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INTEBNtTIONÄLE POSTZEGELTENTOONSTELLINC 
m BRUSSEL 24 MEI  1 JUNI 1924. M 

Wegens technische moeielijkheden, die zich bij het vervaar
digen van het bijzondere Tentoonstellingszegel van I franc hebben 
voorgedaan, zal genoemd zegel niet tijdig gereed kunnen zijn. 
De Regeering, toch een blijk van belangstelling willende geven, 
heeft echter aan het Bestuur der Tentoonstel l ing een ander 
bijzonder zegel toegezegd en wel het koerseerende 5 franc — type 
Montenez — in bniin op licht roseachtig papier. Beperkte oplage 
in vellen van 4 stuks (blok). Ieder toegangsbiljet der Tentoon
stelling zal recht geven op den aankoop van één vel. 

P K O O R A M M A 
' D E R ̂ ^ ^ ^ 

P H I L A T K L I S T I S C H E W E E K 
ZATERDAG 24 MEI 1924. 

Officieele Opening. 
Gezellig samenzijn in de TeaRoom der »Royal«. 

ZONDAG 25 MEI 1924. 
Hulde aan het graf van den Onbekenden Soldaat. 
Samenkomst te 9 uur : Place de la Liber té . 

MAANDAG 26 MEI 1924. 
Bezoek aan het Stadhuis . 
Openbare Postzegelveiling in Hotel Scheers. 

DINSDAG 27 MEI 1924. 
Bezoek aan Tervueren en het Koloniaal Museum 
a ldaar ; terug tegen 6 uur. 
2e Zitting der Postzegelveiling. 

WOENSDAG 28 MEI 1924. 
3e Zitting der Postzegelveiling. 
Offieel Diner. Bekendmakingen der Bekroningen. 

VRIJDAG 30 MEI 1924. 
Galavoorstelling in de Opera. 

ZATERDAG 31 MEI 1924. 
Intiem Diner in »Royal«. Dancing. 

ZONDAG I JUNI 1924. 
Sluiting der Tentoonstel l ing. 

Voor de Galavoorstelling in de »Monnaie« luidt het programma : 
»La T r a v i a t a « , gevolgd door de 2e acte van « G o p p e l i a « 
(ballet), beide hier schitterend gemonteerd. Een waar genot voor 
de ooren zoowel als voor de oogen. 

Di; SecretarisGeneraal, 
P. J. MAINGAY, 97 Rue de la Poste, Brussel. 

Nederlandsch PhilatelistenAdresboek. 
Van den samensteller van bovengemeld Adresboek, den heer 

K. A. Heijmans jr., te Rotterdam, vernemen wij, dat, tengevolge 
van het niet tijdig ontvangen van de gewenschte gegevens, 
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eenige vertraging is ontstaan met de bewerking. Een groot ge
, deelte is echter reeds gezet, zoodat gehoopt wordt het werk 

begin Juni, zoo mogelijk vóór het verschijnen van het volgend 
Maandblad, gereed te hebben en te kunnen verzenden. 

WAARSCHUWING. 
De heer Julien Briauit, 2 Route de Versailles, la Celle St. Cloud, 

die zoo nu en dan in 1'Echo de la Timbrologie (Yvert & Tellier) 
adve r t ed t , is aan een der leden van »Hollandia« nog altijd 
378 francs aan zegels schuldig. Ondanks herhaalde aanmaningen, 
laat hij niets van zich hooren. W e zijn dus genoodzaakt hem, 
evenals M. Fontenelle, Rue Chariot, Paris, te signaleeren. 

De beheerder van 't BondsInfoimatiebureau, 
J. A. K A S T E I N . 

Hendr. Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

Centraal Informatiebureau van den Ned. Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Dit bureau, dat l November 1919 in werking is getreden, 
verstrekt aan vereenigingen en particulieren : 

a. Inlichtingen omtrent personen, die lid wenschen te worden 
van eene philatelistische vereeniging ; 

b. Inlichtingen over verzamelaars en handelaren, met wie 
■J men philatelistische connecties wenscht aan te knoopen. 

iC' De kosten per informatie bedragen : in Amsterdam f 1,— , in 
Nederland f 1,50. 

Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van het verschuldigde 
bedrag. 

Tarieven voor 't buitenland te bevragen bij den beheerder 
J. A. KASTEIN, 

S Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erkend bij Kou. 
Besluit van 27 Jul i 1908, No. 67. 

KORT VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op 6 
April 1924, te 'sHage. 

Aanwezig de beeren Van der Schooren, Klinkhamer, mr. de 
Beer, Kastein, Van Brink, mr. Bonn en Jorissen. Afwezig met 
kennisgeving de heer Cramerus . Voorzitter de heer Van der 
Schooren. 

Aangezien de notulen der vorige vergadering in het Januar i 
nummer 1924 van het Maandbladzijn vermeld, wordt voorlezing 
daarvan niet verlangd en woi den deze als zoodanig goedgekeuid . 
Óe beeren Korteweg en Rinders hebben hunne benoeming tot 
Vertegenwoordigers bij den Philetalistendag aangenomen, terwijl 
de beeren Van den Berg en de Ruiter hunne benoeming hebben 
aanvaard om dit jaar zitting te nemen in het Kapittel ter uitreiking 
der Bondsmedaille. Voorts is ingekomen een verzoek van de 
Vereeniging «ZuidLimburg» voor toetreding tot den Bond. 
' Aan de Vereeniging «Helder» zal worden medegedeeld, dat 

tie beste wijze, om voor hunne leden de ter gelegenheid der Int. 
Postzegeltentoonstelling uit te geven postzegels, is : Inteekening 
op het Waarborgfonds of vooruit nemen van entreebiljetten. 

Ingevolge het aan enkele beeren gedaan verzoek, een definitie 
te geven v a n : «Wat is wetenschappelijk verzamelen?» zijn van de 
beeren Waller , Manus, Becking en De Raaij hieromtrent ant
woorden ontvangen, welke achtereenvolgens in het Maandblad 
zullen worden gepulsliceerd. 

Opnieuw kwam ter sprake de projectielantaarn. Het bestuur 
zal t rachten een zoodanig instrument te krijgen, ter demonstrat ie 
op den a.s. Philatelistendag. 

Voor den wisselbeker zullen prijsopgaven worden gevraagd. 

WATEKf. RAATSMCER. •M.YAAR ^ C£* O I R . LECJN D E H A A T 
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Voorts werd door de beeren mr. de Beer en Kastein verslag 
uitgebracht omtrent de Bondsreglementsherziening. Aangezien 
dit na bespreking nog veider door genoemde beeren zal worden 
uitgewerkt, zal dit later ter kennis worden gebracht. Hierbij 
wordt opgemerkt , dat de heer Klinkhamer zeer gekant is tegen 
het voorstel cniet directe herkiesbaarstel l ing der bestuui sleden 
bij hun aftreden». 

Omtrent eventueele overname van tentoonstell ingsmateriaal 
wordt besloten, hierop niet in te gaan. 

T e n slotte deelde de voorzitter nog mede, dat bereids stappen 
waren gedaan, om te t rachten gedurende de tentoonstellingsdagen 
een handelaarsdag te organiseeren en dat als een der te behan
delen punten op 't Congres zou worden v e r m e l d : «De strijd 
tegen de vervalschingen». 

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

De 2e Secretaris, 
P . JORISSEN P.C.ZN, 

Nederlandsche Vereenlging van Postzegelverzamelaars. 
S e c r e t a r i s : A. VAN D A M , Wilhelminastr . 49, Haarlem, Tel . '793. 

7 Mei 1884 7 Mei 1924. 
Op Woensdag 9 April 1884, des avonds te 8 uur, vergaderden 

in he t Hotel Muller, Prins Hendr ikkade, te Amsterdam, op uit-
noodiging van Armandus Eduardus Josephus Huart , tien verza
melaars. Z.j hadden in correspondentie gestaan met personen in 
Arnhem, die een Nederlandschen Postzegelveizamelaarsbond 
wenschten op te richten met Arnhem als zetel. 

Van meer nut voor hen vonden zij het een zelfstandige afdee-
ling van dien bond op te richten. Op 18 April werden onder 
het bestuur van Amsterdam 5 provinciën gebracht, n.1. N.-HoUand, 
Z.-HoUand, Zeeland, Utrecht en Noord-Brabant . Toen op 30 
April bericht uit Rot terdam was ontvangeu, dat men aldaar ook 
een afdeeling wilde stichten, besloot Amsterdam de provincie 
Z.-Holland onder het beheer van Rot te idam te brengen en zeit 
de provincie Friesland te besturen, de overige provincies zouden 
dan aan Arnhem blijven. Ofschoon de oprichting der Rotterdam-
sche afdeeling niet slaagde, geraakte men toch over deze kwestie 
in conflict met Arnhem, de samenwerking bleek verder onmo
gelijk en in de vergadering van 7 Mei i884 werd besloten een 
zelfstandige Vereeniging op te richten voor Nederland en Kolo
niën onder den titel van »Vereeniging van Postzegelverzamelaars« 
Eerst op 26 December 1885 werd bij de wijziging der Statuten 
het praedicaat »Nederlandsche« toegevoegd. 

En zoo viert thans onze Vereeniging in vollen bloei haar 
veertigsten verjaardag; grooter dan ooit is haar ledental, taliijk 
zijn haar afdeelingen. Met trots zien wij terug op de plaats, die 
zij in het verleden in de philatelistische wereld innam en met 
volle opgewektheid en vol vertrouwen in haar toekomst, zullen 
wij deze heugelijke gebeurtenis in September vieren. 

Afdeelingen. 
Amersfoort: Secx: M. A. Witsenburg , Prins. Julianalaan 11. 
Amsterdam: Secr . : A. Sauveplanne, Van Baerlestraat 160. 
Arnhem en Omstr.: Secr. : J. R. de Joncheere, Arnhemsche 

Straatweg 25, Velp. 
Dordrecht: Secr. : G. W . Wesselman, Buitenwalevest 24. 
Friesland: Secr.: S. T r o m p Visser, Koi enmarkt 207, Leeuwarden. 
Gooi- en Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pater Wynterlaan 9, 

Naarden. 
's-Gravenhage: Secr. : J. J- Deggeller, Schuytstraat 151. 
Haarlem: Secr.: dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat i4 . 
^s-Hertogenbosch: Secr. : Lamber t W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Secr . : J. A. A. van der Horst, Breestr. 165. 
Nijmegen: Secr . : dr. M. Heyer, Canisiussingel 13. 
Twente: Secr.: Chr. A. Struyck, Almelo. 
West-Friesland: Secr. : A. Kriebel, Ritsevoort 28, Alkmaar. 

Nieuwe leden. 
676. mevr . C. A. Petit, Toeren bij Malang (N.1.) 
677. J. F . W. van Schaik, proc. houder Stoomv.mij Neder

land, Semarang (N.1.) 
678. S. A .B lok , Rijnstraat 3, aen Haag. (lid »Breda«). 
679. J. M. Heeres, Karel van Gelderstraat 4, Arnhem. V.A.L. 

680. J. C. Heidenreich, Burgemeester Weertstraat 53, Arnhem. 
681. J. van Nifterik, F lo iapark 7, Haarlem. A.L. 
682. J. F. van der Weide, Copernicusstraat ï^o, den Haag. \ . 

