. De heer Broekman zendt mij een 

briefkaart van 5 cent, met Koning Willem 111 en AAN. en »te« 
uitg. 1873 met een l e i g r i j z e n waardestempel en voordruk in 
plaats van blauw. Het is mij niet duidelijk wat dit is, een proef 
misschien ? ! Mogelijk is het, maar deze kaart mist de ken
merken van de proeven der gemelde uitgifte n.1. de grove punten 
der adreslijnen en de ontbrekende punt in de 2de adreslijn on
der de e van Briefkaart. Het stuk bezit integendeel de fijne 
punteering der kaarten. Zooals bekend bestaat er een verval-
sching van de bruine-rand-kaart, waarbij op een blauwe kaart 
den voordruk g e h e e l met de bruine kleur werd overtrokken. 
Bij het stuk van den heer Broekman was dit zeer zeker niet het 
geval ; een kleurvervalsching van de bruine-randkaart was het 
ook n ie t ; daarvoor stond de waardestempel te dicht bij den rand. 
Blijft dus over een kleurvervalsching van de blauwe kaait of een 
tot heden onbekende proef. Behalve mijn opgemeld bezwaar, 
vind ik deze kleur noch bij Moens, noch in mijn aanteekeningen 
over de proeven bij de firma Enschede. Het meest waarschijn
lijk schijnt het mij toe, dat deze kaart een kleurvervalschig is, 
door chemische of licht-invloeden ; dit mogen de heeien schei
kundigen ui tmaken. 

Nu ik over kleurvervalsching schrijf, is het misschien interessant 
mede te deelen, dat ik het oudste Fransche luchtdruk-couvert 
van 75 cent. bezit, goed gebruikt, echter met geel in plaats van 
violet papier ; de voordruk en de waardestempel zijn karmijn 
gebleven; dit is volgens Fransche kenners een kleurvervalsching, 
vermoedelijk door het licht. De heer Leioy deelde mij naar 
aanleiding hiervan mede, dat hij een formulier-briefkaart van Mar
tinique met g e e l carton bezi t ; de voordruk is echter die van 
het rose formulier, hij heeft deze laatste kleur ook verkregen door 
een rose formulier gedurende 6 maanden aan zomerzonneschijn 
bloot te stellen ; hij voegt er aan toe, dat drie kwart van de Fransche 
zegels van i franc vermillioen, uitg. 1849 op dezelfde wijze worden 
gefabriceerd en als origineel verkocht. Men zij dus ook met 
dergelijke afwijkingen bij poststukken wat voorzichtig! 

De heer Lenshoek is zoo vriendelijk mij toe te adresseerende 
nieuwe dubbelkaart van 7}^ cent, de deelstreep over de geheele 
kaart. Vriendelijk dank! 

Br. 7 4 -f- 7'/^ c. bruin op grijs. 
Rnineuië. Opnieuw zijn weer eenige kaarten te beschrijven. 
Met den kop van Koning Ferdinand b o v e n in 't zegel liggen 

voor mij verschillende kaarten van 50 bani op grijs en roomkl. 
car ton; met kleineren kop i n 't m i d d e n van den waardestem
pel in roomkl. carton no^ een kaart nezer waarde. Een goede 
drukker moet daar naar mijn meening schatrijk worden, als het 
gouvernement met zulk prulwerk genoegen neemt ! 

Br. 50 bani, geel op lichtgrijs, donkergijs, roomkl. 
50 bani rood, oranjerood, steenrood. 
50 bani, oranjerood (zeer kleine kop). 

Ver. Staten van Amerika. In 1920 werd de kaart van 2 c 
rood in tallooze variëteiten met i cent overdrukt. Er schijnt 

x.V '̂3'?J î̂ +^ • ^ Ô  tr̂ W W A " M -^"""""'^^"^^ 
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een zeer klein getal kaar ten van i cent (no 26 ; Mac Kinsley) 
ook van dezen opdruk te zijn voorzien: zij ligt althans voor mij, 
met een mededeel ing van dr. Mitchell uit Paonia, dat het een 
groote zeldzaamheid is. 

Br. I CENT op i c. rosa. 

Afstempelingen. 

Nederland. Ook uit Amersfoort en Leiden zagen we den 
machinestempel, die om volledige adresseering etc. verzoekt. 

Aastral ië. Uit Melbourne zendt de heer Cola^o Belmonte ons, 
onder hartelijken dank, een continueerend machines tempel : 

I N S E R T POSTAL DISTRICT 
NUMBER AS LAST LINE OF ADDRESS 

T O MELBOURNE SUBURBS 

en uit Wellington (New Zealand) 
■»SUNKIST CARNIVAL J A N  2 7 ™ 

EASTBOURNE« TO FEB 3RD 1923 
N — Z 
1922 

Doitschland Bad Teinach. Groot dubbelringstempel 

WELLINGTON 
DE 1 5  5  P M 

BAD TEINACH * Würt t . Schwarzvvald » Mineralbad * Luft Kuiort * 
Breslau. Op de jaarbeurs werd hier een gewone dwarsbalk

stempel gebruikt , boven BRESLAU, in den dwarsbalk de datum 
13.3.23. II —12 V. onderin MESSE. 

Coin. I. Keulen, uit welke stad wij al afstempelingen in de 
spelling Köln zagen, maakt reclame voor de Frankforter jaarbeurs 
door een machina len stempel links van den plaatsnaam met C. 

FIM 
FRANKFURTER n 1 z? ;• c M . U ■! . J , 1 

MESSE Berlin S. W. / p gebruikt dezen stempel. 
15.21. APRIL 1923 

Erlbach (Vogtl.) Groot dubbelringstempel: 
W e l t b e k a n n t e M u s i k i n s t r u m e n t e n  u .  S a i t e n 

I n d u s t r i e * 
Hamburg. Groot dwarsbalkstempel, in het onderste segment : 

HOTEL = UND GASTWIRTS = MESSE. 
Kiel I. Drieregelig machinestempel links van den plaatsnaam

stempel N o r d i s c h e M e s s e 
in K i e l 

v o m 18.—22.3.23. 
Königsberg (Pr.) Dwarsbalkstempel, onderin MESSE. 
Leipisr dwarsbalkstempel , onderin AUSSTELLUNGSPLATZ. 
— «  éénringsstempel DEUTSCHE SCHUH

UND LEDERMESSE. 
— »   dwarsbalkstempel met gearceerde segmenten 

* H A N D E L S H O F * 
— » — éénringsstempel S T A D T . KAUFHAUS. 
Lössnitz (Erzgeb.) Groot dubbelr ingstempel : W e l t b e k a n n t e 

L e d e r  S c h u h  I n d u s t r i e * 
Schierke (Harz). Grooidahhtlnngsitm^tl: S o m m e r u. W i n 

t e r s p o r t p l a t z * A l p i n e r L u f t k u r o r t i m O b e r h a r z . 
Schluchsee. Groot dubbel r ings tempel : S o m m e r  u n d 

W i n t e r  L u f t k u r o r t * 952 m. * 
Untersachsenberg i d e m : 675 m ü N N  I n d u s t r i e o r t f ü r 

M u n d h a r m o n i k a s u. A c c o r d e o n s . 
Zöblils (Erzgeb.) i d e m : S t a d t d e r S e r p e n t i n s t e i n 

I n d u s t r i e * 
Prankrflk. Dank zij de 

hoofdredacteur kunnen wij 
1922 vermelden, nl. : 

Parijs. FOIRE D E PARIS 
idem idem 

vriendelijke bemiddeling van onzen 
nog eenige gelegenheidsstempels uit 

25 5 22 CHAMP DE MARS. 
INVALIDES. 

Voor den wedstrijd voor aviateurs. 
Pezenas. PEZENASGRANGE DBS PRES HERAULT * 97 22. 
Versailles, voor de tentoonstelling der oorlogsweezen : 

VERSAILLES EXPPUPILLES NATION 1.2—9 22. 
Strasbourg 2 l inks van den plaatsnaamstempel 

VISITEZ 
L'EXPOSITION PASTEUR 

JUINOCTOBRE 1923 
STRASBOURG. 

Mexico. Een machinaal propagandastempel uit Mexico D. F. 
verzoekt den medeburgers mede te werken aan het welzijn hunner 
stad en den aanleg van wegen. Tusschen 4 golflijnen s taat : 

COOPERE UD. AL BIENESTAR 
DE SU PUEBLO AYUDANDO A 

LA CONSTRUCCION DE CAMINOS 
Spanje . Voor de te houden jaarbeurs te Valencia luidt de 

afstcmpeling : 
FERIA MUESTRARIO 
VALENCIAESPANA 

MERCADO INTERNACIONAL 
— 10 A 25 MAYO  

Vereen igde S t a t e n . In het bekende 't)'pe, in kastje met rechts 
7 lijnen zendt heer A. H. Pike ons de volgende nieuwe reclame
stempels : 
Akron (Ohio). MAKE AKRON SAFE — CROSS CROSSINGS 

— CAUTIOUSLY —' 
Chicago (III.) NATIONAL POULTRY SHOW  UNION 

STOCK YARDS — JAN. 17—23. 
Georgetown (Texas). 1873 GOLDEN JUBILEE 1923  S O U T H 

W E S T E R N UNIVERSITY. 
Greenfield (Mass) WINTERGREENFIELDMASS. JAN. 121314 

CARNIVAL. 
Hartford (Conn.) TRINITY COLLEGECENTENNIAL18231923. 

, CONNECTICUT W I N T E R — EXPOSITION — 
JAN. 2327 — H A R T F O R D . 
B E T T E R HOMESEXPOSITION —APRIL 214 
— HARTFORD. 

Honolulu (Hawaii). VISIT HAWAII — NATIONAL PARK 
OPEN ALL YEAR. 

Manhattan{ Kans.) FARM AND HOME W E E K — MANHATTAN 
— FEB. 510 1923. 

Pensacola (Fla.) MARDl GRAS — PENSACOLAFLA. — FEB. 
10131923 — 

Rochester (N.Y.) HELP — GIVE HEALTH. 
Saint Augustine (Fla.) LANDING OF — PONCE DE LEON — 

ST. AUGUSTINE FLA. APR. 4 6 1923
Spokane f Wash.) IRRIGATE — 2,000,000 ACRES — COLUMBIA 

BASIN — PROJECT. 
Tampa (Fla) SOUTH FLORIDA FAIR — TAMPA — FEB 

i  i o 1923. 

Opgave van de wijzigingen in de lijst van post en hulppost

kantoren gedurende 1922. 
Februari 1922 : Tijdelijk bij postkantoor Vredespaleis te 

'sHage gedurende de zittingen van het 
Intern. Gerechtshof. 

1 Mei 1922 : Opheffing bijpostkantoor Ankerpark te 
Helder. 

' I Juni 1922: Opheffmg hulppostkantoren Oosterblok
ken en Westerblokken. 
Vestiging hulppostkantoor Blokker, re
sort Hoorn. 

Juni 1922: Tijdelijk bijpostkantoor Vredespaleis en 
Grafelijke zalen te 'sHage gedurende 
Conferentie over Russische zaken. 

211 September 1922: Tijdelijk bijpostkantoor Jaarbeursge
bouw te Utrecht. 

2 October 1922 : Vestiging bijpostkantoor Goudenregen

plein te 'sHage. 
16 October 1922 : Vestiging bijpostkantoor Mathenesser

dijk te Rotterdam. 
16 December 1922: Opheffing hulppostkantoor Hensbroek. 

(N. H.) 
16 December 1922 : Opheffing hulppostkantoor den Hoorn. 

(Texel) 
I Januari 1923 : Ophefiing hulppostkantoor Huisseling 

(N. Br.) 

VVATt R G RA A r s »IE E ft C2 = *" INTiYEtS ZU4D 6 2 S S 
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10-15 December 1922 : Tijdelijk bij postkantoor den Haag, Vre
descongres l.V.V. 

I Januari 1923 : Opheffmg hulppostkantoren Ermelo en 
Veldwijk. Vestiging postkantoor Erme
lo—Veldwijk. 