Aanmeldingen. 
J. Franssen van der Put ten, planter, Malang. (N.I.') 
L. F . W. Godin, luit. genie, Malang. (N.1.) 
C. A. Heineke, s.f. Padokan b/Dcocja. (N.I.) 
U. J. Huber, insp Nillmij., Medan. (N.I.) 
D. de Leeuw, Lombokstraat 14, Bandoeng. (N.I.) 
A. D. Meyhuizen, Paya Bakong, Postk. Bindjey. (S.O.K.) (N.I.) 
Th . M. Oort, Sindorolaan 24, Dcocja. (N.I.) 
H. van der Pieterman, adj.chef Atjeh tram, Sigli (N.I. Atjeh.) 
B. R. Pietersen, p/a Deli-Plantersver. Medan. (N.I.) 
mevr. A. Thijssen, Karreweg 183, Semarang. (N.I.) 
W. A. Uiterwijk, Belantoeng 24, Padang. i,N.I.) oud lid. 
H. J. van der Weg, Papandajanlaan 49, Bandoeng. (N.I.) 
mevr. M. Keunen-ten Hagen, Spoorstraat 4, Nijmegen. V. 
G. J. F . Landsheer, Koolemans Beynenstr. 2 i4 , Nijmegen. V. 
J. C. Lutkie, Badhuisweg 22, Scheveningen. 
E. A. de Meyier, Weede v. Dijkveldstraat 21, den Haag. 
H. J. E. M. Tervooren, van Schevichavenstr. 12, Nijmegen. V. 
G. van der Vijgh, Kalverstraat 220, Amsterdam. L 
K. N. Korteweg, Beeklaan 518, den Haag. 

Adresveranderingen en -verbeleringen. 
683. D. H. Boekwijt, Turfhaven, Hoorn, (niet No. 10). 
667. Joh. D. Broers, Blora. (niet No. 677). 
350. H F . G. Gudde (niet No. 300). 
125. W. K. Brevet, Rijnsburgerweg 167, loeiden. 
422. P. van Cranenburgh, thans Stationsweg 8a. Leiden. 
336. F . W. M. Ch. Cortenbach, thans Kartinilaan 5, Medan. 

(Deli, N I.) 
492. W. van Deventer, thans Oude Rijn 68a, Leiden. 
585. P. Elshout, thans Riouwstraat i42, den Haag. 
269. P. J. Hekker, thans Rijksstraatweg 8, Ä/zö/c«. b/Haarlem. 

68. D. O. Kirchner, na 28 Mei : 3e Braamstraat 18, rfir«//rt«^. 
82. J. de Lange, thans Wit te Singel 65, Leiden. 

358. E. Martini, thans Brannenburg a\l, Oberbayern. 
653. C. W. Meuffels, thans Kloppersingel 41 , Haarlem. 
638. C. L. J. Vergroesen, thans Wijnstraat 84, Dordrecht. 
Onder bescherming van de Afd. West-Friesland is te Hoorn 

opgericht een Postzegelverecniging voor jongelieden van 12 lot 
20 jaar, aanvankelijk met 12 leden. 

Hulde voordit initiatief! Wie volgt? 
Handboek der Postwaarden van Nederl. Indië, deel 11. 

De Firma Enschedé & Zonen meldt ons : De HoUandsche tekst 
is geheel gereed, de kopy der Duitsche is gisteren ter zetting 
gebracht. 

Internationale Postzegeltentoonstelling te 's-Gravenhage 
van 5 -17 September 1924. 

Aan allen, die inlichtingen over bovengenoemde tentoonstel
ling wenschen, wordt bekend gemaakt, dat het adres van den 
heer G. V. Van der Schooien is van 24-30 M e i : Grand Hotel, 
Bruxelles; verder is hij dagelijks op de Brusselsche Tentoon
stelling te spreken. 
Kort Verslag der bijeenkomst op 17 April 1924 der 

Afd Amsterdam. 
Op voorstel van den heer Sauveplanne werd besloten voor 

aandeelen deel te nemen in het Waarborgfonds voor de Intern. 
Tentoonstelling. Op voorstel von den heer P. G. Keyser wordt 
aangenomen zich tot het Hoofdbestuur der Ned. Ver. te wenden 
om den Bond voor te stellen zich te wenden tot de betrokken 
autoriteiten, ten einde te geraken tot uitgifte van weldadigheid-
zegels met afbeeldingen van de wapens onzer piovinciën. Zulks 
in den geest van de Zwitsersche weldadigheidzegels, welke ieder 
jaar in December uitkomen met afbeelding van de wapens der 
verschillende kantons. De leden bezichtigden de collectie 
Amerika van den heer Sauveplanne en de schit terende speciaal
verzameling Zweden van den heer De Beer. 

A. Sauveplanne, secretaris. 

U-HL^HrlJBÜPtl iHJI 
WATERG R A A r s W l ^ j t a ' k. ^ O m O I R - l - E O N O E BAAT 
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Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secret . : L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstr. 18, Breda, Tel. 197 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
12 Mei 1924, des avonds te 8 uur, in de „Beurs 
van Breda", Ie Breda. 

TegenAfoordig 37 leden. Voorzitter de heer Singels. 
Na opening worden de notulen der vergadering van i4 April 

1924 ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
Als nieuwe leden worden vervolgens aangenomen mej, T. A. 

J. Maas en de heeren A. O. Tit tmann, H. J. E. Moll, J. M. B. 
Beuker, G. C. van Deventer en B. Verhoeven. 

De secretaris toont aan de vergadering den nieuwen, in de 
vorige maand verschenen MichelCatalogus 1924—'25, waarin 
de prijzen voorkomen in goudmarken. Daarna circuleeit een 
strip van de ' / j en 2Vj P Granada, z.g. »keeidruk«, op dezelfde 
wijze als de onlangs uitgegeven 7V2 cent Nederland, benevens 
eene collectie zegels op brief, waarbij een driehoek van Kaap 
de Goede Hoop in 't bijzonder uitblinkt, In het drukraampje 
wordt getoond het koerseerend 2'/j cents zegel van Nederland, 
waarop de »d« en een gedeelte van de »n« van »Nederland", 
benevens een gedeelte van de »t« in »cent« totaal ontbreken. 

Voorlezing wordt gedaan van een ingekomen schrijven van het 
Uitvoerend Comité der Brusselsche Tentoonstell ing, waarin wordt 
te kennen gegeven, dat de officieele vertegenwoordiging onzer 
Vereeniging op die Tentoonstell ing op bijzonder hoogen prijs 
wordt gesteld. 

De secretaris deelt mede, dat, met het oog op de intrekking 
der koloniale jubileumzegels, het bestuur nu reeds heeft aan
gekocht voor een bedrag van ruim f150,— van die zegels, alle 
bestemd voor de groote jaarlijksche algemeene verloting in 
Januari a. s. 

Door den secretaris wordt aan de bibliotheek ten geschenke 
gegeven »Handbuch der Ungarischen Briefmarken der Ausgaben 
1871 — 1920«, door dr. A. Erdödi en E. Kner, welk werkje in 
dank wordt aanvaard. 

Ten slotte heeft onder de aanwezige leden de gewone ver
loling plaats van eenige zegels, aangekocht voor f 3,85, benevens 
van eenige zegels voor dat doel geschonken door den heer 
Filius en den heer Sprengers, die zich momenteel te Innsbruck 
bevindt, waardoor aan een 12tal leden zegels kunnen worden 
ter hand gesteld. 

Waarna de vergadering is uileen gegaan. 
Breda, 12 Mei 1924. De ie Secretaris, 

L C. A SMEULDERS. 

Nieuwe leden. 
21. mej. Tanny A. J. Maas, Lijsterbesstraat 11, Eindhoven. 
E.Z. (Sectie VI). 
271. A. O. Tit tmann, Adres : K. Mangelsdorf, Eisenbahn
— Strasse 30, Karlsruhe (Baden). 
118. H. J. E. Moll, Franfois Maelsonstraat 25, 'sGravenhage, 
E.Z. (Sectie V.) 
142. J. M. B. Beuker, Utrechtschest iaat 44, Renkuni. (Sectie 
E.Z.K.P. IV.) 
179. G. C. van Deventer, Marktplein A 46, Brummen. 
E.Z.K. (Sectie IV.) 
194. B. Verhoeven, »Ravenburg«, Linne (Limburg) (Sectie VI). 
E^Z.R. 

Candidaatleden. 
P. van der Sanden, Employé Onderneming »Tpsoedjen«, 

halte Tjireungas (Java). (Voorgedragen door A. G. Walraven, 
te Tjireungas bij Soekaboemi.) 

P. M. Kwantes jr.. Boekhouder, Zuidbuitensingel 130, 'sGra
venhage. (Voorgedragen door S. A. Blok, 'sGravenhage.) 

C. ' A . Hartmans, Kapitein der Pontonniers, Bagijnhof 31, 
Dordrecht. (Voorgedragen door L. C. A. Smeulders, Bteda.) 

H. A. Wijntjes, Oosterzeeslraat 47 B, Rotterdam. {\oorgeAra%tn 
door Th. W. d'Anjou, Rotterdam.) 

J. W. Sprenger, Ingenieur. Boschlaan l4, Ginneken. (Voorge
dragen door A. F. Singels, Breda ) 

Bedankt als lid. 
378. J. H. de Haas, BergenopZoom. (Sectie III.) 

Adresveranderingen. 
19. dr. E. J. A. H. Verzijl, voorheen Venlo, thans Oude 

Z. Kerkstraat 15, Utrecht. (Overgebi acht van Sectie V i n a a r 
Sectie IV.) 

370. J. C. E:, van Herwerden, Berlijn, thans Badenschestrasse 
27, Berlin Wilmersdorf. 

148. A. van Straten, voorheen Rotterdam, thans Groenewegje 
9, 'sGravenhage. (Sectie V.) 

71 A. Sluiters, te Rotterdam, thans Rodenrijschestraat 67«, 
aldaar. (Sectie V.) 

77. W. H. Doorman, Kolonel art., voorheen Ginneken, thans 
Laan van Middenburg 2, Voorburg, bij den Haag. 
(Overgebracht van Sectie II naar Sectie V.) 

120. H. H. Buijs, Brussel, thans Avenue de la Couronne 442, 
aldaar. 

Rectificatie. 
337. C. M. A. H. van Rooij, te Roermond, thans Kapel lenlaan 

49, aldaar. (Sectie VI.) 
Aankondigingen. 

SOCIETEITSAVOND op Maandag 26 Mei 1924, des 
avonds Ie 8 uur, in de Tearoom van Caférestaurant 
„Moderne", Yeemarlctstraat. 

LEDENVERGADERING op Maandag: 2 Juni 1924, des 
avonds te 8 uur, in de aciiterzaal van Caférestaurant 
„Moderne", Veemarirtstraat. 
N.B. Met liet oog op Pinl is teren, wordt deze vergadering 

nie t op den tweeden, docli op den e e r s t e n Maandag 
geliouden. 

V e r . v a n P o s t z e g e l v e r z . . . H o l l a n d i a " , te A m s t e r d a m . 
Secret . : J. A. K A S T E I N , Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 26 April 
1924, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Amsterdam. 

Aanwezig 4i leden. De voorzitter deelt mede, dat hij aange
jzocht is »Hollandia« te vertegenwoordigen op de Tentoonstel l ing 
■ in Mei a s te Brussel en zal dit doen. Vele nieuwe zegels en 

. kaarten circuleeren. Mr. Bonn heeft bericht, dat de aandeelen 
,in het waarborgfonds Haagsche Tentoonstelling eerstdaags ver
zonden worden. Nieuwe leden na ballotage de heeren P. Balledux 
en J. Pais, beiden te Amsterdam woonachtig. De heer Zilver heeft 

, verschil lende jaargangen Ned. Tijdschrift aan de bibliotheek 
afgestaan en deelt onder applaus mede nog meer beschikbaar 
.te hebben. Eenige reglementswijzigingen worden aangenomen. 
, De heer B. Reuvekamp, Hilversum, wordt benoemd tot sectie
, hoofd in NoordHolland in plaats van den heer Schuhmacher . 

Na veiling van 30 kavels, verloting van 20 piijzen onder de 
. aanwezigen. Hierna sluiting. 

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

Aangenomen als lid. 
Jac. Pais, Pretoriusstraat 24 ' , Amsterdam. 
P. Balledux, Overtoom 403, Amsterdam. 
(Deze candidaten zijn eerst dan aangenomen, als binnen 10 dagen 

' n.t 't verschijnen van dit orgaan geen bezwaren zijn ingekomen). 
Adresveranderingen. 

346. P. B. de Ridder, Zutfenschestaatweg, Brummen. 
260. P. J. Hekker, Rijksstraatweg 8, Schoten. 

5. E. A. Loeb, De Ruijterstraat 80, den Haag. 
176. G. F. Fels, Edisonstraat 83, deti Haag. 
295. C. W . Meuffels, Kloppersingel 4 i , Haarlem. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 24 Mei 1924, des avonds 

te S uur, in Café S u i s s e , Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 31 Mei 1924, des avonds 

te 8 uur, in Hotel ,,Kra8napolsI(y", Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

Mededeeling. 
Als sectiehoofd voor NoordHolland (behalve Amsterdam) heeft 

de heer F. Schumacher te Haarlem bedankt. In ' t vervolg zal 
zijne functie waargenomen worden door den heer B. REUVEKAMP, 
Koekkoekstraat 18, Hilversum. 

uj i ** j i ' j r i j«»f . i ! i i .ni I » _. DIR . L E O N D E RAAT 
' i&i • . j.H.ivr,tL...X:UIO::i62S5 , ■ 
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Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretar is : K. H. J. VAN HULSSEN, Steenweg jobis, Utrecht. 

IN MEMORIAM 
M. V. S N O E K . 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 29 April 1924, in Hotel l'Europe, te Utrecht. 

Aanwezig 32 leden. Om ongeveer 8'/4 uur werd de ver
gader ing door den voorzitter geopend, die mededeelde , dat de 
Vereeniging hare vergaderingen wederom houden zal in de oude 
localiteiten. Nadat de notulen der voüge vergader ing onverani 
derd goedgekeurd waren, vestigde de voorzitter de aandacht van 
de leden op punt ƒ van art. 21 van het Reglement . Medegedeeld 
werd, dat, blijkens een ontvangen schrijven van de afdeeling 
Vlaardingen, deze afdeeling geen levensvatbaarheid bezit, zoodat 
voorgesteld is, deze als afdeeling op te heffen. De vergadering 
ging hiermede accoord. 

Het oud-lid J. H. Schwager, dat zich wederom voor het lid
maatschap heeft aangemeld, werd met a lgemeene s temmen als 
lid aangenomen. De voorgedragen candidaat- leden K. G. Faat, 
J. A. Schuurman en A. P. J. Noitier werden eveneens als leden 
aangenomen. Aangezien de heer L. Sinjorgo in verzuim gebleven 
is, de redenen zijner schorsing weg te nemen, werd hij als lid 
der Vereeniging geroyeerd. 

Na de verloting, waarvoor door den voorzitter en de heeien 
Deenik en Baljet prijzen geschonken waren, circuleeiden rouw
zegels van president Hai ding en Lenin van den heer Van der Horst. 

Bij de rondvraag vroeg de heer Van der Horst, of de Vereeni
ging den verkoop van naiviaakzegels niet kon tegengaan. Hier 
ter stede worden zegels ten verkoop aangeboden op bladen, 
waarop vermeld »facsimilé«. Op de zegels zelf is dit woord niet 
gedrukt , wat beter zou zijn. Worden zij thans los verkocht, dan 
kunnen zij als »echt« aan derden worden overgedaan. Besloten 
werd de plaatselijke bladen te verzoeken in hunne postzegel
rubriek hierop te wijzen. 

Na een geanimeerde veiling en de daarna ter tafel gekomen 
zichtzending, werd de vergadering om lo l^ uur opgeheven. ; 

De Secretaris van de U. Ph.- V., ' 
K. H. J. VAN HULSSEN. J 

Nieuwe leden. j 
I. H. Schwager, Geertekerkhof iS bis, Utrecht. 
K. G. Faat, Breedstraat 38, Utrecht. 
J. A. Schuurman, Gouwe i, Gouda. 
A. P. J. Nortier, Jutphaascheweg 27«, Utrecht. 

Geroyeerd als lid. 
L. H. L. J. Sinjorgo, Orthenstraat 41, Den Bosch. 

Overleden. 
M. V. Snoek, Boschlaan 32, Zeist. | 

Adresveranderingen. 
P. J. Hekker wordt Rijksstraatweg 8, Schoten, bij Haarlem. 
Vincent Kraft wordt Unter den Eichen 40, Li^hterfelde. 
K. H. J. van Hulssen wordt Steenweg "jobis, Utrech'. 

Vergaderingen. 
BESTÜÜB8VERUADBKING op Dinsdag 2 0 Mei 1924. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinndagr 27 Mei 1924, 

Mededeelingen. 
Het adres van den secretaris wordt vanaf 16 Mei a.s. : Steen

weg 70 bis, Utreclit. 
In verband met grooten vooiraad verzoekt de diiecteur van 

verkoophandel tot nader order geen boekjes voor de rondzen-
dingen in te zenden. 

y Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secr . : C.J. CoELAND,VanWeedev. Dijckveldstr. 80,'.r-G^rai/««Ä(i^«. 

VERKORT VERSLAG van de Voorjaarsvergadering van 
Donderdag 24 April 1924, 's avonds te 81/4 uur, in 
het „Zuid-Hollandsch Koffiehuis", te 's-Gravenhage. 

Tegenwoordig zijn 22 l eden ; afwezig met kennisgeving 3 leden. 
Voorzitter de heer Stroo, die de aanwezigen en speciaal de 

nieuwe leden welkom heet. De notulen der vorige bijeenkomst 
worden na voorlezig goedgekeurd, de ingekomen stukken behan
deld. Daarna wordt ges temd over de voorgehangen candidaat-
werkende leden. Zij blijken met algemeene stemmen aangenomen. 
Vervolgens komen de jaarlijksche verslagen. Dat van den secre
taris gewaagt van vermeerdering van leden-aantal en grooter 
bezoek der bijeenkomsten, betreurt echter, dat er geen bezich
tigingen van verzamelingen plaats vonden, noch eenige lezing 
over een of ander philatelistisch onderwerp gedurende het ver
slagjaar is gehouden, terwijl dit toch dingen zijn, die in onze 
Vereeniging op hun plaats zijn en hare leden ten goede kunnen 
komen. Verder werden de plaats gehad hebbende mutatiën in 
bestuur en commissie gereleveerd. 

Dat van den penningmeester geeft als ontvangst 1923 f 2373,31^ 
als uitgaaf f 798,38= en geeft dien titulaiis aanleiding te consla-
teeren, dat het belangrijk saldo ad f 1577,93 oogenschijnlijk is 
en niet tot te veel optimisme omtrent de middelen moet verlokken, 
dat het in het afgeloopen jaar met bijna f 200 is teruggegaan 
Oorzaken: moeielijkheden met incasso contributie buitenlandsche 
leden, stijging kosten Maandblad, mindere baten verkoophandel 
Conclusie : op den duur en op die wijze zou aan contributiever-
hooging niet kunnen worden ontkomen. 

De directeur verkoophandel geeft, bij monde van den secre
taris, een exposé van het aantal (95) zendingen door 20 personen 
ingezonden met een totale waarde van f6706,47, waaruit voor 
f 1116,80 verkocht. De provisie bedroeg f 151,54 (vorig jaar f 194,66), 
de koersverschillen f 133,44 (vorig jaar f 54,50). 

Hij roept de medewerking der leden in voor doorzending der 
boekjes, enz. 

De bibliothecaris (eveneens door den secretaris voorgelezen) 
geeft van meer verheugende factoren blijk. Hij constateert 
meerdere belangstelling voor onze literatuur en den leei cirkel. 
(De laatste vooral bij nieuw aangenomen leden). 

De directeur der veilingen deelt mede, dat van de 124 inge
zonden kavels met een opbrengst van f 31,10 'verkocht werden. 
Dank zij vrijgevigheid van enkele leden, die kavels ten bate van 
de kas lieten veilen, kon f 8,45^ aan den penningmeester worden 
afgedragen. 

De voorzitter betuigt dank voor de uitgebrachte verslagen. Na 
eenige discussie, meer speciaal over de financiën en den verkoop
handel , werden die aangenomen. 

De financieele commissie verzocht haar verslag ter volgende 
bijeenkomst te mogen ui tbrengen. 

Daarna wordt overgegaan tot de groote jaarlijksche verloting 
op dezelfde wijze als zulks verleden jaar geschiedde en nadat 
de voorzitter dank had betuigd aan die leden, die door hunne 
bijdragen hebben gemaakt, dat het resultaat van heden avond 
kon worden bereikt. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter vervolgens 
deze voorjaarsvergadering. 

De Secretaris, C. J. C O E L A N D . 

Aangenomen als werkend lid. 
J. Warmolts , Christoffel van Swolstraat 5, '-Gravenhage. 
W. M. J. Siewertsz van Reesema, Balistraat 96, 's-Gravenhage. 

Candidaat-werkend lid. 
J. A. Stoup, Laan van Meerdervoort 526, 's-Gravenhage. 
(Voorgesteld door dr. A. N. van Praag.) 

Adresveranderingen. 
B. Hioolen, oud adres : Abeelstraat 22, wordt nieuw ad re s : 

Cederstraat 11, 's-Gravenhage. 
H. J. van Brink, oud ad res : Goudsbloemlaan 9. wordt nieuw 

a d r e s ; Emmaslraat 30, 's-Gravenhage. 
mej. M. Ranfift, oud a d r e s : Charlotte de Bourbonst iaat 87, 

wordt nieuw adres : Van Heurnstraat ic8, 's-Gravenhage. 

uj^i ja 'r iüi . iJ i HCS T Z E G E L H A N D E L 
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O F F I C I E E L O R G A A N V;AN: 
e Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de Vereeniging van 
'ostzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging 
e 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de 
iternationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; 
e Philatelisten-Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging„Zuid-Limburg" te Maastricht; de Philatelisten-Vereeniging 
Apeldoorn" te Apeldoorn; de Postzegelvereeniging„Helder" te Helder en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 

BRONZEN MEDAILLE LUXEMBURG 1922; BRONZEN MEDAILLE BRÜNN 
(TSJECHO-SLOWAKIJE) 1923; ZILVEREN MEDAILLE WEENEN 1923. 

lie bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redac-
oneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den Hoofd-
edacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek van Holland; al wat Nederland 
n Koloniën betreft, aan den Redacteur F. H. M. POST, Maliebaan 104, 

Utrecht; alles op het gebied van Poststukken, aan den Redacteur 
, P. COSTERUS Pzn., te Edam. Afstempelingen aan den Heer 
P. TRAANBERO, Brouwersplein 25 r, te Haarlem. :: :: 

ereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. SPITZEN jr. 