De wijzigingen van hulpkantoor in postkantoor en omgekeerd, 
welke geen verandering van stempels medebrengen, zijn niet 
opgenomen. 

In het Mei-nummer zal een opgave verschijnen van de veran
deringen gedurende het ie kwartaal van 1923. 

Albanië. De heer C. Belmonte Ie Sydney meldt ons, da 
door hem op een brief uit Seutari werden ontvangen de ge
wone 10 Quint roodbiuin met opdruk Besa, samenhangend met 
een exemplaar van dezelfde waarde, doch zond(;r dien opdruk. 

Wij vermoeden dat, aangezien het hier een tweetal ongeschei
den zegels betreft, door een fout bij het d iukken op het eene 
exemplaar de opdiuk achterwege bleef. Weet een der lezers 
hierop wellicht bescheid? * 

Biilgrafije. De Bourchier-serie is 
vanaf 16 Februar i j .1 . bui tenkoers 
gesteld. Een gevolg van diefstal ten 
bedrage van ruim tweehondeiddui-
zend lewa's van deze zegels. Op deze 
wijze belet men den dieven de ge
stolen zegels gemakkelijk aan den 
te man brengen. 

De heer Robert meldt Ons, dat de 
nieuwe portzegels van i, 2 en 3 Le
wa's, reeds vroeger in dit blad be
sproken, tijdelijk als frankeei zegels 
mogen worden gebruikt, alleen in het 
binnenlandsch verkeer. 

Frankryk. De drukkerij belast met den aanmaak der post 
zegels voor den Franschen staat heeft een nieuwe machine in 
gebruik genomen, die tegelijkertijd drukt, peiforeert en gomt. 
Het productievermogen aan postzegels is daardoor zeer opgevoerd. 

Als eersteling, op deze wijze vervaardigd, is verschenen de 10 
centimes. Het formaat is grooter dan van de voorgangers, welke 
nog o p de gewone wijze werden gedrukt (183 X 22.5 m.M. resp.., 
17.8 X 21.8). . 

Waar de tanding dezelfde is gebleven, zijn de witte randen 
van het nieuwe zegel smaller geworden; ook vertoont de nieuwe 
druk tal van onnauwkeurigheden in teekening en kleur. 

Mesopotamie. Met de serie »Iraq in British Occupation« is 
het moge we het Journal Philatelique vanBern gelooven, spoedig 
afgeloopen. 

Een nieuwe serie zal verschijnen met beeltenissen ' a n natio
nale persoonlijkheden. Ook zal men daarop tevergeefs zoeken 
naar een spoor van de Britsche bezetting. 

Oosteiirflk.. Werden we het vorige jaar verrast met de mu-
sici-serie, thans staat ons binnenkort te wachten een stel zegels 
met afbeeldingen van de belangrijkste plaatsen van het nieuwe 
Oostenrijk. De opbrengst is bestemd voor een liefdadig doel. 

Unie van Zuid-Afrikn. Voor dit gebied, omvattende de Kaap 
Kolonie en de vroegere Boeren-republieken zal binnen kort een 
serie verschijnen in nieuwe teekening. Naast de ons allen ver
trouwde Afrikaansche tafereelen als het ovei trekken van een 
rivier door een Boerenwagen met ossen bespannen enz. zullen 
we er o.a. op kunnen bewonderen de beeltenis van onzen land
genoot van Riebeek. 

De opschriften zullen gesteld zijn in het Ensrelsch en het Hol-
landsch ; deze talen worden om het andere zegel gebru ik t ; b.v. 
op de 14 penny Hollandsch, op de i penny Engelsch enz. 

Zwedfin. Het volgende jaar kan men alhier twee serie's her
inneringszegels verwachten in velband met het feit, dat het 
achtste Internationale Postcongres dan zal plaats vinden, hetwelk 
te Stockholm zal worden gehouden. Hiermede valt samen het 

50-jarig bestaan der Wereldpostvereeniging. Beide inderdaad 
zeer belangrijke gebeurtenissen zullen in de voorgenomen series 
worden vastgelegd. 

Prijsvragen voor ontwerpen zijn uitgeschreven en de jury is 
reeds aan den slag. 

Oe vervalsclingtii der Fransclie KoÉiale zesels. 
Type: Allegorrsche groep. 

Van deze uitgiften, die verschenen in de jaren 1892—1899 en 
1900—1907 en waarvan in 1912 eenijje waarden vverden overdrukt 
met een nieuw waarde-cijfer, zijn goed-geslaagde vervalschingen 
verschenen. Bij de opdiukken van 1912 is èn het zegel èn de 
opdruk valsch. 

Aan de bemoeiing van den F lanschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaai s, die over deze vervalsching een bi ochure 
uitgaf, is het te danken, dat de herkenningstcekers gemeen 
goed zijn geworden voor de verzamelaars , waart^cor zij bij aan
koop of ruil dezer zegels zelf de aangeboden exemplaien o p h u n 
echtheid kunnen ondei zoeken. 
. Alvorens aan de hand van genoemde brochure de zegels nader 

te bekijken zij medegedeeld, dat deze falsificaten o.m. worden 
aangeboden dooi »Signor« Panelli Angelo, C^sella Postale no. i, 
te San Remo (lialie). Genoemd heerschap offreert ze onder den 
schoonklinkenden naam van »Merveilleuses imitations.« Aanzijn 
offerte, gedaan aan een Nedei landsch handelaar , onilefn ik de 
volgende prijzen: 3 fiancs voor een complete serie (13 stuks) 
der uitgifte 1892 — 1899; 

dezelfde prijs voor een complete serie (4 a 8 siuks) der uitgifte 
1900— 1907 ; 

2 francs voor een serie opdrukken ( 3 3 8 stuks). Men heeft de 
keus tusschen gebruikt en ongi bruikt ! Signor Panelli Angelo 
is in staat U ongeveer 30 verschillende series te leveren. 

Het spreekt van zelf, dat de m a n de noodige handlangers 
heeft, die de »imitations« wel onder de menschen zullen biengen. 
Men zij dus achterdochtig bij t ransacties in deze zegels, ook al 
komen ze uit andere hanfJen dan die van genoemden seigneur. 

Het gevaarlijke van deze veivalsching schuilt met in het minst 
daarin, dat ook de »lage« waarden werden nagemaakt De arge-
looze veizamelaar is er niet op bedacht , dat de »beeren« ook 
zegels »imiteerden« van enkele centen waarde: het materieel 
waarvan de verzamelaar meent, dat toch wel echt zal zijn en 
waaimede hij de »duurdere«, verdachte exemplaren wil vergelij
ken, is daardoor onbetrouwbaar. 

Lezen we nu eens. wat de Fransche Bond over deze »imitations« 
te vertellen heeft. Als hebbend een twijfelachtig nut bij het 
ondeizoek gaan we stilzwijgend voorbij aan de verschilpunten, 
die de brochure het eerst aangeeft : de kleur is minder frisch, 
het papier iets dunner. Het formaat is juis t getioffen, wat niet 
te verwonderen valt, daar de va 'sche zegels werden vervaardigd 
langs photographischen weg. 

Een belangrijk punt vormt de tanding . De valsche zegels zijn 
zeer waarschijnlijk in (wee achtereenvolgende handelingen getand, 
eerst horizontaal en daarna vertikaal, of omgekeerd. Hieidoor 
kon het gebeuren, dat aan de hoeken de eene larding over de 
andere heenviel; daardoor zijn de hoeken van de meeste exem
plaren afgerond. Di'i geldt niet voor alle i,alsche c.iemplaren. Er 
zijn er onder, die een onberispelijke tanding vertoonen. Toch zal 
bii nameting het valsche zegel steeds te herkennen zijn, hebbende 
dit een tanding 133/4 aan alle vier zijden terwijl het echte zegel 
de tanding heeit i4 : i3'/2. 

Het vlugschrift van den Franschen Bond geeft verder een 
uitvoerige bespreking van de verschillen in kleuren van onder
scheiden waarden. We nemen deze niet over, daar anders dit 
artikel te uitgebreid dreigt te worden ; W i e deze brochure hebben 
wil schrijve er om aan den Bondsvoorzit ler , den heer A. G. van 
der Schooren te Arnhem die dan voor toezending zal zorgen, 
(portovergoeding 2 cent.) 

Waar, zooals we reeds zeiden, de vervalschingen langs photo-
graphischen weg zijn vervaardigd, zijn tal van orderdeelen, die 
in het origineele zegel uitblinken door fijnheid van uitvoering, 
in het namaaksel er slecht afgekomen. 

De verzamelaar vindt daarin de duidelijke kenteekenen der 
vervalsching. 

De godin, links op het zegel, h o u d t met haar linkerhand den 
vlagge-stok bovenaan omkneld. Bij he t origineel zijn aan deze 
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hand duidelijk de vingers te onderscheiden; bij het valsche zegel 
is deze hand een vormloos klompje. 

Men zie de afbeeldingen. 

Tig. u Otfgineel. Fig. 2. Valsch. 
De god, gezeten ter rechterzijde houdt met zijn rechleihand 

den vlaggestok onderaan vast. 
Ook hier merkt men hetzelfde onderscheid op als bij de lin

kerhand der godin. 

Fig. 3. Origineel. Fig. 4. Valsch. 
Voorts is aan het lichaam van den god op het origineel door 

schaduwlijnen het noodige relief gegeven; duidelijk ziet men 
daarop den navel. Bij het valsche zegel ontbreekt deze benevens 
de meeste van de genoemde lijnen. 

Bij de in 1912 aangebrachte opdrukken werd de rechterhand 
van den god overdrukt en daardoor onzichtbaar. De linkerhand 
van de godin zal u dan uitkomst brengen. 

Nog zij vermeld, dat genoemde verschilpunten bij deze allegorie
zegels duidelijk aan den dag treden. Er zijn evenwel van de 
echte exemplaren der waarde 5 francs enkele vellen gedrukt, die 
er ook eenigszins verdoezeld uit zien ; met name geldt dit voor 
deze waarde van Madagascar, een gevolg van het gebruik van 
minder deugdzame drukinkt. Men meet dan bij die waarden de 
tanding na. 

I longarye. — Naar aanleiding van desbetreffende vragen ant
woordde de correspondent van den heer Robert , de heer L. 
H. te G. : 

a. Vanaf i Januari 1923 worden de postzegels volgens dienst
order door de posterijen 'verkocht mét een opslag van 20 »/,, 
terwijl de dienstzegels vanaf 15 Februari met een toeslag van 
10 "/o zijn belast. 

i. Zooals ik U reeds schreef is de »Petöfy«-uitgifte uitsluitend 
te Budapest veikocht, slechts één enkelen dag, aan één kantoor 
en niet meer dan één stel aan één persoon. Handelaars konden 
evenmin iets meer veikrijgen, zelfs niet van de Regeeiing. De 
overige kantoren ontvingen een paar waarden niet een, zelfs 
maar één vol stel, ook niet op aanvrage van particulieren. Het 
hoofddoel is geweest, een veel hooger bedrag voor het weldadige 
doel te behalen, door den veikoop aan een eenig l ichaam, een 
Weldadigheidsvereeniging over te laten, inplaats van aan enkele 
speculanten, die men beter doet afzetters en woekeraars te noemen. 
De Vereeniging heeft den prijs gezet op 700—800 Hongaarsch« 
kronen. 1) Neemt een handelaar loo stel, dan heeft hij te be
talen H. Kr. 750.— - j - 10 % belasting. Voor de Hongaaische 
postzegelhandelaars, ook voor de minder woekerende, is het 
echter een moeilijke concurrentie met het buitenland, want de 
Hongaarsche Regeering zelf heeft, (met een niet voldoend te 
waardeeren doel,) de »Petöfy-siellen^ naar hei Imitenlandgezonden, 
enkel en alleen ter stabiliseer ing van den Hongaarse hen kroon! 
De handelaar van hier' kon dus niet met woekerwinsten de 
buitenlandsche afnemers bedriegen, de Hongaarsche Regeeiing 
verkocht de stellen voor 300 ä 400 H. Kr , kon op die wijze de 
schatkist èn de weldadigheid dienen. (Ik begrijp niet best, hoe 
een Regeering door »zegelverkoop« een daling — deze werd 
dus gevreesd — van 's l andsmunt kan bestrijden ; waren het 
»gouden kronen«, dan zou ik minder kort van begi ip zijn. 
Buitendien strijdt deze verkoop met het z.g. »hoofddoel« en 
handelt de Regeering zeer »unfair«, door de belastingschuldigen, 
die zulk een Regeering s teunen, naar een vereeniging te ver
wijzen, welke de zegels 3 ä 2I/2 maal hooger verkoopt dan die 
Regeering ze aan »buitenlanders« afstaat. Is het wel »officieel« 
en »juist« ? — J. B. R.) 