Vaste medewerkers: J. A. KASTEIN, }!. C. MILIUS, G. V. VAN DER 
SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr., LEON DE RAAY, A. C. VOSS. 
Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderlijke nummers, het opnemen van verslagen van ver
gaderingen en verdere vereenigingsberichten en voor alles wat de 
uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden 
tot L. C. A. SMEULDERS, S c h o o l s t r a a t 18, te BREDA, 
Telefoon Intercommunaal 197, Postrekening No. 37183. :: :: 

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
innenland, per jaar, franco per post ƒ 5,—. 
uitenland, » » » » » » 6 , —. 
fzonderlijke nummers » 0,50. 

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
Vi pagina 
' / ' • V, ' 
'/♦ ' 

/ 3 0 , 
. 17,50 
. 12,50 
» 1 0 , 

V« pagina . 

ï* * • V, » • 
v„ » • 

f 76° 
" 6 , 

» 5,50 
» 4,50 

'/„ pagina, ƒ 4 , — 
Vi. . . . 3 -
Bij3->6-ial2-iiiaal pliat-
sing 5,10 in 15 % reductii 

3e JAARGANG. B R E D A , 1 5 M E I 1 9 2 4. No. 5 (29). 

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-
egging van de te melden exemplaren. Alle onkosten worden 
jaarne en onmiddellijk vergoed. 

Readers and correspondents all over the world are kindly 
nvited to forward early information regarding new issues and 
liscoveries^ accompanied, whenever possible, by specimens. 
\ny outlay will be refunded by return mail. 

Die Leser werden gebeten alle Neuheiten zu melden unter 
Einsendung derselben. Der Betrag wird umgehend vergütet. 
Nous rappelons ä nos lecteurs que nous serons toujours heu-

eux de connaitre les renseignements ou documents qu'ils voudront 
)ien nous communiquer, particulièrement en ce qui concerne 
es nouvelles emissions en ajoutant des exemplaires. 

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

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

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

BELGIË. 

De eerste opdruk op de pakketpost
zegels is verschenen. 

De 2 fr. 40 violet kreeg den groenen 
opdruk 

2 F 30. 

DENEMARKEN. 
Volgens het Bulletin Mensuel zijn alle dienslzegels met 

I April j.1. buiten koers gesteld. 
DUITSCHLAND. 

H 
] tteicn 1 

In de nieuwe teekening verscheen de 
5 pf. groen. 

In afwijking van de overige waarden, 
tot dusverre verschenen, vermeldt de 
5 pfg. niet de muntsoort. Links en rechts 
bovenaan is alleen het waardecijfer 
geplaatst. 

ECUADOR. 
De 20 centavos bruin, Yvert 225, werd overdrukt met Dos 

centavos — 2 — 

EGYPTE. 

In ncvenstaande teekening verscheen 
de 200 millièmes, lila. 

FIUME. 
L'Echo de la Timbrologie geeft de oplaagcijfers van de beide 

series, in het vorige nummer beschreven. 
Met den opdruk »Regno d'ltalia« zijn volgens dit blad 

gedrukt: 
1.400.000 stuks van elk der waarden 5 centimes lot en met 

1 Lire; 111.300 van de 2 Lire; 25.800 van de 3 Lire; 25.500 
van de 5 Lire. 

Van de expresse-zegels : 60 centimes 50.900 stuks ; van de 
2 Lire 50.300 stuks. 

Met de opdruk »Annessione all Italia« : 70.000 stuks van 
elk der waarden 5 centimes tot en met i Lire en 60.000 stuks 
van elk der overige waarden. 



54 N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

GRIEKENLAND. 

^■■»iiufWFWiwwwwTwwiipprn 

iszisi^isisaii. 

De beide Byronherdenkingszegels 
werden ons gezonden door Maison 
Fischer te Parijs. 

Gedrukt door Bradbury Wilkinson 
te Londen, zijn deze zegels een aan
winst voor elke collectie. 

Zie daar nu eens gelegenheidszegels, 
met de uitgifte waarvan een ieder kan 
ins temmen. 

Gedrukt in grooten getale en ver
krijgbaar zonder eenigen extratoeslag, 
zullen deze fraaie zegels hun weg bij 

duizenden naar de verza
melingen vinden. 

De 80 lepta blauw geeft 
een jeugdpor t re t van den 
grooten dich te r ; de 2 
Drachme violet met zwaï t 
middenstuk, diens aan
komst te Missolongi. #, * 

Voor het overige ver
wijzen wij naar het Maart
nummer . 

lMHht<M bM 

GROOT BRITTANNIË. 

Tot zeKs dit, op ons gebied 
zoo conservatief land, gaat zich 
thans te buiten aan speciale zegels. 

Ter gelegenheid van de opening 
van de tentoonstel l ingte Wembly, 
waar men de voortbrengselen van 
het geheele Britsche wereldrijk 
kan bewonderen, werden twee 
zegels uitgegeven, beide in neven
staande t eeken ing : 

I penny, rood. 
1V2 » bruin. 

Beide veitoonen het nieuwe watermerk R. G. waartusschen 
een kroon. 

De zegels zijn alleen verkrijgbaar in het postkantoor op het 
tentoonstell ingsterrein; ze zijn geldig als fiankeermiddel in 
het binnenlandsch verkeer. 

HONGARIJE. 

mmrmmmmmmmm 

Een drietal weldadigheidszegels zijn 
hier te melden, welke tegen de dubbele 
nominale waaide worden verkocht. De 
meeropbi engst komt ten goede aan 
een fonds voor hulp aan tuberculose 
kinderen. 

Wie Hongaarsch verstaat, kan dit in 
de landstaal op de achterzijde van elk 
zegel lezen. 

Wij geven van de zezegels de afbeel
ding. 

De 300 kronen is gediukt in blauw. 

de 500 in bruin en de 1000 in don
ker groen. Alle dragen een nieuw 
watermerk. 

Naast deze weldadigheidbzegels 
de Hongaarsche post ons 
volgende luchtpostzegels, 

teekening volgens afbeel

verraste 
met de 
alle in 
d i n g : 

100, 500 1000 en 2000 kronen. 

ITALIË. 
Ter gelegenheid van het vertrek van de »drijvende tentoon

stelling« van Italiaansche producten naar de V. S. van Amerika, 
werden de volgende waarden overdrukt met 

Crociera 
Italiana 

1924 
10, 30, 50, 60 en 85 centimes, i en 2 Lire. 

Naar verluidt zijn deze opdrukken slechts in gering aantal 
aangemaakt en ann enkele bevooi rechten uitgereikt. 

Wij meenen te weten, dat ze tiiei aan de postkantoien ver

krijgbaar zijn gesteld. 
De 60 centimes blauw werd verder oveidrukt met cent. 25. 

Ook het zegel voor de 
U P P P I Ü W V I I f l i ^ pneumatische post, de 10 

centimes bruin, kreeg een 
nieuwen waaideopdruk : 
cent. 15. 

Nog is te melden, dat 
de Manzonizegels thans 
ook verschenen zijn met 
den opdruk voor het ge
bruik in de vier koloniën : 
Cirenaica, Erithiea, Tiipo
lis en Somall. 

Voor de drie eeis tgenocm
de bepeikt de opdruk zich 
tot den landsnaam, vooi de 
laatste is tevens de m u r t ver
meld : besa en rupee. 

Het aantal overdrukte waai
den moet al zeei gering zijn, 
iets, wat we langzamerhand 
van de Italiaansche postad
ministratie gewend zijn. 

JAPAN. 
De Japansche postadministratie was voornemens ter gele

genheid van het huwelijk van den PrinsRegen f, een serie 
zegels uit te geven, die dan ook kant en klaar was en reeds 
gezonden naar enkele »buitenposten« van het eilandenrijk. 
Door de aaidbeving werd evenwel de voorraad in de hoofdstad 
aanwezig, vernietigd, tegelijk met de platen, zoodat de voor
genomen verkoop niet door kan gaan. De naar eldeis gezon
den exemplaren werden door Tokio te iuggeviaagd en zijn nu 
als herinnering uitgeieikt aan hooge personnages. 

De vier waarden, waaruit de serie bestond zijn d e v o l g e r d e : 
iVji 3, 8 en 20 sen. De beide eerste vertoonen den heiligen 

berg Tsukuba ; de beide laatste het paleis van den PrinsRegent. 

LUXEMBURG. 
Philatelisten schijnen te worden aangezien voor bijzondei 

liefdadige menschen. Er kan tegenwoordig geen geld nocdig 
zijn, of de veizamelaars moeten in de eerste plaats hun pen
ning offeren! 

GrootHertogin Adelaide, die in de oorlogsjaren afstand deed 
van 's lands bestuur en die dezer dagen stierf, deed volgens 
de couranten veel aan de publieke liefdadigheid en wij ver
zamelaars schijnen nu door de Luxemburgsche post te zijn 
uitvei koren, om dit nobel handwerk voort te zetten. Vandaar 
de verschijning van de volgende zegels, overdrukt met »Caritas« 
en een extra waarde : 

I2j/^ centimes met yj/^ c. 
35 « » 10 <?■ 

P<7Ä T Z EG ETtH AM D EL 
W A T E ma HA A Pi»€.E R ^WënYAA^t^C o » DIR.LE<?N DE RAft,Y 
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2Vj franc » i fr, 
5 » » 2 » 

alle in het beeld van de overledene. 
Den heer Mutsaers te Brussel dank voor bericht. 

NAURA. 
Voor dit Britsche bezit in Australië, waar tot op heden de 

zegels van Engeland, oveidrukt met den landsnaam, werden 
benut , verscheen een serie in een nieuw pakje. Als motief koos 
men een zeegezicht, met op den achtergiond een gioote stoom
boot. De landsnaam is in boogvorm boven het zegel vermeld, 
de waarde aan den voet. 

Te melden zijn : 
'/^, I, ly^, 2, 2^, 3, 4, 5, 6 en 9 pence ; i sh. V«, 5 en lo 

shilling. 
OOSTENRIJK. 

De luchtpostserie weid uitgebreid 
met de 4oo kronen, blauwgroen. 

PARAGUAY. 
De I en 5 peso's, vermeld in Yvert onder de nos. 233 en 

234, zijn in dezelfde leekening nog eens tweemaal veischenen 
in andere kleuren, zoodat van elke genoemde waarde 3 stuks 
bestaan. 

RUSLAND. 

Van de ongetande Leninzegels bestaan 
tal van veivalschingen: inkt giijszwait, 
papier zeer dun. 

In de teekening, werkman, verscheen 
de 8 kopeken, bruin, getand. 

SPANJE. 

De koeiseerende serie werd uitgebieid 
met de 2 centimos, olijfgroen. 

SYRIË. 
De 30 centimes rood, van Frankrijk verkreeg tweeerlei opdruk. 

»Giand Liban« en »Syrië« en de waaide i 50 piastre. B.M. 
TURKIJE. 

Als verdere aanvuUmgsvvaarden zijn 
te melden : 

3 ^ piastre, l i labruin. 
10 » , blauwgrijs. 

POLEN (April '24). 
Maison Fischer meldt ons de volgende portzegels, alle in de 

gewone teekening en grijsblauw. 
300.000, 2.000.000 en 3.000.000 Mark. 

YOEGOSLAVIÉ. 
In een scherpere teekening, doch overigens in hetzelfde 

beeld als de koerseerende uitgifte, verschenen de volgende 
portzegels: 

10 para rose. 
30 » geelgroen. 
50 » violet. 

1 dinar bruin. 
2 » blauw. 

ZWEDEN. 
In het leeuwentype op papier met watermerk verscheen de 

5 Ore, roodbruin. 

( ^ Poststukken. 1 
Afghanistan. De heer Rob. Leroy te Suresnes toonde mij een 

tot heden onbekende briefkaart van dit land met een waarde
stempel gelijk aan de zegels van 1908; vermoedelijk is de kaart 
toen ook verschenen : dit is het 2de poststuk van dit land, mis
schien wel ouder dan het gecatalogiseerde in Ascher 1924. 

Br. I (Schahi; roodbiuin op roomkl. 

Argentinië. Met San Martin op gladden achtergiond liggen nu 
ook voor mij de beide telegraphische kaartbrieven. 

Tel. Kbf. 30 c. zwart op geel. 
I p . donkergroen op grijs. 

Australië. De heer Belmonte zendt mij de nieuwe kaart van 
i!/2 d.; het karton is van wit, nu donker loomkleurig geworden. 
Verder bericht deze heer , dat de kaailbrieven van 2 d. l o o d e n 
de kaarten van iVj d, bruin en gioen opgedrukt weiden met 
resp. »Threehalfpence« en »i d.« 

Br. i i ^ d. paars op donker roomkl. 

Costarica. Met het standbeeld van Juan Mora als waarde 
stempel kwam hier een nieuwe omslag in omloop; o p d e b o v e n 
klepbevindt zich de droogstempel: »Bancode Costarica — San José« 

Env. 5 c. rood op wit, formaat 165 X 92

Cyprus. De kruisband van ]/i piaster (Koning George) werd 
zwart overdrukt met »30 PARAS 30«. 

Krbd. 30 p. op J/'2 pias. groen op zeemkl. 

Egypte. Hier verscheen een kaart van 10 m. met afgodsbeel
den als waardes tempel ; deelstreep. 

Br. 10 m. karmijn op zeemkl. 

rranlirijl(. Ik vond nog niet vermeld in ons Tijdschrift een 
enveloppe van 25 c. formaat c, zonder afzender aanwijzing ; in
wendig lila. 

Env. 25 c. blauw. 
Italië. De heer Sommeifeldt uit Essen is zoo goed mij de 

nieuwe dubbelkaar t voor het buitenland (?) toe te zenden ; op
schrift Italiaansch en Fransch ; van Dr. Ascher ontving ik den 
nieuwen kaartbrief van 50 c. ; beleefd dank. 

Br. 4o \ 4o c. lilarood op groen, (zonder jaartal.) 
Kbf. 50 c. paars op geel (23). 
Luxemburg. Ook de kaart van 15 centimes verscheen nu op 

w i t karton, in plaats van zeemkleurig ; deelstreep en afzenders 
aanwijzing. 

Br. 15 c. groen op wit. 
Nicaragua. In Ascher 1920 worden verschillende couverten 

met opdruk gecatalogiseerd ; ik vind daaVbij niet een, van 35 c. 
groen ( l andschap ; no. 67) met 3 regeligen, zwarten opdruk 
»Vale — 2 ets. — de cordoba.« Verder ligt nog voor mij een 
enveloppe van 2 c. d. c. met hetzelfde regeeringsgebouw als van 
de laatstelijk vermelde briefkaart. 
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Env. 2 c. d. c. op 35 c. groen. 
2 c. rood op geel, formaat 165 X 94 m.M. 

Panama. Naast het reeds gecatalogiseerde formaat G der 
enveloppen voor aanget. br. bezit ik nu ook een ander in het 
formaat 24o X '00 m.M.; deze enveloppen waren reeds in 1920 
in omloop. Er is indertijd (wanneer ?) een enveloppe verschenen 
van 5 centim. de balboa, blauw met den kop van Gusto Arose ■ 
mena ; deze is nu rood overdrukt m e t »2« en »DOS«. 

Env. 2 op 5 c. d. b. blauw en zwart form. 165 X 93 m.M. 
Env. V. aanget. br. 5 c. rood en zwart form. 24o X ' ° o m.M. 

Tunis. Met het type »ploegende landman« liggen voor mij 
2 nieuwe poststukken n.1. 

Br. 15 c. lila op lichtgroen. 
Kbf. 20 c. bruin op donkerzeemkl . 

Zwitserland. Op de laatst gecatalogiseerde kaart van 10 cen
times (zonder prentjes boven links) was op de voorzijde ruimte , 
voor correspondentie gelaten ; dit gedeelte is nu van de adres
ruimte gescheiden door een deelstreep, welke er eerst niet was. 

Br. 10 c. groen op roomkl . ; deels t reep. 

ti Afstempelingen. 

Australië. Adelaide en Brisbane hebben een continneerend 
3regelig machines tempel : BRITISH EMPIRE EXHIBITION 
ALWAYS ASK FOR AUSTRALIAN PRODUCTS. 

België. Brussel i. 3regelig tweetalig stempel in omlijsting: 
EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA COOPERATION 

GAND  15 JUIN — 15 SEPTEMB. 1924 
INTERNATIONALE TENTOONSTELLING VAN DE SAMENWERKING 

GENT  15 JUNI  15 SEPTEMB. 1924 
Namen: Stempel in omlijsting : VISITEZ NAMUR ET LA VALLÉE ■ 

DE LA MEUSE. BEZOEK NAMEN EN DE MAASVALLEI. 

Duitschland. Hamburg. Hands tempe l : HAMBURG Parteitag 
Deutschnationale Volkspartei 1.4.24. 

Stettin. Machinestempel, links van den datumstempel j T, 
in krans en 5regelig: 14. POMMERSCHES KREISTURN
FEST V. 27.  30. JUNI 1924 in STETTIN. ' Ï F 

Stuttgart N 1. Continueerend machines tempel ; 5regelig : 
BAU AUSSTELLUNG STUTTGART 1924 JUNI — SEPTEMB. 

Wiesbaden. Machines tempel : FRÜHLING in Wiesbaden. 

Engeland. Mr. Norman E. Wallis verrastte ons met kaarten 
gepost op 23 April in het speciale postkantoor op de groote 
Britsche Rijk Tentoonstelling en afgestempeld met een machine
s tempel , links in dubbelr ing EMPIRE EXHIBITION 1924, rechts 
tusschen 5 golflijnen Britsche Leeuw waaronder WEMBLEY 
PARK 1924. ^ 

Frankrijk. Armentières (Nord) links van den datumstempeliBl , 
in kastje ARMENTIÈRES CITÉ DE LA TOILE. »'! 

Boulogne sur Mer. Machinestempel met afwisselende tekst <,.. 
tusschen den dagteekenings tempel : * 
BOULOGNE S MER BAINS PAQUES ET SAISON DU 5 JUIN AU 15 „ 
OCTOBRE en BOULOGNE S/MER CURE D'AIR CASINO OUVERT 
DU 17 AU 24 AVRIL. 

M^it afstempeling was o.a. nog op 28 April in gebruik. 
Calais. In kastje naast den da tums tempe l : II 
FÊTE DE LA MER CALAIS 14  15  16 & 17 AOÜT 1924. |^ 

Guateme^la. Handstempel in omlijsting: 
LE CAFE DE GUATEMALA C'EST LE MEILLEUR DU MONDE 
GUATEMALAN COFFEE IS THE BEST ALL OVER THE WORLD. 

Italië, Livorno. In omlijsting : r 
ACQUISTATE LE AUTOMOBILI „BARISON" LIVORNO VISITATE 

LO STAND 160  SALONE AUTOMOBILI FIERA CAMPIONARIA 
MILANO — 

Genova, Roma, Trieste.  LE PIÜ BELLE TERME DEL MONDO 

SALSO MAGGIORE PERIODO Dl CURA MARZONOVEMBRE. 
Milano. Een afbeelding van een geopende kampeer tent in 

een ruit met omschrif t ; ETTORE MORETTI TENDE COPERTONl 
IMPEPURABILI MILANO. 

Torino. In kastje, links een schemerlamp of iets dergelijks, 
rechts AFRO BALLA MILANO VIA SERiO BINARI VAGONE. 

Letland Rim, cont inueerend machinestempel tusschen den 
da tums tempe l : IZSTADE  TIRGUS RIGA 20. VII  3. VIII 

1924 FOIRE  MESSE — FAIR. 

Mexico. Mexico D. F. Een machinestempel waardoor men 
er de aandacht op vestigt om het volk gratis lezen en schrijven 
te leeren en waardoor men veel heil voor het vaderland ver
wacht : 
PROCURE EL ENGRANDECIMIENTO  DE LA PATRIA ENSE 
NANDO A LEER Y ESCRIBIR QRATUITAMENTE. 

Vereenigde Staten. Boston Mass Machinestempel in kastje 
WORLD PEACE LAW NOT WAR. 

Boston Mass. LET'S GO CITIZENS MILITARY TRAINING CAMPS. 

Zwitserland Bern I. Machinestempel, rechts van den datum

stempel in elipsvormige omlijsting : 
Osterpost BEIZEITEN aufgeben. 
Geneve I. Als Bein, doch Flansch Inschrift: 
Expedier ä temps envois de Paques. 
Hartelijk d i n k aan mevr. Esse van HeeidtKolff en d e h e e i e n 

L. G. Barentsen, E. Biklerbeek, J. A. Kant Jr., N. E. Wallis, L. 
C. A. Smeulders, G. O.A. Thiele, dr. H. K. Thompson en Risse
lada voor de vlugge toezending van nieuwe s tempels ! Onder 
voortdurende aanbeveling. Trg. 

 lERLnriD 
DE OPDRUKKEN OP DE EMQELSCHE ZEGELS. 

Onder de nieuwe staten, die op philatelistisch gebied onze 
aandacht vragen en die interessante zegels aan onze ver
zamelingen toevoegen zonder te vervallen in de uitgifte van 
tallooze zegels, die uitsluitend voor de veizamelaars woiden 
gemaakt, dient Ierland wel in een der eeiste plaatsen ie worden 
genoemd. 