Fig. 5.^0rigineel. Fig. 6. Valsch. 

, >) De vereeniging heet „ttadröa", Nationale Bond der oorlogsgewonden, 
weduwen en weezen. Zij biedt de voltallige serie — ook in geheele vellen 
— voor „950 H. Kr" aan. Sander Petófy is de grootste dichter van Hongarije 
geweest. De honderdjarige dag van zijn geboorte werd op 26 Januari 1923 
aan de Sorbonne te Parijs zoo door redevoeringen als door voordrachten 
van onuitgegeven gedichten ter eere van den grooten dichter, herdacht. J.B.R. 

London International Stamp Exhibit ion. — Een Regeerings-
telegram uit 'Washington aan den heer H. F . J o h n s o n , 
Hon. Secr. der vnd. Tentoonstell ing te Londen, 44 Fleetstreetj 
Londen E. C. 4., l u id t : 

»UNITED S T A T E S POST OFFICE D E P A R T E M E N T 
WILL SEND EXHIBIT FOR EXHIBITION. 

»GLOVER, ASSISTANT POSTMASTER GENERAL.« 
Groote vooruitgang, waarmede de L. I. S. E. wordt geluk 

gewenscht. J. B. R. 
De kenmerlcing van Herstelde, Verbeterde of "Vernieuwde 

zegels . — Op den »eersten Oostenrijkschen Philatelistendag«, op 
9 September 1922 te "Weenen gehouden, hebben zaakkundigen 
en Philatelisten de y>dringende noodzakelijkheid van kenmerking 
van alle gerepareerde zegels met een stempel«, eenparig erkend. 
De »Verband österreichischer Philatelistenvereine« en »alle Bonds-
vereenigingen« worden verzocht, met alle hun ten dienste staande 
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middelen dit doel door te zetten 'Verder wordt bij den Bond aan 
gedrongen, zich zonder uitstel met de nabuiige philatelistische 
verbonden te verstaan om, waar mogelijk, een eenparige regeling 
\ a n deze vraag ook buiten Oostenrijk m bovengemelden zm te 
verkrijgen J B R 

Het einde der zegels  Niet alleen tusschen andere onzinnige 
berichten in de dagbladpers, maai ook in de pseudo \ a k p e i s 
voor Philatelisten, waaim trouwens t reuiig weinig »vakkennis< 
te vinden is, maken leeds sedert enkele jaren allerlei ; voor 
sp Hingen« betreffende den levensduui \ an de zegel«, de ronde 
Al die luidjes hebben iets »gehooid« of »gelezen« van automa 
tisch werkende frankeermachines en deze moeten naluuihjk 
de levensdraad van die frankeerpapiertjes afsnijden , hunne 
hersentjes (') deden verkenningstochten op den vierden melkweg 
en ontdekten daar de besmetlingsbaciUen, die het leven van 
onze liefhebberij zouden gaan vernietigen Dit is nu 25 jaai 
geleden , het eerste atoom dier wetenschap daalde op Nieuw 
Zeeland neder en sedert hebben allerlei clowns, bijgenaamd 
»journalisten«, soortgelijke atomen be\ \ondeid, en, daar zij iets 
voor den kost moeten doen in deze dure tijden, ze in alle pers 
bladen, meei of mindei fijn en juist uitgevoerd, geschildeid 
Het philatelistisch pubhekmoe t buitengewoon opgewonden zijn, 
daar ik met dit zoele weer mijn kamerlje met verlaat, lieb ik op 
straat nog niets ervan bemeikt Alleen vond ik iets in een 
»■officieel; bericht m een Amerikaansch dagblad van N \ o i k , 
dat op het »nadeiende einde« wijst en, he laas ' de profetie 
tot I ees t ' Het Postdepai tement ontving van de \erschil lende 
postmeesters in de Vereenigde Staten, in de maand Oriobei 
van 1 t 'm 25 bestellingen, welke te zamen meei dan ».twoe 
mil l iard zege l s" bedragen, n l 2124265360 zegel=, voor een 
enkele raaind / o n d e r eenige vertraging weiden de binnen 
komende bestellingen door de graveer en drukinnchtmg uitge 
voerd, zoodat geen enkel kantooi in de Vereenigde Staten 
gebiek aan eenige zegelwaarde kon hebben Voor aanmaak en 
verzending \ an de zegelbestellingen in October waren noodig 
399 125 pond papier, 116200 pond inkt en 138096 pond gom 
Buitendien werden in October nog \eizonden 307316269 ge
stempelde en\eloppen en kruisbanden en 188099000 biiefkaar
ten Een treffend bewijs van »achteruitgang« ' Dit woidt dan ook 
door de Posterijen erkend , het is neergelegd in de wel wat 
dubbelzinnige woorden liDe aanvragen de^ Postmeesters voor 
October hebben alle voii^ie recoids geslagen* En dat in de Vei 
Staten, waar »duizenden« frankeermachines m gebruik zijn ge 
s te ld ' Of zouden de bacillen in algeineene staking zyn 
gegaan ' J B R 

W I J plaatsen het vorenstaande zonder het met den geachten 
inzender eens te zijn Wie zich viij weet van de bewuste bacil
len«, doch met aandacht den groei volgt van dit »stempel 
machineboompje«, z\\ aan den indruk niet kunnen ontsnappen, 
d i t deze stempelmachme een giootsche toekomst tegemoet gaat 

Wie wel eens bezig is geweest m»t het frankeeien van eenige 
duizenden enveloppen weet wat een tijdroovend werk dit is en wat 
een . onpractisch ding het postzegel is De techniek, die het 
postzegel als frankeeringsmiddel vanaf zijn geboorte tot on heden 
vrijwel onaangeroerd liet, maakt op hei terrein \ an frankeer 
machines grooten vooruitgang Reeds th^ns is men in staat 
dergelijke machines te maken, die verschillende waarden afdiuk 
ken Wat een dergelijk zelftellend instrument beteekent voor 
groote kantoren en zakenhuizen behoeft niet nader uiteengezet 
te worden Er zijn nu leeds machines in werking, die duizenden 
brieven per uur stempelen en sluiten Het koppelen van een 
»frankei«, zooals de Yank zijn machine noemt aan b v een 
adresseer machine, is slechts een kleinigheid en wij achten den 
tijd dan ook niet \ e r , dat een geheele post wordt adresseerd, 
gesloten en gefrankeerd zonder dat een menschenhand er aan 
komt Nog een stapje verdei acht de h^er R het onmogelijk 
dat na de verdere vervolmaking van de frankeermachine deze 
haar p 'aats zal vinden aan of bi) de brievenbussen en dat de 
inwerping van een geldstuk \o ldoende is om uw brief te voor 
zien van een waardestempel om hem daarna te zien neervallen 
in de ruimte van een b u s ' 

WIJ volgen als postambtenaar met alle aandacht den weg, 
dien de »*■!anker« inslaat en hij belooft te eindigen aan het 
gestelde doel een enorme besparing aan materiaal en men 
schelijken arbeid HOOFDREDACTEUR 

Zegelpr^zen en geschonden zegels — Evenalsbij de veilingen 
\ a n de Ferraiizegels verscheidene aanwezigen de buitengewone 
bedragen voor \ a a k »valsche« of »zeer twijfelachtige < en voor 
»»beschadigde« zegels besteed, aan de in waanzin overgegane 
»»overdrevenheid < (ik zou zeggen »de domme ijdelheid ) toe
schreven — de overdreven opvoeiing van prijzen op Duitsche \ e i 
lingen heeft een andere oorzaak — is het op 5 Dec te Londen 
gegaan bij de \ e rkoopmg tot elktn prijs (') van eenige dubbele 
zegels uit de Tapling collectie, op last van de Directeuren van 
het British Museum aan de H H . Puttickóc Simpson ten verkoop 
uitgereikt In het Kerstnummei van »Stamp Collecting« (nr 11 
van 16 XII, blz 300) verklaart de schrijvei van dien verkoop en 
van de daar betaalde prijzen voor niet ongeschonden, noch net 
afgestempelde zegel«, o a Canada 12 d zwait, aan twee zijden 
krap afgesneden en recht doorheen gescheurd, werd gegund 
vooi 22 pond sterling (') 

»Fnkele zegels als zwaar afgestempeld beschreven, die ik nooit 
zou denken te verkoopen, zoo ik ze had, schijnen nog vele men
schen die ze niet hebben te begeeren , en indien handel iars 
voor zegels met kleine gebieken voor deze nog meet dan den 
halven cataloguspiijs betalen, hoe kunnen zij die \erkoopen aan 
verzamelaars die slechts volkomen, ongeschonden exemplaren 
v e r l a n g e n ' Zijn ze misschien voor hun eigen verzameling ' 

Kent deze schrijver geen anderen ui tweg ' In de eeiste plaats 
zou, hadde ik mijne veiwondering te kennen gegeven, ik hebben 
gevraagd i" »Hebben die handelaien voor klanten g e k o c h t ' 
Zoo ja , hebben zij, zooals het den degelijken handelaar betaamt, 
hunne klanten op die gebreken gewezen'« 2 ' Hebben die 
handelaars klanten, die niet, zooals ik, op de z g f'aaiheid, al 
of niet afgestempeld, van het zegel letten, die zich niet ophouden 
met »inode«, waar het »voorwerpt het eenige is waarnaarzij uit 
zien ' ' 3° »Koopen die handelaars ze om ze naar inrichtingen 
van vernieuwing, veibetering, zuivering te zenden, en aldus, 
zooals zoovele duizenden, de verzamelaars te bedriegen'« Dit 
laatste is het meest mogelijke, hoewel er talrijke verzamelaars 
zijn, onder wie ik er velen ken, die »alles'« koopen, ook al staat 
duidelijk erbij »valsch«, »afstempeling valsch' , enz , »tanding 
afgeknipt«, »gescheurd m t papier aan mekaar geplakt«, enz 
De domheid dei verzamelaars is onbegrensd, en hierdoor worden 
de oplichteis, bedriegers en dergelijken geruggesteund J B R 

Philatelistisch frankeeren. 
Een mijner coiresponden en meldde me onlangs van oordeel 

te zijn, dat philatelisten, onderling correspondeerenc'e loch zeker 
hunne brieven philatelistisch moesten fiankeeren Dat »moesten« 
in niet al te bevelenden zin genomen ben ik het er mee eens 
ledei heeft wel ruilconnecties in 't buitenland, en onze zegels 
van ietwat vveinig gebruikte waarden zouden zeer goed ru 1
mateiiaal leveren Als ieder veizamelaai eens aan een ander deed, 
wat hij zoo gaaine wilde, dat hem geschiedde 't Is toch zoo 
gemakkel i jk ' Fn 't kost n ie t s ! Wat in onzen malaisetijd ook 
wat waaid is SPITZEN 

./M/ 
\ 7 I \ 

Vragenbus. 
/•ix/iv 

Lid N te B vraagt 
A Bestaat er een methode, om oude hechters, papierbestand 

deelcn, enz van ongebruikte postzegels te veiwijderen, zonder 
alle gom te ve rhezen ' Zoudt U aanraden in geval een onge
stempeld zegel aan den achterkant vuil en beplakt is, dit geheel 
te reinigen of in dien toestand te laten om de orig neele gom te 
bevvaien' 

Antwoord Voorzichtig met een penceel gedoopt in u i r m 
water de oude hechters enz bevochtigen, dan laten ze ten slotte 
los en blijft althans een gedeelte der gom op het zegel zitten 'Vis 
het zegel goed droog is, het leggen tu^schen twee stukken papier 
en met een vouwbeen de eventueele rimpels eruit wrijven 
Bij een zegel, dat vuil of beplakt is, is het aanwezig zijn van 
origineele gom illusionair Een niet schoongemaakt zegel behoort 
niet in een collectie, bovendien kan deze oude b e p b k k m g che
miach op het zegel inwerken en het aldus beschadigen ik zeg 
dus schoonmaken ' 
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B Is U de officieele oplage van de 5 en 10 cent Nederland, 
ongetand (Yvert no. 107 en 108) b e k e n d ' 

Antwoord Neen, wel heeft men een opgave geviaagd, maai 
deze IS geweigerd, aangezien, om in de officieele termen te blijven, 
dit zaken zijn van den inwendigen dienst, die het publiek niet 
a angaan ! 

C. Zijn ei van de 50 cent Dienst Ned Indie (Yvert no 25) in-
deidaad slechts 10000 stuks u i tgegeven ' Zoo ja, hoe is dan te 
verklaren, dat zoo'n zegel betrekkelijk vrij goedkoop i s ' (komt 
' t misschien doordat 't bui tenland weinig infeiesse heeft vooi 
Ned Indische zegels ') 

Antwoord: Volgens officieele opgaaf zijn 10 000 stuks ovei-
drukt De piijs ib thans f 1,50. De vraag is echter, of de han 
delaren voor den prijs in hun catalogus genoemd ze U leveren 

D. Wat doet U, wanneer U uit 't buitenland een ongeviaagde 
zending zegels ontvangt, waar U niets aanheef t? I s ' t geoorloofd 
een bepaald bedrag aan zegels uit 't boekje te nemen tei be 
strijding van de retourkosten ' 

Antwoord Mijn gewoonte is uit een dusdanig toegezonden 
zending een bedrag aan zegels te nemen, dat voldoende dere tour-
zending per aangeteekenden brief dekt, en heb nog nimmer recla
me omtrent een dusdanig handelen gehad. 

A. C. Voss , Mecklenburglaan 24, Bussum 
(Alle vragen moeten uiterlijk den 25en van elke maand m mijn 

bezit zijn ) 

^SSm Brievenbus. i 
1 Hoofdredacteur en Administrateur verzoeken hun corres

pondenten beleefd alle stukken zoo mogelijk te fiankeeren met 
luchtpostzegelb 

2 Wegens overvloed van kopij moesten wederom tal van 
bijdragen blijven liggen. 

3 Van tal van lezers bereiken de redactie klachten over mm-
gewenschte handelingen van Duitsche »postzegelhandelaars«, die 
ongevraagd zichtzendingen maken en waaruit voor den geadres
seerde herhaaldelijk onaangenaamheden voortkomen 

We herhalen onze waarschuwi-'g neem nimmer een onge
vraagde zending aan van een onbekende Mocht door een sa
menloop van omstandigheden een dergelijke zending toch zijn 
aangenomen, dan opene men deze onder getuigen en doet er 
zijn keuze uit, desnoods onder afhouding der waarde van het 
retour-porto. Dit is een probaat middel om van verdere onge 
vraagde zendingen verschoond te blijven. 

Naar aanleiding van de m het vorige nummer vermelde klacht 
over handelingen van Duitsche handelaars , bereikt ons een uit
voerig en bezadigd schrijven van den heer S. W Hess, postze
gelhandelaar te Frankfurt a Main Daarin beklaagt deze heer zich, 
dat de Duitsche handelaars te veel over een kam woi den gescho
ren en op gelijken voet worden behandeld met de tallooze schar
relaars in postzegels, die in dezen na-oorlogschen tijd overal zijn 
opgedoken De heer Hess breekt een lans voor de betrouw
baarheid en de coulante bediening door zijn land genooten, die 
een gevestigden naam hebben als handelaar. Hoewel wij hem 
toestemmen, dat door de gewraakte handelingen van minder
waardige individuen dikwerf de goede naam van erkende, vei-
tiouwde firma's min of meer wordt aangeland, zij het ons toch 
vergund op te merken, dat de mentaliteit van den Duitschen 
postzegelhandelaar in het algemeen klaarblijkelijk een richtmg 
IS uitgegaan, die afwijkt van de tot voor den oorlog gevolgde. 
Firma's, die een wereldnaam hebben te verspelen, zien er helaas 
geen bezwaar m praktijken te volgen bij het omrekenen van den 
geldkoers,* die terecht onts temming verwekken 

Wellicht zijn voor deze afwijking, die naar we van hai te hopen 
slechts tijdelijk zal zijn, de zware tijden voor den Duitschen han-
delaai verantwoordelijk. 

WAARSCHUWINGEN. 
GewasscUen «egels. — De »Stamp T iade Protection Associa

tion« verzoekt, de Philatelisten eraan te hei inneren, dat er een 

zekei persoon van middelbaren leeftijd, die mooi praten kan, in 
Engeland werkzaam is, om gewasschen zegels te verkoopen of 
te "trachten ze te verkoopen Die man is, naar wordt gedacht, 
bij den handel wel bekend, maar hij heeft natuurhjk ver
scheidene agenten, of wel medeplichtigen. Men zij dus zeer 
voorzichtig bij inkoop van »schijnbaar« ongebruikte zegels en 
voor bestelling van »ongchnukte«, bij advertentie aangeboden 
zegels dooi »ntet a/gemeen beLende Aandelaan«, vooi prijzen, 
welke elk gezond verstand tot nadenken dwingen. Meestal zullen 
het zeldzamere en hoogwaardige zegels zijn O m Ceylon, hooge 
waarden, Rhodesia 1910 £ i, Trinidad 1914 5 shiU , Bi. Guiana 
1905 96 c , Nyasaland 1918 £ i . J. B. R 

R. I la l l , t h a n s : 211 Bexloy Road, I^orthamlt^erland Heath, 
Erith, Kent. — Men zende den genoemde geen zegels of andere 
stukken van waarde op daartoe ontvangen navraag. »Stamp 
Trade Protection Association, London«, ve"zoekt beleefd om toe
zending van de aan lezers door dien man toegezonden navragen 
enz. J. B. R. 

Batoem- en BRITISH OCCUPATION-Teryalschingen - De 
postzegelhandelaar L . Lommel, P a r q s , met wien ik nimmer 
een woord, m welken zin ook, wisselde en vooi wiens kennis 
enz , door mij reeds voor tientallen van jaren »gewaarschuwd« 
was, zond mij op 8 Maart van het vorige jaar, 1922, een pakket 
zegels, inhoudende de eerste uitgifte '1919) voltallig in vellen 
van 50 stuks en deze, benevens de lateie uitgiften in het boom-
type, met den opdruk „ B R I T I S H " „ O C C U P A T I O N " , 
evenzoo in veldeelen van 50 stuks Zondei de zegels t e 'hebben 
onderzocht, bemerkte ik dadelijk, zoo aan het papier, de kleuren 
als aan de opdiukken , dat alles »valsch« was Onmiddellijk 
belichtte ik den afzender de ontvangst per aangeteekende kaart, 
met verzoek het volle frankeerbedrag en aanteekengeld, zoo ook 
van het poit van de hem toekomende kaart, ter terugzending 
van dat zoodje pseudo-zegels, enz , mij over te maken. 

Voor deze vervalschingen kom ik U thans waarschuwen. 
Allen moeten bedenken, dat de onoverdrukte eerste uitgifte be
trekkelijk lastig te verkrijgen is, zoodat een »koopje« beslist 
onmogelijk is, zoo het stel »echt« is G a . zijn er slechts gedrukt 
21 000 5 i b , 26 500 3 r b , 51 500 10 kop , 51 300 5 kop , 102 800 
i i b en 206000 50 kop , er zijn dus niet meer dan 20.992 ('t 

juiste aantal) voltallige stellen bij uitgifte geweest, welke in 3 jaren 
tijds leeds lang m vaste handen zijn en niet voor een appel en 
een ei U worden verkocht! Is dit voldoende om U voor teleur
stelling te behoeden ' 

Genoemde Panjsche handelaai zond ze mij toe (in gedeelten 
van vellen) de onoverdrukte 6 waaiden voor 2J^ Fr. f i anc , 
de eerste met »British Occupation« erop (8 waarden, de 25 kop. 
i.p.v 50 k , en toegevoegd de 2 en 7 rb ) voor 4 — Fr. fr en 
de tweede met dien opdruk, Juni 1920, alle roebelwaarden, i — 50 
rb , voor 350 Fr fi. Deze aanbieding 1= in elk geval »uit de 
tweede hand«, zoodat ze, wie weet voor welk prijsje van uit de 
eerste hand geleverd worden per 50 stel van elke uitgifte 

De kenmeiken van de namaaksels zijn over 't a lgemeen niet 
te omschrijven, al thans niet zoodanig dat ze voor de groote 
meerderheid van nut zijn De druk is zeer s lecht , veischeidene 
gebrekjes ontdekte ik, die ech er niet op dezelfde plaats terug-
keeren. De kleuren wijken sterk af, maar de kleur kan moeilijk, 
vooral bij slordig werk, nog als getuige ä chaige worden aan
gehaald. Het papier is grauwwit 1 p.v. geelachtig wit en van 'n 
mindere sooit Elke afzonderlijke waarde is in een type, hetgeen 
bewijst, dat voor elke waarde een aizonderlijke plaat is gemaakt, 
waartoe een cliche van elk dier waaiden ter veimenigvuldiging 
heeft gediend. Dit is een factor van gewicht, daar de oorspion-
kelijke of »echte > uitgifte schijnt te zijn gemaakt naar cliche's 
in viei afwijkende teekeningen, die met elkander een blok (2 
paren onder elkander) uitmaakten, dat vermenigvuldigd is. 
Degenen die blokken of paren zien, kunnen dus aan de afwijking in 
de teekening de »echtheid«, aan de gelijkheid de »vervalsching« 
herkennen — De kojiek-waarden leveren een duidelijk kenmerk 
de bovenste lijn van het rechtei waardeveld telt »7« 1 p v. »6« 
stieepjeSjZ g punten. De verschillen tusschen »echte« en »valsche« 
roebelwaarden zijn niet nader aan te geven. Buitendien kan de 
slechte druk met gebreken enz. wel eens exemplaren doen ge
lijken op eenig omschieven kenmerk van echtheid en hieidoor 
een »valsch« stuk tot een »echt« verheffen 
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De heer W. E. Hughes, Londen, heeft in een der Januari
nummers van »Stamp Collecting« de onoverdrukte vervalschingen 
ter kennisse van de lezers gebracht . Tot mijn spijt heb ik het 
nummer niet bij de hand. lk_herinner mij, dat de door hem 
genoemde kenmerken : i rb., linker waardeveld, linkerzijde met 
8 cirkelronde punten i.p.v. onregelmatige streepjes, dus niet 
ronde punten, 3 rb., »BA» van het bovenste woord Batymckar 
aaneengesloten i.p.v. ver (dit is niet juist, bij de echte zijn geen 
v a n ' de letters »veT«) van 'e lkander verwijderd en 5 rb., »TY« 
van dat woord, van elkander gescheiden i.p.v. aaneengesloten, 
door mii noch voor de onoverdrukte, noch voor de overdrukte 
als vaststaande kenmerken kunnen worden aangevoerd. Of be
staan er meerdere verv^schingen ? Genoemde heer vermoedt, 
dat de door hem besprokene geboren zijn te Weenen, wat dan 
beteekent , dat de vrucht feitelijk uit Tiflis afkomstig, door de te 
Weenen en Leipzig gevangen coöperators werden verkocht in 
Weenen . In een ander blad, ik meen een Duitsch, werd voor 
Batoem-vervalschingen of »nadrukken« van origineele stempels 
gewaarschuwd: geboorteplaats Warschau. De verzamelaars zullen 
echter niet behoeven te twijfelen, de verkoopprijzen verklaren 
hun welke soort waar het is. 