Het feit, dat de opdrukken op Engelsche zegels, die door den 
lerschen Vrijstaat in 1922 en 1923 werden uitgegeven, in den 
Yvertcatalogus niet volledig en, wat erger is, in enkele opzichten 
niet juist worden vermeld, gaf mij aanleiding deze zegels, aan 
de hand van Engelsche gegevens, aan een nader ondeizoek te 
onderwerpen. 

De eerste opdruk, volgens cliché a van den Yveitcatalogus, 
geschiedde door de drukkersfirma Dollard L t d , en w^\'m zwart 
op de Engelsche zegels Yvert No 159, i4o, 143, 144, 145, 146, 
150 en 151, later in rood op No. 143, 145 en 150 en in karmijn 
op No. 145. Deze opdruk is direct te herkennen aan de lange 9 
in 1922, terwijl achter dit jaartal geen punt is geplaatst. De 
hooge waarden Yvert 153, 154 en 155 werden door dezelfde 
firma volgens cliché c overdrukt. 

De opdruk b van den catalogus werd aangebracht door de 
firma A. Thom & Co., Ltd. In dezen opdruk is het woord Rialtas 
12 m/m lang, terwijl de hoogte van den opdruk van bovenkant 
T van Rialtas tot onderkant van 1922 151^ m.M. bediaagt . Hij 
werd gedrukt in swati op Yvert 141, 142 (plaat I en II). 147 
en 152, in blauwstvart met iets zwaardere letter op Yvert 139, 
140, 141, 142 (plaat I en II). 144, 146, 147, 151 en 152. in rood 
op No. 150 en 1503 en in karmijn op No. 143 en 145. Als varië
teit komt hier voor : R boven S inplaats van boven de E en 
wel bij de 2 pence plaat I en II. De firma Thom overdrukte 
bovendien een klein aantal van de hooge waaiden 2/6, 5/— en 
10/— met cliché c. van den catalogus (dus in het »Dollard« type 
met de lange 9 in 19221. De afmetingen van dezen Thomopdruk 
zijn 20V2 X 12 m.M. en die vanden Dollardopdruk 2iV4 X '^Vj 

yOu 
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m.M.; aan dit grootte-verschil zijn beide opdrukken gemakkelijk 
te onderscheiden. 

Vier der waarden van deze serie, n.l. 13g, i4o, i4i 
en 142 (plaat I en II) werden in rollen uitgegeven en daai toe 
overdrukt door de firma Hairison & Sons met een cliché, dat 
bijna geheel gelijk is aan cliché b, maar V̂  m.M. hooger, dus 
16 m.M. van bovenkant T in Rialtas tot onderkant 1922. Aan 
dit grootte-verschil zijn beide uitgiften direct te onderscheiden. 
De opdruk geschiedde in zwart. 

De opdruk volgens cliché d van den catalogus, aldaar toege
schreven aan de firma Harrison & Sons, is geen wei k van deze, 
maar eveneens van de firma Thom. Deze opdruk verschilt , 
van den anderen door de lengte van het woord Rialtas, 
die 12'/^ m.M. bedraagt. De opdruk werd in zwart aangebracht ^ 
op Yvert 139, i4o, 141, i42 {plaat II) en 152. , 

Wij komen thans tot het laatste type, cliché c van den cataf,, 
logus, lengte van het woord Saorstat 15 m.M. hoogte van boven
kant T tot onderkant 1922 8 ^ m.M. Dit werk werd weer groo
tendeels aan de firma T h o m toevertrouwd, die den opdruk in 
blauwzwart aanbracht op Yvert 139, J40, i 4 i , 142 (plaat II.) 144, 
146, 147, 151, 153, 153, 154, 155 en in karmijn op No. 143,145, 
en \%oa. Interessante afwijkingen bij dezen opdruk zijn : S boven Ém 1 
verschillende waarden, bijv. V^ en i penny en i shilling en ont
brekend accent boven de a van Saorstat op het 12e zegel 15e \ 
rij van de pencewaarden en tweemaal in de vellen van 2}/2, 5 
en 10 shilling. Op verschil lende vellen is dit accent er met de , 
hand bijgezet. i.. 

Ook van deze serie werden de lage waarden in rollen uitgegeven» 
waartoe de firma Harr ison and Sons de nummei s 139, 140, 141 
en 142 (plaat II) met cliche e overdrukte. De opdruk is van 
dien van Thom alleen te onderscheiden door de kleur van den 
inkt, die zwart inplaats van blauwzwart is. Als afwijking is bij 
deze Harrison-uitgifte aan te merken de lange i in 1922, die 
bij alle vier waarden voorkomt. Speciaalverzamelaars kunnen 
bovendien letten op aaneengeplakte horizontale en verticale, . 
paren, die aangeven waar twee sirooken zegels in de rol len, ; , 
aan elkaar bevestigd werden. 

Samenvattend komen wij dus tot de volgende tabel van ler-
sche opdrukken: 

1 DRUKKER 

CLICHÉ 

Kleur 
opdiuk 

Yvert 
No. 
139 
1 4 0 

1 4 ' 
l42 

143 
i44 
145 
i46 
147 
150 
150a 
151 
152 
153 
154 
'55 

Waarde 

Vi d 
I d 

iVj d 
2 d pi. 1 
2 d pi. 11 

21/2 d 
3 d 
4 d 
5 d 
6 d 
9 d 
9 d 

10 d 
I sh 

2 sh 6 d 
5 sh 

10 sh 

D 

Z 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

a 

R 

0 

0 

0 

K 

0 

D 
c 

fel 

z 

0 
0 
0 

T 
c 

s 

z 

0 
0 
0 

T 
b 

l5Vj m/ni 11 

z 

0 
0 
0 

0 

0 

B 
Z 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

R 

0 
0 

DOg 

K 

0 

0 

H 
b 

Eg 
5-^ 

Z 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
d 

T 
e 

ZJB 
1 z 

0 
0 
0 

0 

ü 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

K 

0 

0 

0 

0 

IH 
e 

Z 

0 
0 
0 

0 

"ï 

' 
i 

'" 

— 

,̂ , 

»3 
J' 
0 

« ï i i 

'3 
-tl 

2 pence plaat I : Vier schaduwlijnen tusschen b o v e n k a n t ' ' 
hoofd en ovaal. Wit te lijn om T W O PENCE dun. 

2 pence plaat I I : Dri' schaduwlijnen tusschen bovenkant, 
hoofd en ovaal. Wit te lijn om T W O PENCE dikker. 

D — Dollard Ltd. T = Thom H = Harrison. ' ' i 
K leu ren : Z = zwart. R = rood. K ;= Karmijn. , 

BZ =: blauw-zwart. C. H. Milius. 

: AESTHETISCH POSTZEGELVERZAMELEN. 
De redenen dat men vaak in enthousiasme geraakt bij het 

aanschouwen van eene degelijk opgezette, goed verzorgde 
postzegelverzameilng — of meer in 't a lgemeen voer schot r.e, 
waardevolle postzegels — kunnen van verschil lenden aard zijn. 
Dit hangt geheel samen met iemands opvat t ing vooi die 
zegels. Velen toch beschouwen ze in de eerste plaats als 
waardeobjecten, al woidt hun schoonheidszin ei wel dooi ge
streeld. De ideale Philatelisten zijn zij die tot verzamelen 
gedreven worden door een gevoel voor ordelijkheid en schoon
heid. Hunne aandrift daartoe — zijnde poëzie — dringt bij hen 
de koude handelswaarde — zijnde proza — op den ach te rg rond . 
Het zijn de ware philatelisten deze — de élite der zegelver
zamelaars. Het is als bij het gevoelen voor muziek of schilder
kunst . Het zijn de artistieke naturen die den terugslag onder
vinden van hetgeen hun geboden woidt. Zij ge iaken onder den 
invloed van de vaak schoone grafische uitvoering der zegels, 
gepaard aan frisch«id, gloed van kleur en l ichte — duidelijk 
afgeslagen — afstempeling. Ongeschonden zegels welke door 
deze kwaliteiten u i tmunten verdienen eene eerste plaats in o r ze 
verzamelingen, ook daarbij inbegrepen de eenvoudigste — de 
goedkoope exemplaren — de thans in gebruik zijnde lagere 
waarden b.v. De aesthetische waarde van het zegel wordt toch 
in de eerste plaats bepaald door frischheid, kleurgloed en 
afstempeling. Ook de grafisch minst geslaagde exemplaren vallen 
hieronder. Over kunstwaarde trouwens bestaat nog wel eens 
meeningsverschil . De tijd kan ook te dien opzichte ons oordeel 
zeer verzachten, zoo niet geheel doen veranderen. In de tweede 
plaats komt dan dus de schoonheid van ui tvoei ing. Laa t ons 
toch niet vergeten, dat ieder zegel van frissche kwaliteit, hoe 
schijnbaar eenvoudig of zelfs leelijk van uitvoering, als ' t 
ware een cul tuurmoment vertegenwoordigt van den Staat , 
waardoor het werd uitgegeven. Stiaks komen er nieuwe uitgiften 
en sluiten zij dus een nieuw tijdperk af. Ik wil hierbij niet 
ingaan op de waarde van mogelijke plaatfouten, zeldzame 
tandingen, kleurnuances, enz. enz. Deze toch hebben met he t 
onderweip «aesthetisch verzamelen« niets te maken . Hoe weinig 
wordt helaas nog rekening gehouden met deze toch zoo een
voudige eischen der schoonheid bij de geregelde rondzendingen 
in de boekjes. Uitzonderingen in de goede r ichting zijn er 
voorzeker hierbij zeer vele. Onder de laatstbedoelde ca tegor ie 
van inzenders zijn zij te rangschikken die gevoel toonen voor 
de aesthetische waarde van het zegel en dus niet — zooals 
zoovele slordige inzenders — het veelal vuile, groezelige slecht 
afgestempelde zegel als een vodje papier beschouwen, dat, in 
hunne oogen, nog wel luttele centen waard is — voor wien ze 
er aan besteden wil. Zij begrijpen niet — de laatst bedoelden 
— welk kwaad zij h ie rmede aan onze liefhebberij berokkenen . 
— Zoo'n exemplaar, tot dien naar verhouding lagen prijs — 
zoo redeneeren ze — kan toch voor den beginneling (zij meenen 
h iermede een jeugdig verzamelaar) aantrekkelijk zijn. De nood
zakelijkheid van het aankweeken van den schoonheidszin in de 
zegelkunde bij de jeugd, ontgaat hen daarbij te eenenmale. Het 
spreekt van zelf dat zeldzame exemplaren hierop wel een uit
zondering kunnen maken. Al voldoen die dikwijls niet aan alle 
eischen der schoonheid, kunnen ze door hunne schaarsheid toch 
nog een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Dit zijn uitzonde
ringsgevallen, welke dus feitelijk buiten dit onderwerp omgaan. 
Men dient, dunkt mij, iets verder te kijken door te begrijpen, dat 
zegels in al hun momenteelen eenvoud, juist vanwege schoone 
kwaliteiten, waard zijn verzameld te worden, afgezien van de dan 
geldende catalogusprijzen. Wij Nederlanders — om maar bij huis 
te blijven — als cul tuurvolk van hooge artistieke beschaving, ge
voelen ons — mede als Westerl ingen — als regel niet aanget rokken 
door schelle kleuren en drukke, bonte uitvoering der zegels van be 
paalde zuidelijke landen. Men gevoelt o.a. om die reden bit ter weinig 
voor de uitgiften derrepubliek Liberia — om maar bij één landgroep 
te bli jven.— Eenvoud en degelijke uitvoering zijn hoofdvoorwaar
den voor onze aesthetische bepaling. Tot besluit wil ik nog verder 
iets opmerken over de zegels, welke in de rondzendingen der 
boekjes circuleeren. Maar zelden worden daarbij de zegels op 
briefstuk aangeboden. Verreweg de meesten der gebruikte zijn 
afgeweekte zegels. Dit afweeken acht men blijkbaar noodig om 
watermerken, papiersoorten — als anderszins — te kunnen 
ondeikennen. Nu is het waar dat men watermerken — zoo 
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die aanwezig zijn — door zwaar briefpapier niet of al thans 
bezwaarlijk kan waarnemen. Hier tegenover staat echter het 
nadeel dat de zegels door het afweeken kunnen beschadigd 
worden, indien ze geen vasthoudende kleuren hebben. De kleur-
gevoelige exemplaren toch worden door het vocht aangetast, 
getuige vele goede zegels welke daardoor bedorven, woiden 
aangeboden . Hierbij komt nog dat de afstempelingen ook 
grootendeels verdwijnen. Zoude het nu niet mogelijk zijn, zoo 
vraag ik mij af, om ter wille der schoonheid deze ve ikee ide 
gewoonte van afweeken der zegels zooveel mogelijk, in het 
vervolg na te laten ? Persoonlijk beschouw ik gebruikte zegels 
van pr ima kwaliteit en afstempeling op brie/stuk van hoogere 
waarde dan de ongebruikte. Gebruikte exemplaren toch hebben 
aan hun doel beantwoord. De ongebruikte al zijn die zeker 
voor de bepaling der teekening, ook uit een schoonheidsoogpunt 
van hooge waarde, missen de vaak interessante afstempelingen 
— en hebben niet aan hun doel beantwoord. Door de zegels 
niet af te weeken verhoogt men de zekerheid dat het echte 
exemplaren zijn. Ook vermijdt men daardoor het ontstaan van 
d u m e plekjes, scheurtjes en verkleuring. Verder loopen wij 
phi 'atel isten, naar mijn meaning, over het algemeen, te veel 
aan den leiband der bui tenlandsche catalogussen. Om nu nog 
eans geheel bij huis te blijven Is het niet een dwaasheid, dat 
wj Mi ler la ' iders — vjor onze eigene nationale en koloniale 
zegels — ons willen voegen naar hetgeen de bui tenlandsche 
catalogussen over onze eigen zegels willen vertellen? Onze 
handboeken en leiddraden — voirzoover reeds b.-staande — 
worden als regel te veel voorbijgegaan De groote waarde dier 
bui tenlandsche catalogussen. Het zoude te dwaas zijn om te 
o i t k e n n ï i i Wii Nederlandsche philatelisten zijn eenmaal , tot 
nog toe, gehouden ons licht daarbij op te steken. In 't algemeen 
dient men echter toch toe te geven, dat de prijsbepaling der 
zegels in die catalogussen afhankelijk is van de appreciatie 
door de koopers voor de zegels in 't algemeen Do meerdere 
of mindere zeldzaamheid is zeker van grooten invloed op die 
waardeering, maar de zegels op briefstuk in schoone kwaliteit 
in uitvoering dienen toch ook te gaan medespreken. 