Wa t de opdrukken aangaan — alleen ken ik die met het 
tweeregelige „BRITISH" „OCCUPATION" op de eerste uitgifte 
van Batoem, waarbij de 25 kop. i p v. de 50 k. en een 2 en 7 rb., 
en dan hetzelfde tijpe »boom« alleen voor de roebelwaarden: i 
tot 50 rb. — deze zijn vrij gemakkelijk te herkennen. Eers tens : 
de letters zijn mager i.p.v. ve t ; tweedens : de »R« heeft rechts 
een rondvormige, ietwat naar binnengaand i.p.v. een iets schuin 
en naar buitenloopend onderdeel ; derdens is de »A« bovenaan 
iet of wat onvolmaakt, het rechte streepje dat beide scbuinop-
loopende beenen samenbindt is eenigszins fijner aan de linkerzijde, 
schijnt gekwetst, en v ierdens : alle letters duiden duidelijk de 
overtrekking aan, waardoor o.a. de eerste »O« op den 2. regel 
onderaan punt ig i.p.v. rond is, en de tweede ietwat rechtlijnig 
aan de linkerzijde werd. Hoop dit alles wel tot herkenning van 
de »vervalschingen« leiden zal. J. B. R. 

Boekwerken, Tijdschriften, 
:- Catalogi, enz. -: 

Kohl's Briefmarken Handbuch. 
Van dit bekende handboek, de i i e oplage, een vademecum 

voor iederen ernstigen verzamelaar, die »wat meer« wil weten 
van de landen, die zijn belangstelling hebben, verscheen de 
eerste aflevering, groot 160 bladzijden en verlucht met tal van 
afbeeldingen. 

In alphabetische volgorde zijn hierin behandeld de landen 
Afghanistan tot Bahama-eilanden, wat U een idee kan geven van 
de zeer uitvoerige bespreking aan de zegels dier landen bereid. 

Het geheele handboek zal compleet zijn in 25 afleveringen, 
alle van dezelfde grootte. Wanneer de volgende afleveringen 
even uitvoerig en goed bewerkt zullen zijn als deze eerste, belooft 
het geheele werk inderdaad een standaard-werk te worden, waar
mede dit Duitsche huis de geheele wereld aan zich verplicht. 

De talrijke bijzonderheden, de schat van wetenswaardigheden 
en de kennis, die U op elke bladzijde tegenkomen, wekken bij 
den lezer de bewondering op voor de energie van dit volk, dat 
in staat is tot een dergelijke uitgifte in weerwil van den druk, 
waaronder het leeft. 

De afleveringen zullen verschijnen met een tusschenruimte van 
ongeveer 3 maanden. Elke 5 of 6 afleveringen worden vereenigd 
tot een band, welke gecompleteerd wordt met een aanvullings 
opgave van de nieuw-uitgekomen zegels, waardoor elke band 
steeds au fait zal zijn. 

Over de vastgestelde prijzen zal ik geen oordeel vellen ; dat is 
een der lastigste kwesties voor iederen catalogus-uitgever. Als 
orienteerings-middel en als gids voor elk land belooft dit werk 
vele en groote diensten. 

Ik twijfel niet, of elke Hollandsche bekende postzegelhandel 
zal het U kunnen leveren of er inschrijving op aannemen ; zoo 
niet, men wende zich dan rechtstreeks tot den uitgever: 

»Verlag Kohl's Briefmarken Handbuch G.m.b.H.« Berlin W.B. 
Friedrichstrasse 162. v. B. 

Van de bekende firma G. Keiser & Zoon, Passage, 's-Hage, 
ontvingen wij prijslijst no. 13, bevattende een aanbieding van 
alle Nederlandsche en Koloniale zegels. Het handige boekje is 
verder uitgebreid met de piijsnoteeringen van een 600-tal series, 
die deze firma te koop heeft voor schappelijken prijs. Inderdaad 
een prijslijst, die eiken verzamelaar wat biedt. v. B. 

Ook de heer J. Mebus, Korte Lijnbaansteeg 4, te Amsterdam, 
gaf een prijscourant uit der bestaande zegels van Nederland en 
Koloniën, verlucht met meerdere keurige cliché's. Wij bevelen 
dit werkje eveneens aan in de aandachtige lezing van belang
stellenden, v. B. 

Van den mij persoonlijk bekenden schrijver Direktor Riet-
Granberg ontving ik het door hem in samenwerking met C. A. 
R. Löfgres voor de »Helsingfors Frimarksamlare Forening«, 
bewerkte deel II. Ganzsachen van een boekweik over de Finsche 
postwaarden. 

Het deeltje van 120 bladzijden ziet er keurig uit, is verlucht 
door afbeeldingen, terwijl 4 tafels met watermerken zijn bijge
voegd. Het geheel is zeer nauwkeurig en degelijk bewerkt en is 
een sieraad voor de bibliotheek van den poststukken-verzamelaar. 
Het is verkrijgbaar bij bovengenoemde vereeniging voor 50 
Finsche mark. v. d. S. 

® ® 
® 

Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) 

® ® 
®'" ® 

Noodtandingen. 
Mijnheer de Redacteur. 

Met belangstelling las ik het onder bovenstaand hoofd voor
komende in 't Maart-nummer. Twee dingen meen ik even voorop te 
moeten s te l len: i. ik ben in deze absoluut geen belanghebbende. 
2. ik wensch niet te spreken over het al of niet ofiïcieele, of over 
de al of niet bestaande philatelistische waarde. ;, 

Toen ik las : Naar onze meening hebben we hier te doen met 
geschonden ongetande zegels, dacht ik aan het Schillersche : »Sie 
sprechen da ein grosses Wort gelassen aus«. Veroorloof mij U 
mee te deelen, dat ik 't absoluut niet met U eens ben. Ongetand 
zijn ze gebleven, de zegels, 't komt dus aan op ongeschonden, 
't Spreekt wel van zelve, dat hier in dit verband het zegelbeeld 
buiten beschouwing blijft, 't betreft alleen den rand. Die moet 
dus volgens U geschonden zijn. En wel door de wijze, waarop 
het zegel van zijn buurzegels is gescheiden, 't Wil me voor
komen, dat U van meening bent, dat die scheiding alleen mag 
plaats hebben via schaar. Maar waar staat dat voorgeschreven? 
De Administratie der Posterijen levert mij een vel zegels aan 
elkaar verbonden, die ik maar moet zien van elkaar te scheiden, 
en over de wijze, waarop dat moet geschieden, zegt ze niets. Dat 
interesseert haar geheel en al niet. 

Nergens is aangegeven hoe die scheiding moet plaats hebben. 
Wanneer ik daarvoor wijlen »laVeuve« jn gebruik zou willenen 
kunnen nemen, niets wat me zulks verhindert. Het is der Ad
ministratie blijkbaar voldoende, dat ik een compleet zegelbeeld, 
voorzien van een voldoende omranding, van welken aard deze 
mag zijn, voor het frankeeren gebruik. Maar scheiden moet ik 
de zegels van elkaar : ik kan dat doen per schaar, per scheermes, 
ik mag ze gerust zelfs van elkaar scheuren, ik mag ze scheiden 
zóó als ik wil : met naaimachine, door »raderen«, enz. 

Ik schend dat zegel door eenigerlei scheiding absoluut m e t ; 
't houdt zijn volle waarde, 't Wil mij dus voorkomen, dat elke 
scheiding, hoe ook voltrokken (op een fatsoenlijke manier), den 
rand evenzeer schendt, als men de scheiding van de buurzegels 
ten minste schenden noemt. 

En dat zal toch wel niet uwe meening zijn. 
Met philatelistischen groet , Uw dw. SPITZEX. 
Ons antwoord hierop kan zeer kort zijn. Zooals de heer Spit

zen zelf aangeeft, noemden wij de betreffende zegels » g e s c h o n 
d e n o n g e t a n d e z e g e l s « en niet g e s c h o n d e n z e g e Is. 
Indien men een soort tanding aanbrengt , kan men toch niet 
meer spreken van o n getande zegels, terwijl ze het eerst wel 
waren. Naar onze meening is dan de ofiïcieele vorm geschonden. 

Het gaat overigens h ie rmede als met zoovele kwesties op 
philatelistisch gebied, waar de meening van A vaak evenveel 
waarde heeft als die van B. Er bestaat geen hoogste, algemeen 
erkende autoriteit. Een ieder mag er zijne eigen meening op 
nahouden en hebben wij zelf ook niets anders bedoeld. Red. 
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geweest, met eens per maand een ruilavond te houden. Ik kan 
niet zeggen, dat de animo er bij de meeste leden erg groot 
voor is, zoodat hel zeer de vraag zal zijn, of het weer niet bij 
een poging zal blijven. Zoowel op de vergaderingen als op de 
ruilavonden, werden door eenige leden vele philatelistische merk
waardigheden vertoond, terwijl natuurlijk de zegelverlotingen 
weer groot succes hadden. 

Op de jaarlijksche algemeene vergadering in Maart van het 
vorig jaar werd het bestuur, waarvan voortaan, in gevolge het 
bepaalde in art. 8 van het Huishoudelijk Reglement, elk jaar de 
helft zal aftreden, weer als zoodanig herkozen. 

Een kleine wijziging onderging het bestuur echter op de laatste 
vergadering in Januari van dit jaar, doordat de heer Minderman, 
die reeds lang van het voornemen kennis had gegeven, zijne 
functie van commissaris van toezicht neer te willen leggen, op 
deze vergadering als zoodanig aftrad en opgevolgd werd door 
den heer Traanberg, die bereid was gevonden, de omvangiijke 
werkzaamheden van den commissaris op zich ie nemen. 

Veel belangstelling was er dit jaar weer voor het rondzen
dingsverkeer, wat vooral bleek uit de tallooze op en aanmer
kingen, die bij de verschillende bestuursleden inkwamen, toen, 
tengevolge van de overdracht van het commissariaat en natuur
lijk weer door den onwil van vele leden, om mee te helpen tot 
het instandhouden van een geregelde circulatie, door de boek
jes op tijd door te sturen, een helaas vrij langdurige stagnatie 
in de afi^eloopen maanden optrad. Op dit oogenblik schijnt 
echter de boel weer aardig aan 't rollen te ziin, wat, naar ik 
hoop en verwacht, zoo zal blijven. 

De financieele toestand der Vereeniging is zeer gunstig. De 
ontvangsten bedroegen f870,22', de uitgaven f737,095, wat een 
bat ig saldo geeft van f133,13. Tevens waren de vorderingen per 
28 Februari f 119.23, de schulden f42,70, wat nog een batig 
saldo zal geven van f76,53. 

Hiermee ben ik aan het einde van mijn verslag gekomen en 
blijft mij niets anders meer over dan »O.H.v.Z.« alle goeds te 
wenschen in het jaar, dat voor haar ligt. 

Haarlem Maart 1923. Be Secretaris, 
G. D. SWANENBURG DE V E Y E . 

Aangenomen als lid. 
dr. F. DikKenberg, Zuidzande (lid no. 77). 

Bedankt als lid. 
Th. H. Klinkhamer, Zevenhuizen (Z.H.) (lid no. 113.) 
W. N. Koppers, Aardenbiirg (lid no. 116.) 

RÜILIVON ' op Dinsdag 24 April 1923, 's avonds te 8 uur 
In de tainzaal van Café Brinkmann, Groote Markt, te 
Haarlem. 

De heer Traanberg heeft zich bereid verklaard, op dezen 
avond wat mede te deelen over »afstempelingen«, met demon

stratie van materiaal. 
Introductie toegestaan. Het Bestuur. 

PhilatelistenVereeniging ,, Groningen'', 
te GRONINGEN. 

Opgericht 16 September 1915. 
Erkend bQ Koninklgk Besluit van 13 December 1915, n". 7S. 
Secretaris: C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

VEtSLAG der rergadering, gehouden op Maandag 
12 Maart 1923, in de „Bodega", te Groningen. 

Aanwezig 17 leden en i introducé. 
De notulen der vorige vergadei ing worden goedgekeurd. 
De candidaatleden, de heeren J. J. Jonker, te Veendam, voor

gesteld door den heer Nieland, en B. Lubbers, te Groningen, 
voorgesteld door den heer Kuitert, worden als lid aangenomen. 