J. B. H. ASBEEK BRUSSE. Heemstede. 

Twee nieuwe vervalschingen van Oranje-Vrij&taat. 
De voor mij zoo belangrijke zegels van Oranje-Vrijstaat en 

O. Rivier-Kolonie zijn alweder verrijkt met eenige tot nu toe 
onbekende vervalschingen, waarvan één eivan zóó bui tenge
woon goed is nagemaakt , dat zelfs een der grootste philalelisl tn, 
de hee r Emil Tamsen van Nijlstioom, de meest vooraanstaande 
kenner van deze en ook van Transvaal-zegels, voor een onop
gelost raadsel slaat. Over deze vervalschingen kan ik na een 
nauwgezet onderzoek mijnerzijds het volgende vaststellen: 

Eenige weken na de Intern. Tentoonstel l ing ie W e e r e n , waar 
mijn verzameling O. V. S. & O. R. K. de Zilveren medaille 
behaa lde , ontving ik een biief van zekeien heer Sallo Eps le tn , 
die mij mededeelde, dat hij op genoemde tentocnslel l i rg mijn 
collectie had bewonderd, en veiklaren moest dat hij als bev\ oner 
van Zuid-Afrika, sinds de laatste 30 jaren, nog nimmer zoo'n 
rijke verzameling onder de verzamelaars aldaar had aangelioffen. 

Hij was getroffen door de ui tgebieidheid en diepgaande studie 
van genoemde verzameling en moest mij hiermede compli
mentee ren . 

Tegelijkertijd noemde hij mij eenige s tukker , die hij i'an dit 
land in bezit had en vroeg of deze mij zouden interessceien 
voor een eventueelen aankoop. 

Onder de aangeboden zegels was er een, dat ik gaaine ter 
inzage wilde hebben, voor aankoop voor mijne collectie. 

Dit zegel ontving ik op mijn verzoek spoedig. 
Het is namelijk de l d . op 3 d. met dubbelen opdruk, 

een strip van drie vertikale zegels, gestempeld (onduidelijk). 
Onmiddellijk bij het zien van het bewuste stuk kwam ik tot 

de conclusie, dat de tweede opdruk valsch is. 
Doordat het stuk nogal tamelijk verstempeld was, kwam dit 

niet zoo scherp te voorschijn, als dit het geval zou zijn met 
ongestempelde exemplaren. 

Tene inde toch zeker te zijn, h e b ' ik van bedoeld stuk een 
vergroot ing laten maken, en toen is mij ten duidelijkste ge
b leken , dat de tweede opdruk een toegevoegde vervalsching is. 

De cijfers en letters zijn van een geheel ander type, terwijl 
de inkt niet diepzwart is, zooals de origineele, doch dof grijszwart. 

Ik heb genoemden heer onder bijvoeging van de photo mijn 
bevindingen medegedeeld, doch heb hieiop geen antwoord 
ontvangen. 

Men zij dus op z'n hoede voor eventueele aanbiedingen van 
deze zoogenaamde zeldzaamheden. 

Het tweede stuk ontving ik ter inzage van den heer Emil 
Tamsen te Nijlstroom. 

(Veital ing brief van Tamsen) 

Waarde De Raay. 
Nijlstroom, 3 October 1923. 

Weer een 0 . F. S. Puzzle. 
Eenige maanden geleden zond mij een vriend uit de Kaap 

een zegel V.R.I. met dikke \ tnpunten op de lijn. Ik kan er niets 
vreemd aan vinden, en nu zendt mij een andere vriend inge
sloten blokstuk van 9 zegels van de 3 d., waarin op de bovenste 
rij ook een dikke V is. 

Hij schrijft mij, dat dit bestond uit een blokstuk van 15 zegels, 
en dat in hetzelfde blokstuk nog een dikke V bestaat, dus 
maakt dit te zamen 3 bekende dikke »V«. 

Hij zegt, dat een vriend van hem (niet genoemd) dit blokstuk 
van 15 kocht met andere zegels, die hij voor zijn correspondentie 
noodig had te Bloemfontein tegen nominale waarde en dat 
niemand de dikke V opmerkte Nu moet gij inij eens uwe opinie 
omtrent deze zegels zeggen ? Wee t U iets van hun bestaan ? 

Vei zoeke beleefd mij het blokstuk aangeteekend teiug te zenden. 
Met vriendelijken dank. 

(get.) E. T A M S E N . 

Het bewuste stuk is een blokstuk van 9 zegels van de zeld
zame 2I/2 d. op de V. R. I , waarvan de 3e zegel van de eerste 
rij een dikke »V« vertoont. 

Aangezien deze druk tot den eersten behoort, namelijk ,.pun
ten op de lijn", en een dikke ,,V" in dezen druk niet voorkomt, 
is onmiddellijk bij mij twijfel ontstaan omtient de echtheid van 
dit stuk. 

Ik heb daarom onmiddellijk vergelijkingen en metingen ge
daan en volgens mijn conclusie ook hier een buitengewoon 
gevaarlijke vervalsching geconstateerd. 

Door de welwillende medewei king van den heer H. L. Vogel, 
te Goedereede, heb ik ook hiervan zeer groote veigroolingen 
doen maken, en heb daardoor kunnen \aststellen, dat de ge-
heele opdruk op meesterlijke wijze vervalscht is. 

Alle letters en punten wijken van de ooispionkelijke af. Elke 
letter is veel dikker en heeft een geheel anderen vorm dan 
de oorspronkelijke. 

Alle punten, die in de echte zeer fijn en accuraat op hun 
plaats staan, komen dik en grof op de vervalschingen voor. 

De dikke V, die als leiddraad moest dienen, stemt heelemaal 
niet met de echte, en men zij dus gewaarschuwd bij eventueele 
aanbieding uit Zuid-Afrika, waar, zooals in bovenstaanden brief 
vermeld, drie exemplaren bekend zijn, deze, alvorens aan te 
koopen mij ter beoordeeling toe te zenden. 

Het is mij onbegrijpelijk dat een kenner als Mr. Tamsen, 
één oogenblik van twijfel gehad heeft, met het herkennen van 
deze vervalsching. Dat mr. E . Tams; n mij als kenner deze 
zegels ter beoordeeling zond, stel ik op hoogen prijs. 

Tot slot wil ik nog even opmerken dat het van zeer veel 
gewicht is samen te werken, zoodra er sprake is van een tot 
nog toe onbekende zeldzaamheid ; niet genoeg kan erop worden 
aangedrongen, dat men het gegeven voorbeeld opvolgt. 

L E O N DE R A A Y . 

Philatelistisch Allerlei. 

Groot Brittannië. — Van groot belang voor verdergaande 
verzamelaars is de op 20 Februa i i 1924 aan de Post- en hulp
postkantoren van Engeland en Schotland verzonden kennisgeving, 
dat de »nieuwe Engelsche zegels gedrukt bij Waterloo« — het 
contract met Hariison werd niet hernieuwd — »binnen kort zullen 
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worden uitgegeven in kleinere vellen, zonder de papiers t rooken 
in het midden, voorzien van de daarop gedrukte gekleuide 
streepen, en met »nieuw watermerk«, n.1. met »Kroon boven G. 
V. R. in Romeinsche kapitalen« (dus niet meer in schrijfletters). 
De vellen, groot 24o stuks, worden, in plaats van door bovenge
noemde papierstrook, met een op alken rand gedrukte pijl, in twee 
helften verdeeld. De nieuwheid zal verkrijgbaar zijn nä uitverkoop 
van de tegenwoordige zegels en geldt zoo voor defrankeerzegels 
van Vi d., tot i/— als voor de portzegels (de zegelsoorten, die 
niet als »postzegels« dienst doen, komen hier niet in aanmerking). 