Verder is er niets meer aan de orde dan de maandelijksche 
verloting voor de aanwezigen, waarvoor f+,50 uit de kas wordt 
beschikbaar gesteld. 

Daarna gaan nog vele zegels van hand tot hand. 
De Secretaris, C. MEIJER. 

Nieuwe leden. 
No. 53. J. J. Jonker, Parklaan, Veendam. 

No. 68. B. Lubbers , Verlengde Heereweg 129 a, Groningen. 
No. 69. G. Jeronimus, Astraat 21, Groningen. 
No. 69. J. E. Vos, Piet Heinstraat 43, Groningen. 

Vergadering. 
Maandag 7 Mei 1923, te 8)^ uur, io de „ B o d e g a " , Guldan 

straat, te Groningen. (Vanwege de kermis op den l e n Maan 
dag der maand). 

P h i l a t e l i s t e n  V e r e e n i g i n g , , Z u i d  L i m b u r g " , 
te MAASTRICHT. 

Opgericht 19 December 1921. 
Secretar i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan j,6, Maastricht 

KOUT VEtiSLAGvan de vergadering Tan Maandag 
19 Maart 1923, te 8 uur, in de aciiterzaal van 
CaféKestauraut„Aux Fays Bas", aan het Vrijt
hof, te Maastriclit. 

Voor een i8tal leden opent de heer Van der Kloet de ver
gaderin,r en deeU mede, dat de voorzitter wegens ziekte ver
hinderd is aanwezig te zijn. 

Na voorlezing van de notulen worden eenige ingekomen stuk
ken behandeld, o.a. van den heer Haan met vele valsche zegels 
voor het falsificatenalbum. 

De heer Van der Kloet deelt mede, dat hij door drukke werk
zaamheden niet meer in de gelegenheid zal zijn het secretariaat 

. waar te nemen, waarna de heer Jonkers tot secretaris benoemd 

. wordt, en dankt de heer Van der Kloet het bestuur en de leden 
■ voor de aangename medewerking en het vertrouwen, dat hij 
steeds heeft ondervonden. 

Voor de verloting, die aan 12 leden een prijs bezorgt, stellen 
o.a. de heeren Micheels, Goderbauer en Dückers eenige mooie 
zegels ter beschikking. 

Met eenige veilingen en beurs wordt de verdere avond door
gebracht . 

De Secretaris, J. W. JONKERS." 

Maandag 23 April 1923 
Maandag 7 Mei 1923 

Volgende vergaderingen 

1 te lkens te 8 uur, in de achter
zaal van „Aux Pays Bas" , 
Vrijthof, te Maastricht. 

PhilateHstenVereeniging ,, Apeldoorn'', 
te APELDOORN. 

Opgericht 15 October 1918. 
Goedgekeurd bïj Soninklflk Beslui t van 29 April 1922. 

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

KORT VEKSLAG van de vergadering op Dinsdag 
10 April 1933, de^ avonds te 8 uur, in de 

lunchroom van den heer M.Roeter'link, Hoofd
straat 90, te Apeldoorn. 

De vergadering, bijgewoond door i8 leden, werd te ruim 8 uur 
geopend. Nadat de notulen voorgelezen en goedgekeurd zijn en 
de ingekomen stukken behandeld, wordt overgegaan tot de bal
lotage over H. von Zeppelin Obermüller en blijkt genoemde heer 
met algemeene stemmen te zijn gekozen als belangstellend lid. 

De heeren Berens, Beunk, Hoegen Dijkhof en Pruijs gaven 
kennis van verhindering. 

Er zijn voor de verloting met October a.s. reeds verschillende 
prijzen ingekomen ; de voorzitter dankt den gevers hiervoor. 

Een veiling, gehouden door den heer Kleekamp, houdt vele 
leden in spanning en doet een aardig saldo in de kas vloeien. 

Over een voorstel, om in het a.s. najaar te adverteeren, wordt 
nog na stemming in gunstigen zin besloten, en sluit de voorzitter 
hierna deze geanimeerde vergadering. 

De Secretaris. 

Nieuw belangstellend lid. 
H. von Zeppelin Obermüller, Van Swiet?nlaan lo, Apeldoorn, 

!̂ ^<S TZEGELHANOEL. ^ ^ a ' ^ ^ A 'ML. 'MSB A # ^ i 9 O ^ D I R . L E ö N D E RAAY 
= ~ INT.TEl.. Z U I D 6 Z S 5 
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Postzegelvereeniging „Helder", 
te HELDER 

Opgrericht 21 Octuber 1923. 
S e c r e t a r i s : C D E J O N G H Z \ , Krugerstraat 11 te Hddcr 

KORT VERSLAG der rergadering gehouden op 
2 Maart 1923, in 't gebouw „Irene", te Helder. 

Te circa half acht opent de voorzitter de vergadering en heet 
de i4 aanwezige leden welkom Het adspirant lid, de heei De 
Lange, wordt den leden voorgesteld 

Na voorlezing der goedgekeurde notulen wordt het adspirant 
lid, de heer Colpa, met algemeene stemmen aangenomen als 
l id , de voorzitter spreekt een enkel welkomstwoord tot genoem
den heer en hoopt, dat hij datgene in de Vereenigmg zal vinden 
waarnaar hij zoekt 

Thans komt het bestuur met nieuwe voorstellen voor de a s. 
verloting Door aankoop van zegels is het bestuur erin geslaagd 
een 23-tal mooie prijzen, tegen den prijs van f0,50 per lot, te 
verloten De zegels ter vergadering aanwezig en tentoongesteld 
vonden veel bekijks en droegen de goedkeuring van alle aan
wezigen weg, waardoor na gehouden vraag of men zich in ' t alge 
meen met de door het bestuur gedane voorstellen kon vtreenigen, 
eenparig werd ingestemd 

Te half negen wordt het huishoudelijk gedeelte gesloten, 
en worden de gebruikelijke rondzendingen bezichtigd 

Vergadering van 33 Maart 1933 
Aanwezig 17 leden , de heer Odijk is met kennisgeving afwezig 
Te circa 8 uur opent de voorzitter de vergadeiing en heet alle 

leden hartelijk welkom, inzonderheid den heer Deelder. die voor 
'f eerst ter vergadeung is, alhoewel geruimen tijd lid zijnde, 
doch steeds verhinderd was. 

Na goedkeuring der voorgelezen notulen worden de ingekomen 
stukken voor kennisgeving aangenomen en de heeren De Lange 
en Polling na gehouden stemming als lid van de Vereenigmg 
aangenomen en welkom door den voorzitter geheeten 

Thans wordt met groote belangstelling de verloting begonnen 
en tfekt ieder lid zijn eigen prijs , door het bestuur worden de 
prijzen voor de niet aanwezige leden getrokken. 

Uitslag der verloting ie prijs den heer Dee lde r , 2e Govers , 
3e Loscher , 4e. Janssen, 5e I e r Bruggen , 6e. dr. Van der 
Sluijs, 7e Wol t e r s , 8e. Colpa , 9e Odijk, loe Labout , i i e 
Krijger, 12e Hoogenbosch, 13e Meeuwissen, 14e Uijttenboo-
g a a ' t , 15e Van der Hils t , i6e Van Heuve l , 17e De J o n g , i8e. 
Kooijman, ige. T a n g e , 20e Brand t , 21e Kegge , 22e Mulder , 
23e De Lange. 

De laatste 10 prijswinnaars kregen elk nog een kleinen toe prijs, 
en den heer Polling werd, aangezien hij niet meer mee kon doen 
aan de verloting, een »troostprijs« geschonken. 

Voor de rondvraag geven de heeren Janssen, dr. Van der Sluijs, 
Polling en Biandt zich op met verzoek om de door hen getoonde 
zegels te willen doen laten keuren, aan welk verzoek de voorzitter 
zal voldoen De secretaris zal deze zegels zenden aan den heer 
Van Brink, te Hoek van Holland 

Na het bezichtigen en de gehouden veiling, welke de kas eenig 
voordeel oplevert, werd te 10 uur deze zeer geanimeerde verga
dering gesloten. 

De Secretaris, C DE JONG HZN 

Mededeeling. 
Vergradering op Vrfldag 13 Apri l 1923, t e 7 ^ u u r i n «I rene« , 
H o o g s t r a a t . Komt a l l en , I ieeren ! ! 

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 , , D e l f t " , 
te D E L F T . 

Opger ich t 11 Mei 1922. 
S e c r e t a r i s : H V A N D E R Z E E , Coenderstraat ia. Delft 

KORT VERSLAG der vergadering van 5 Maart 1923, 
des avonds te 8 uur, in ,,Hotel Central", te Delft. 

Aanwezig 13 leden. Van den heei Van der Heide is bericht 
ontvangen, dat hij veihinderd is de vergadering bij te wonen, 

waarom de heer Huijser de functie van voorzitter waarneemt en 
de aanwezigen welkom heet. Hierna wordt overgegaan tot het 
voorlezen der notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd 

Aangezien er geen stukken zijn ingekomen en punten 4 en 5, 
n.1 veiling en verloting, leeds even zijn uitgesteld, wordt door 
den waain voorzitter gevraagd, of iemand iets voor de rond 
vraag heeft, als juist de heer Vos ter vergadering komt en dus 
met de veiling een begin gemaakt kan worden Ditmaal zijn niet 
veel zegels ingezonden en is de heer Vos dezen avond spoedig 
uitverkocht Het resultaat voor de kas is dan ook povLr 

Dank zij verschillende heeren, zijn voor de verloting juist vol 
doende zegels geschonken, om elk der aanwezige leden een prijs 
in ontvangst te doen nemen. 

Van den heei Backer ontving de Vereenigmg onder vriende 
lijken dank eenige falsificaten van//(7«_;o-/Jö«^, ÄtiÄc en St Helena 

Niets meei aan de orde zijnde, sluit de heer Huijser met een 
woord van dank voor de aanwezigheid de vergadering, waarna 
overgegaan wordt tot de beurs 

De Secietaris, H VAN D F R Z E E . 

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

LEVEH ALLE 
BIJ DE POST VERKRIJGBARE Z E G E L S 
T E G E N NOMINAAL WAARDE PLUS IS»/, 
Maak keuze-zendmgen van Euiopeesche en 
buiten Europeesche zegels tegen billijke prijzen. 

F. B E E C K , KÖLN-SÜLZ. 
A R N U L F S T R A S S E 11. (54) 

Ongetande :̂ 
:- Zegels^ 
N e d e r l a n d 1923, zendt lid 373 Postzegelver 
»Breda« U toe na storting op P o s t g i r o 17410, 
M i d d e n s t a n d s b a n k A l k m a a r , ook in blok
ken, etc — — (53) 
30 C E N T P E R P A A R . 
^ AT^Ï ^.ë. ^t^ï ^ t ^ Ï̂ JA^ i t £ ^?^ is!>5 ^t^f ^JÄ. Ï^JA ÄJÄ 2il^ ^ 

FOSTZEGELVEIIZAMELMRS!! 
Verze l t e r t Uwe V e r z a m e l i n g e n tegen 

BRAND EN DIEFSTAL 
op beurspolls, dus tegen eene vaste 
premie per jaar, slechts bij P R I M A 
Maatschapp i jen , door bemiddeling van 

JOH. H. LIMPER, 
MAKELAAR IN ASSURANTIËN. 

VONDELLAAN 2 , H I L V E R S U M . 
Kanioor: Heerengrachl 114, Amsterdam, 
Posibus 129. Telefoon N. S235. 
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UITSLUITEND voor LEDEN 
der 

angesloten Vereenigingen. 

P O S T S T U K K E N . 
Alle landen, Nederl. en Kol. nieuwste 
opdr. 200 versch poststukken f 5, — , 
porto extra: ruime keuze in wissel
zegels en Engeland plaat Nos (159) 

F. H. BRINKMAN, BARNEVELD. 

FRANCO VOOR NEDERLAND. 
lOCO goede postz. v. alle landen f 2,50 
Kilo waar, 4V, kilo, „ „ f 1,25 
Toezending na ontvangst v. postwissel. 
F. P. B. V. Deventer, Den Haag. 
Stat ionsweg 14, Tel. H 4086. (49) 

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

ERNSTIGE VERZAMELAARS 
— BEKOMEN MIJNE — 

GROOTE FBIISLiJST G R A T I S ! 
Bevat raeer dan 60 blazijden en is i ijk 
geïllustreerd. (27) 

MarleniDCtropflle WERNER FRANKE, 
UNTER OEN LINDEN l7/f8, BERLIN W. 8 

DOOR FAMILIEOMSTANDIGHEDEN IS 
HET ADRES, P MEI AS. , 

VAN 

J. E BOHLMEIJER: 
TALMASTRAAT 27, 
: AMSTERDAM. : 
MEN WORDT BELEEFD VERZOCHT 
DAN ALLE CORRESPONDENTIE, OOK 
BETREFFENDE DEN POSTZEGELHAN

DEL, KEURING, ENZ., AAN DAT ADRES 
TE ZENDEN. (51) 

B O D GEVRAAGD 
op 2000 ex. 10 cent en 1000 ex. 5 cent 

Nederland ongeperforeerd. 
B r i e v e n Nr . 65 B u r e a u G o u d s c h e C o u r a n t . (52) 

Nederland 1923, ongetand. 
töT FRANCO SËö 
LEVER IK IN T BINNENLAND: 
10 series van 5 en 10 ceet ä f 3 , — 
20 sMs van 5 cent a . [ 2 — 
— na ontvangst van bedrag. — 
VOOR 'T BUITENLAND PORTO EXTRA. 
ENGROSPARTIJEN prijs op aanvraag 
H. B. NA/IJGMANS, 

ERE (Gelderland), (55) 
Lid „Ned. Ver. v. Postzegelverzamelaars" en „Breda". 

POSTZEGELS 
[N PRACHTEXEMPLAREN, 
50—70 o/o b e n e d e n Senf. 

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

P.Servaas Smi ts , Deventer . 
( t 2 r GEEN LEVERING OP MNCOLIJST. (21) 
( ^ (VI fftg^j»i»< g f i ^t»j« i* "1^ m^ i »y i»t" i*ii K^^}^ 

POSTZEEELHANDEL „ V E R I T A S " , 
L. Nagel, Woüwermanslraat 74. Haarlem. 
ZICHTZENDINGEN, 

acht cent per franc, volgens 
: Yvert & Tellier 1923 : 

1000 verschillende postzegels f 3 , 7 5 
2000 „ „ '\\,1S 
Catalogus ZumsteinlQ23,franco f 1,40 

(n) 
( ^ C itffW' <«W ~äV '^^ <^ ^^ '^' ' « ^ ä V iaW >«V <af« J^ 

I 
I 
I 
I 

Voor zoover voorradig, blijven mijn aan

biedingen in beide vorige nummers van 
het Maandblad nog deze maand geldig, 

terwijl als EXTRA RECLAME, bij orders 
boven tien gulden, 10 o/o KORTING in 
mindering wordt gebracht. (9) 

Postzegelhandel Jos. la Poutré. 
PRINS HENDRIKSTRAAT 61.  DEN HAAG. 

■ POSTCHEttUE EN GIRO No. 31822. 

I 
I 
f 
I 

CD 
AUSWAHLSENDUNGEN stehen fortgeschrittenen, mittleren und Anfangs
Sammlern zu folgenden Bedingungen zur Verfügung: Rücksendung franko; 
Zahlung und Rücksendung innerhalb 3 Tagen nach Empfang; Eigentums
vorbehalt bis zur vollen Erledigung. 

Zusendung von MancoListen ist erwünscht, doch bin ich gern bereit, 
auch allgemeine Auswahlsendungen zu machen, wenn mir die Gebiete ange
geben werden, die z.Zt. besonders interessieren. — Sehr massige Preise! 
Verlangen Sie meine Gelegenheitslisten! 

Bei ersten Bestellungen bitte ich mir entweder erstklassige Referenzen 
aufzugeben oder ein entsprechendes Depot zu stellen. 
S. W. HESS, FRANKFURT a/MAIN, OEDERWEG 153, Deutsches Reich. 
(Mitglied des Internationalen PostwertzeiclienliändlerVereins, Berlin,und der 
American Stamp Dealers Association, Washington.) (39) 

SSverfeerf in 9if ^fafl. 

«■■■■■■«■a B E I E R E N ————————■ 
9 1914, 3 p f .  2 0 M a r k fO,75; met opdruk »Volksstaät« f 0,75; 
i met opdruk »Freistaat« f 0,75 ; 
i deze drie series ongetand, f 0,50 per serie. 
i 1920, 5 pf . 20 Mark f 0,90; met opdruk »Deutsches 
S Reich« f 0,25. — FRANCO na ontvangst van postwissel. 
\ P O S T Z E G E L H A N D E L , , U N I V E R S E L " , 
: SPUI 13. AMSTERDAM. (19) J. J. A. ENGELKAMP. 
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WAAB KOOPT MEN HET BILLIJK8T? 
Mooie verzameling a l l e e n OudEuropa 

en OudOverzee voor 2 5 0 G u l d e n 
T E K O O P A A N G E B O D E N . 

Ernstige reflectanten bekomen nadere om
schrijving tegen vergoeding der portokosten. 

Wij verzenden Zichtzendingen tegen de 
gunstigste Duitsche prijzen aan handelaren. 
Verzamelaars kunnen tot ons Rondzendlngi
verkeer toetreden. 

Voorwaarden en prijslijsten van postzegels, 
albums en philatelistische benoodigdheden, 
tegen betaling der portokosten. (56) 
BriefmarkenExportliaus ARNS & SCHROTT, 
: BAD WöRISHOFEN IN BAYERN. : 
(Lid V. d. Beiersche PostzegelhandelarenVereeniging.) 

IN DUITSCHLAND! 
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O U D E B R I T S C H E K O L O N I A A L - Z E G E L S . 

IK BEN VAN PLAN TWEE GROOTE VERZAMELINGEN VAN OUDE BRITSCHE KOLONIAALZEGELS 
TE DETAILLEEREN, ALLE ZEGELS IN ZEER MOOIEN STAAT. GEMIDDELDE PRIJZEN EENDERDE 
CATALOGUS. ZICHTZENDINGEN KUNNEN OP VERZOEK OOK AAN VERTROUWDE VERZAME

LAARS WORDEN TOEGEZONDEN. BOVENDIEN HEB IK IN VOORRAAD EEN UITGEZOCHTE 
PARTIJ EDUARD EN GEORGEUITGIFTEN. BEIDE POSTFRISCH EN MOOI GESTEMPELD. PRIJZEN 
VAN DEZE GEMIDDELD HALFCATALOGUS. REFERENTIEN GEVRAAGD. ;j (23) 

J. BIRD, 31 ELLERBY STREET, FULHAHfl, LONDON, S, W. 6, ENGELAND. 

IPOSTZEGELHflNQEL 

G.KEISER&ZOON 
 Telefoon H. 2438. 

Postrekening No. 4262. 
PASSAGE 25 
DEN HAAG 

Bankrekening: 
De Twentsche Bank. 

GROOTE KEUZE IN 
A L L E S O O R T E N Z E G E L S 
TEGEN BILLIJKE PRIJZEN. 

SPECIALITEIT IN 
NEDERLAND EN KOLONIËN, 
^ = ONGEBRUIKT EN GEBRUIKT. - ' 

ONZE NIEUWE PRIJSLIJST No. 13 VOOR 1923 
- I S V E R S C H E N E N -

EN WORDT OP AANVRAGE GRATIS TOEGEZONDEN. 

GROOTE VERZAMELINGEN EN ZELDZAME 
— UITSLUITEND OUDE ZEGELS (3) 
WORDEN STEEDS DOOR ONS INGEKOCHT. 

I 
Postzegelhandel J B. DONNÄI, 

Kettingstraat 23, DEN HAAG. 

UitHiuiteiid handel in ZËLDZiAMHEDEN 
en NEDËHLAND en KOLONIËN. 

O D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

G D 

D D 

GROOTE 

RARITEITEN. 

D O 
m 

öSr LEIDDRflflQ "S I 
VOOR DEN 

SPECIflflL-VERZflMELflflR VflN 
^ NEDERLAND > 
INGENAAID f 2,75. GEBONDEN f 3,75. 
R S " Z O N D E R P O R T O E X T R A . -^31 

(8) 
»Si 

5»^»>^>»»>»>>>>>>>>i'>?$>a'>>>>>>>$^»>»5'?>>>>>>>»^>»>»g«<««««S<«««<g<^^<S<««««g<«g<««««g<«««« 

MOLENSTRAAT 22 PflSTZEBELIIIl l lDEl P. HOOeERDIIK DEN HAAG (Holland) 
N I E U W T J E S Aantal. Prijs. 

192,8 
1923 
1922/23 
1923 
1922/23 
1923 
1928 
1923 
1923 

België, Porto's, 5 ct., 40 ct. en 1 Fr. 
Belgisch Congo 
Dultsche Vllegpost met aanvullingsw. 
Dultschland, 100,1000, 2000 en 3000 M. 
Hongarije, 50 filIer/lOO kronen . . . 

» 10, 15, 20 en 25 kr. Maaierstype 
>■ Dienst, 5/100 kronen . . . 
» Porto's. 2/50 kr., opdrukken. 

Wurtemberg, 5/400 Mark, opdrukken . 

/ 0,30 
. 0,12 
. 0,20 
. 1,10 
» 0,75 
. 0,15 
» 0,60 
» 0,60 
* 0,25 

¥ 

¥ 

G E L E G E N H E I D S - A A N B I E D I N G . Aantai. Pr^s 
1899/02 * Oura9ao, 1,50 op 2,50, zeldzaam. . 
1918 * . 1 cent, hulpuitgifte. 

No. 59 Yvert 
1908 Ned. Indië, opdruk Java, compleet 
1908 » » » Bultenbezit compl 
1911 Griekenland, 1 Lepta/25 Drachmen » 
.917 * lLepta/10 
1919 * Hongarije, Vredesserie, 

met porto's, compleet 

/ 1 1 , 

. 0,60 
» 3,50 
. .5,50 
» 6,50 
» 4 , 

» 1,25 
De met een * gemerkt zijn ongestempeld. — ZIE ADVERTENTIE VORIG MAANDBLAD. — Postrekening No. 92993. 
BESTELLINGEN BOVEN F5,— WORDEN FRANCO TOEGEZONDEN NA ONTVANGST VAN HET BEDRAG. (7) 

€ 4 « 

bfJJLJJJ4Jll ' f i<IJJi i 
WATERGRAATSMEER • M . Y A A R I. C^* DIR . L E O N o C RAAT 

IHT.TEL. XUIO SJ'>5 
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ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 

T. A L L E N , LONDON E 11, ENGLAND. 
„CRAGARD" BLAKE HALL RË., WANSTEAD. 

Ik ben een specialiteit in BRITSCHE KOLONIALE ZELDZAAM

HEOEN, en alleen zegels in den nneest onberispelijken staat 
worden in mijn voorraad aangetroffen. 

— M A N C O  L I J S T E N — 
HEBBEN MIJN PERSOONLIJKE NAUWKEURIGE AANDACHT 

vlO 

ff:-. 

ZICHTZENDINGEN WORDEN OP AANVRAAG TOEGEZONDEN. 
(92) 

< ■#• *• • • • •• • ■ • • • • • • ■• • • • • ■ • £ ■ * • • • • • • • • • «• • • • •■ « i * •• • ■ • t t • • • • • • • • ■ • • & « 1* Ma • > * « • • ■ • • • • • • • • • • • • • • • • ■ • • * « • • ! • • • • •* •■•?■ • • • • • • •■ • • • • • ■ • • • • ■ • • • • • > • • • • • • • • • > • • • * > « • • • * • • • * • • • • ■ • • ■ • * > • • • • • • • • • ■ ■ • • • ( • • • •■K*a* *a«#* i 

Levering van zeldzame zegels van alle landen 
volgens mancolijst is 

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

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

Groote voorraad zeldzame Engelsche Koloniën, ZuidAmerika, enz. 
Van oorlogszegels zijn bijna alle rariteiten van Bagdad, Bushire, 

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

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

WATÊRG RAAFSMEER * I M ■ T J V :J\ H •► W ~ ^ C _ DIR . L E O N D E RA.AY 
= T~ INT.T E L. Z U I D 6ÄSS 
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Sati-Preisliste 1 
192 3. 

Pakete 
IOC verschiedene einfache Marken 175,— 
Kr. K I 50 verschiedene Kriegsmarken 175,— 
Kr. B I 28 » Bayern 200,— 
Kr. B 2 34 » » 575)— 
Kr. B 3"* 54 » » 6000,— 
Kr. U I 16 » Ukraine 300,— 
K r . U 2 38 » j> 2000,— 
Kr. U 3 68 » » 9000,— 
Nr. U 4 80 » > 35000,— 
Kr. O I 80 » Oesterreich 180,-
K r . U j 50 » Ungarn 33°,— 
Sätze Bayern 
Kr. 33 3 Kr. Wellenlinien * 180,— 
Luitpold 3 Pfg. b. I M. • II Wer te » 26€o,— 

» Jubiläum 2 Wer te * • 300,— 
Ludwig 3 Pfg. bis i M. 11 Werte « 335,— 

» 2 Pfg. bis 20 M. 20 Werte • 6000,— 
Dieselb. geschnitten (imperforated) * 5000,— 

desgl. " 6000,— 
Aufdr. Volksstaat Bayern 20 Werte * 5000,— 
Geschnitten (imperforated) * 4ooo,— 

desgl. • 5000,— 
Germania Aufdr.Freist. 21^-20 Pfg. ' " 60,— 

» komplett 16 Werte • 1500,— 
Ludwig Aufdr. Freistaat komplett * 5000,— 
Geschnitten (imperforated) * 4000,— 

desgl. " 5000,— 
Bilderserie * 5000,— 
Dienst Bilderserie * 5000,— 
Kriegsbeschädigte * ' 80,— 

Belgien 
1912 Kr. 100 5 Francs » 6000,— 
1921 Olymp.Spiele Aufdr. 20 c. 3 W. * 900,— 

desgl. " 600,— 
Bosnien 

1879 \4 bis 25 Kr. 9 Werte * 6000,— 
1900 i H . b. 5 Kr.m.Ergänzgsvvtn (16) * "6000,— 
1906 Landschaft " loooo,— 
ig io Geburtstag * 4oooo,— 
1912 Franz Joseph • 120000,— 
1913 Zeitungsmarken 4 Werte * 1120,— 
1914 Krieg I • » 500,— 
1915 Krieg II • • 4000,— 
1915 Krieg III * 2320,— 
1916 Krieg IV • » i ioc ,— 
1916 Invaliden I 2 Werte * 1 180,— 
1916 Eilmarken 2 » * 225,— 
1916 Witwen u. Waisen 2 Werte * " 500,— 
1917 Karl komplet t « 18000,— 
1917 Karlfonds * • 400,— 
1917 Invaliden II (2) * • 1700,— 
1918 Aufdruck 1918 (2) * » 700,— 
1904 Porto I bis 200 Heller • 3000,— 
1616 Porto 2 bis 4o Heller » 1800,— 

Bulgarien 
1902 Schipkapass (3) * • 2000,— 
1912 Aufdruck 1912—1913 (5) * 2000,— 
1916 Feldpost in Rumänien (3) * • 350,— 
1917 I. 5. 15. 25, 30, 50, 200,300 • o 2600,— 
1917 Ferdinand (4 Werte) * 550,— 
1917 Pflüger I St., Sobranje 1, 2, 

Ochrida 5 * » 200, — 
1919 Boris (6) * 1 450,— 
1919 Kriegsgefangene (10) * • 1950,— 
1921 Vasoff (6) • 2100,— 
1921 Konfiszierte Ausgabe (5) * • 1000,— 
1922 Londoner Druck 10, 20, 75, 

100 rot, 200, 300, 500, 1000 * " 3450,— 
1922 Bourchier * • 2750,— 
Thracien, Aufdruck bogenförmig(6) * 4300,— 

desgl. (5) 1 1600,— 
Deut«ches Reich 

1905 1 bis 5 Mark • 300,— 
Flugpost I (2) * 20,— 
1.60, 3.—, 5.—, 10,— * 300,— 

Déui ichet Reich 
Invaliden * 300,— 
Bayern Dienst Aufdr. Deutsches Reich ' 800,— 
Deutsches Reich Dienst 10 Pfg. b. 5 M. » 120,— 
Ruhrhilfe * 3975,— 

Deutsche Post in Be lg ien 
I. Ausgabe " 60000,— 

II. » * » 45000,— 
Etappe 

3, 5. « " 1 0 0 , -
komplett * " 45000,— 

Deutsche Post in Litauen Ober Ost 
12 Werte • 7200 ,^ 

Russisch-Polen 
1915 komplett * " 3000.— 

Gen.-Gouv. Warschau 
komplett " 3600,— 
4o und 60 Pfg. " 160,— 

Deutsche Post in Rumänien 
IL Ausgabe komplett * " 2000,— 

III. » , * 0 600,— 
I. » 15, 20 * • 250,— 

Porto 5 Werte * " 1600,— 
9. A r m e e 

komplett * * 18000,— 
Danzig 

I. Ausgabe 8 Werte ungebracht 175°,— 
desgl. » i860,— 

I. Ausgabe i4 Werte * 9000,— 
desgl. " loooo,— 

5/30, 10/20, 25/30,60/30,80/30 5 W e r t e * iioo,— 
desgl. • 1300,— 

Danzig schräg 9 Werte * oder " Auf Anfrage 
» » 5 ,15,20,25,75 5 Wer te * 1200,— 

desgl, 1300,-
Graues Netz komplett 6 Wer te * • 8000, — 
Danzig Innendienst Preise auf Anfrage 
Violettes Netz 6 Werte * » 8000,— 
Nr. 52 4 Mark i Wer t * 1050,— 

desgl. " 5 5 -
Kogge 5 Pfg. bis 10 Mk. IG Wer te * " loooo,-
Kogge gezähnt 3 Werte * " 900,— 
Flugpost I 3 Werte * 1000,— 

IIOO,-
• « 8 0 0 , -

* i4o,— 
0 

desgl. 
Flugpost II 5 Wer te 
Nr. 71 60/75 ' Wer t 

desgl. " 190. 
Wappen 5 Pfg. bis 20 Mark 17 Werte * 7 5 0 0 , -

desgl. • 8000,— 
Wappen 5 Pfg. bis 3 Mark 14 Wer te * • 3500, — 
Wappen 5 bis 40 Pfg. 6 Wer te * • 500,— 
Tuberkulose 3 Werte * <̂  1000,— 
50, 100 Mk. Grossformat 2 Werte * 6750,— 

desgl. " 7425,— 
6/3, 8/4, 20/8 M., Dienst 6/3 M., 4 W. * 1275,— 

desgl. • i4oo,— 
100 bis 1000 M. 6 Werte * " 2600,— 
150 bis 1000 M. 5 Werte * ° 2712,50 
Flugpost 20 bis 100 M. 2 Werte * 165,— 

desgl. " 180.— 
Porto 10 Pfg. bis 5 M. 9 Werte * 900,— 

desgl. ' 1000,— 
10, 50, 100 M. 3 Werte * 220,— 

desgl. • 235,— 
Dienst 5 Pfg. bis 30 Pfg. 6 Wer te * " 94o,— 

» 10 » » 30 » 5 » * " 84o,— 
» 5 » » 3 » i4 » * 15000,— 

desgl. " 16500,— 

Danzig 
Dienst 10 Pfg. bis 3 IVi. 13 Werte * 14900,— 

» 15 » » 3 » 12 » * i48oo,— 
» 4 o » » 3 » 8 » * 14000,— 

" 1225,— 
" 1 3 5 0 , -
* 67,50 

» 3250,— 
• 1200,— 

Ï 75 * " 4 
desgl. 

» 50 M. I Wer t 
AUenstein 

II. Ausgabe 13 Werte 
II. » 15 Pfg. rotviolett 

Saargebiet 
GermaniamitAufdr .Saargebie t ( i7)* " 2500,— 
Provisorien (3 Werte) * " 1500,— 
20/75 * 9 0 , -
Bilderscrie 5 Pfg. bis i M. (8) * • 8000 — 
Bilderserie komplett * " 30000,— 
Mit Aufdruck in Francs u. centimes 

komplett nominal und 25 % 
Kehrdrucke Viererblocks 10/30, 

15/40 cent. * 15000,— 
Estland 

Blumenmuster 4 Werte * " 725,— 
Nr. 9 Move 5 P. * " 500,— 
5, 10, 10, 15, 25, 35, 35, 70 P. * o 2200,— 
Schiff' I, 5, 15, 25 Mark * " 34oo,— 
Schiff I, 5 Mark graues Papier * • 1000,— 
Flugpost 5 Mark * » 500,— 
Invaliden (2) * • 300,— 
Provisorien 1/15, 1/35, 2/70 * 4oo,— 

» auf Invaliden (2) * • 350,— 
0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 2.50 M. * * 700,— 
Rotes Kreuz geschnitten (2) * » 1200,— 

Deutsch-Oesterreich 
Parlament (9) * » 800,— 

* ' 3500,-Hochwasser 
Kärnten Abstimmung 

Liechtenstein 
1920 8 Werte geschnitten 

27 Werte gezähnt 
Provisorien 6 Werte 
Madonna 3 Werte 

Polen 
1919 Parlament (7 Werte) 
1921 Konstitution (7) 

Ungarn 
1918 Aufdruck Köztarsarsag 

Räterepublik 
Kriegsgefangene 

Litauen 
1920 Verfassung 

Lettland 
1918 Generalstabskarte gezähnt 

und geschnitten * " 1000, -
Gestreiftes Papier 5, 10, 15 • 1300,— 
Dünnes Papier 3 —75 Kop. (9) • 12000,— 

1919 Riga Befreiung (3) * • 560,— 
Dünnes Papier (3) * • 64oo.— 
3, 5 Rubel gestreiftes Papier 

Sonne * 2200,— 
Frauengestalt (3) * " 960,— 

1920 Drachentöter (4) * " i4oo,— 
Latvija mit Kindern (2) * » 64o,— 
Parlament (4) * " 2500,— 

» geschnitten (2) * • 3600,— 
Rotes Kreuz geschnitten (41 * • 5000,— 

7800,— 

* • 300,— 
* • 1200,— 
* ° 24oo,— 
* " 300,— 

* " 1000,— 
* ° 1000,— 

* " 1200,— 
* • 1200,— 
* " 300,— 

* 4ooo,— 

Bermondt (4) 
» » Bolshevisten 

2 ' i o Sonne, 2/35 Riga 
10, 20, 30 Rubel 

' " 4000,— 
* " 2000, ~ 
* ° 3500, -

* • 18500,— 

Alle obigen Preise verstehen sich zuzüglich Luxussteuer, Porto und Versicherung. 
Kassa voraus oder Nachnahme. 

Jedes nichtzusagende Stück nehmen wir, wenn innerhalb von 3 Tagen nach Empfang 
zurückgeschickt, gerne zurück, lehnen aber jede Lieferung o h r a Vorauskasse oder Nach

nahme durchaus ab. 
Anfragen ohne Rückporto sind wir leider zu erledigen nicht in der Lage. 

Die Preise verstehen sich bei einem Dollarstande von 20000,— Mark und behalten wir uns 
Preiserhöhungen bei einer möglichen Steigung des Dollars vor. 

Unsere nächste Liste enthält Einzelmarken der deutschen Kolonien. 

VINCENT KRAFT, f „"!; BERLIN - LICHTERFELOE, 
Pos i scheckkonto : Berlin 26649 . 

UNTER DEN 
EICHEN 40. 
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