De frankeerzegels J-j d., i d. en 1)4 d., aan het hoofdpost
kantoor en enkele bijkantoren te Londen, op 3 Maart 1924 in 
»boekvorm« verkocht, werden door mij ontvangen met een »nieuw« 
meervoudig watermerk, dat hoogstwaarschijnlijk het boven
bedoelde is. I.S dit zoo, dan zijn de letters vette, z.g.n. »blokletters«, 
G . V. R . ™st een kroontje boven de ongeveer 2'/4 m.M. hooge 
»V«, de beide andere letters zijn hoog i)/^ m.M. (J . B. R ) 

Koweit (Kuwait) — De Britsch Indische zegels met opdruk 
»KOWEIT« en »KOWEIT SERVICE« zijn aanvankelijk betwijfeld, 
de firma L'Estr. Ewen bericht te , dat de uitgifte niet vaststond 
en de spelling «Koweit« zelfs aan een speculatieven, volstrekt 
niet officieelen opdruk deed denken, volgens uit Indië ontvangen 
mededeeling. 

Zeer waarschijnlijk is, volgens mijn inzicht, die »foutieve« 
spelling toe te schrijven aan een zetfout, door den controleerenden 
spoedig opgemerkt . In elk geval moet de uitgifte van »KOWEIT« 
opdrukken als »echt« erkend worden, waarbij ilc moet opmerken, 
dat het voor mij een vraag blijft, of die opdrukken als »fran
keerzegels: door het Postbesfuur in verkeer gebracht zijn, dan 
wel verkocht aan eenigen speculant. De heer R. Roberts , 
Londen, die thans, in zijn nr. van April, verklaart voort te zetten 
de door 4o''/„ gevvenschte uitgave van zijne prijslijst ook van 
buitenlandsche zegels, met aanteekeningen, bijzonderheden en 
dergelijke kortere omschrijvingen van gewicht voor de kennis 
van zegels, bezit foto's van de volle rijen van 12; de opdrukken 
vertoonen geen afwijkingen. »KOWEIT«, gemeten van den kop 
der »K» tot dien der »T», neemt bij de anna-waarden \2\4 m.m., 
bij de roepij-waarden 15V2 m.m. ruimte in, en »SERVICE« resp, 
i4 en 16V-J m.m. ; van de eerste zijn er i4, van de andere 13 
waarden. 

Noe dient te worden opgemerkt, dat de opdruk door middel 
v.in één zetting geschiedde (ook bij de »KUWAIT«-opdrukken), 
dus niet zooals bij de zegels der Indische Conventie-Staten plaats 
vond waarvoor de reeds met »SERVICE« overdrukte Indische 
zegels werden gebruikt . 

Wat aanleiding geeft tot mijne bovergezegde overtuiging is het 
feit, dat voor de frankeer-en dienstzegels, volgens bericht, gedrukt 
zijn t w e e g e h e e l e v e l l e n v a n 12 v a n e l k e w a a r 
d e ! ! ! Het is te bespottelijk om aan te nemen, dat deze twee 
vellen »officieel« uitgegeven werden. Het kunnen zeer goed 
»proefdrukken« zijn, teruggezonden aan den drukker met last-
geving den naam te verbeteren in »KUWAIT«, welke vellen 
do^r dien drukker aan eenigen »philatelist« afgegeven zijn. Dat 
twee stellen op een Londensche veiling als gewone »KUWAIT«-
stellen, voor een lagen prijs verkocht zijn en deze voor 5 ä 6 
maal hooger door den heer Roberts later ingekocht werden, 
doet in geen enkel opzicht afb'euk aan de overtuiging, dat deze 
zegels niet officieel zijn uitgegeven, waartoe ik nog kan aanvoeren 
dat Pos 'besturen de zegels niet verkoopen aan verzamelaars 
om eerst daarna ze voor den dienst in gebruik te nemen, en 
dat de eerste uitgifte der beide »KUWAIT'-zegelstel len 
volstrekt bewijzen, dat de »Post« in geenendeele op die verza
melaars gerekend heeft, zoodat toen deze (natuurlijk »handelaars« 
en »speculanten«) er wenschten, twee nieuwe drukken moesten 
volgen, daar de voorraad nauwelijks voor het verbruik in 1923 
voldoende was. Aankoop van de »KOWEIT« opdrukken wordt 
allen ontraden. (J. B. R.) 
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J. P. T. te H. 

In uw antwoord is een zetfout blijven staan : 206 en 
hooger moet zijn 210 en hooger. 

Diverse vragers. 
Het register op de laatste 3 jaargangen van het Neder-

landsch Tijdschrif voor Postzegelkunde is ter perse en zal 
zoo spoedig mogelijk aan be langhebbenden woiden tcegt-
zonden. 

Lid 383. 
Zonder de zegels gezien te hebben, kan ik over tandin

gen geen oordeel vellen. Als gij dezegels van A'^(/«^/a«iAi:A-
Indië op tandingen wilt verzamelen, zijn Michel en Yvert 
zeer onvolmaakte raadgevers. Dan moet gij U aanschaffen; 
»Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië«, 
uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars. De waarde van de door U opgegeven 
tandingen kan ik U niet opgeven ; daarvoor moet ge U 
bij een handelaar vervoegen. 

L. J. S. Gouda. 
De zegels van Frankrijk en der Fransche Koloniën zijn, 

wat cliché betreft, geheel gelijk. De kleur der koloniale 
zegels is over 't algemeen lichter en de gom is witter. 
Dit is natuurlijk alleen te zien bij goed geconserveerde 
ongebruikte exemplaren. Bij gebruikte exemplaren kan 
men het aan de afsterapeling zien. De voornaamste 
koloniale stempels zijn : 

1. Rondstempe ' , waarvan de binnencirkel uit een gebroken 
lijn bestaat , hier tusschen de naam der kolonie. 

2. Rui t s t empelmet anker (komt ook voor op Fransche zegels). 
3. Ruits tempel met de beginletters der kolonie. 
4. Stempel P. D. of B. M. in een cirkel, ovaal, of rechthoek 

met ronde hoeken. 
A. C. Voss, 

Amsteldijk i i 4 , Amsterdam. 

Boekwerken, Tijdschriften, 
:- Catalogi, enz. < 

Senfs Illustrierter Postwertzeichen Katalog 1924; Europa, 
Band 11. Het is moeilijk over den Senf catalogus wat nieuws 
te zeggen. Hij vond hier zooveel gebruikers , die er door en 
door mede vertrouwd zijn. De oorlogsperiode heeft aan den afzet 
in Nederland veel nadeel b e r o k k e n d ; hierbij komt nog de inge
wikkelde prijsberekening, wat voor het nieuwe, ons toegezonden 
exemplaar, eveneens geldt. Wij maakten een becijfering en 
kwamen tot de slotsom, dat de catalogus-mark ongeveer over
eenkomt met den Franschen franc. Wanneer de financieele wir-war 
in Duitschland ten einde is, zal de uitgeefster hopelijk een een
voudiger prijsbepaling aannemen, wat niet anders dan de bruik
baarheid van den catalogus ten goede kan komen. Goed door
werkt als het is — en daarvoor is de naam Senf een waarborg— 
zal dit boekwerk zijn weg wel weer vinden. 

Mocht uw Hollandsche leverancier U den catalogus niet kunnen 
leveren, dan zendt de uitgeefster hem tegen den prijs van 5 
Goudmark en 90 pfg. porto. v. B. 

Speciaal-catalogus der Hongaarsche postzegels van de uitgiften 
1871—1920. Uitgever en beweiker Prof. dr. A. Erdödi te 
Rakospalota. — Een viertalig (Hongaarsch, Duitsch, Fransch, 
Engelsch) geïllustreerde catalogus, waarvan ik den Hong. naam 
maar niet vermeld. In 't Duitsch is de naam : Handbuch der 
Ungar-Briefmarken der Ausgaben 1871 —1920. 

De nummers der zegels zijn die van Michel 1924. Bijzondere 
aandacht is gewijd aan tandingen, t inten en watermerken. De 
vele verschillende watermerken van Hongarije zijn alle in be<ld 
weergegeven. .Vooreen speciaalverzamelaar een pracht ig werkje. 
De prijzen zijn in goudkronen, d.i. i krone is 0,85 goudmark. 
Om mij onbekende redenen wordt in 't geheel geen melding 
gemaakt van de zegels in maaiers- en par lementstype, van de 
watersnoodzegels, van de zegels der radenregeer ing (waarvan 
alleen de portret-serie is opgenomen), enz. Dat is m i . jammer. 
De prijs is f 1,50. S, 
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Hugo Michel's Catalogus 1924/25. — De nieuwe Michel zal 
reeds begin April verschijnen, aldus werd mij in Maart j .1 . 
bericht, is er echter nog niet. Tot veler genoegdoening zal de 
prijsnoteering in »goudmark« geschieden en hierdoor een einde 
worden gemaakt aan de verwarring stichtende, geheel op zich 
zelf staande particuliere muntwaarde. 

De ontvangen „Nachträge 1924", Januari Februari en Maart, 
sluiten zich bij den ouden catalogus 1923 aan, wat dezegelprijzen 
betreft: i Michelmark r= i dollarcent voor de valutaprijzen en 
20.000 Feslmark = i dollar voor de nettoprijzen ; ook in 
Duitschland schijnt aan velen die bijzondere muntverdeel ing 
last of moeilijkheden te hebben bezorgd, wat blijkt uit het 
Maartbijvoegsel en aanleiding gaf den laad van practische 
menschkundige philatelisten te volgen. Dat de verandering van 
den Michel hem ten voordeele s t i ekke! J. B. R. 

Die „Postmarke": DeutschlandNummer. — Bij de redactie 
,,Mariahilferstr. 73, Wien VI", is dit nummer , 24 gioot formaat 
bladz. sterk, verlucht met niet minder dan 130 bij den inhoud 
der artikelen behoorende afbeeldingen, benevens de vele bladz. 
advertentiën en omslag, voor slechts 10,000 Ooslenr. kronen 
veikrijgbaar. De redactie van dat orgaan der Oostenrijksche en 
ÜuitschOostenrijksche verzamelaars en handelaars , heeft de 
uitstekende gedachte met gelukkigenui t s ' ag weten te veiwezen
lijken, te lkenmale een speciaal nummer uittegeven voor be
langstellenden in een of meer landen. Een voor talrijke ook 
Nederlandsche verzamelaars belangwekkend nummer is dat van 
12 April, gewijd aan Duitschland. Op het ledactioneel overzicht 
volgen : D. R. i en 2 uitgifte ongetand; Nicht „Hilfermarke" 
aber ?; W a s uns alte OesterreichBriefe erzählen; Ein fiasko 
für die Neuhei tenjäger ; Die Deutschen Piovisorien 1923; Wie 
snmmelt man die deutschen Provisorien; Die Abstempelungen 
von Hannover ; Die Ergebnisse der 18. FriedelVersteigerung, en 
verder over alles en nog wat, waaronder over de nieuwe zwende
larij : Turkestan, die van een zekeren Caramanos te Parijs moet 
afkomstig zijn en door hem wordt verkocht ; onnoodige zegel
uitgiften ; voorbereid wordende nieuwe uitgif ten; veil ingen; 
boek en tijdschriftenbeschouwing, enz,, een werkelijk degelijke 
en rijke philatelistische inhoud, al viert ook Duitschland nu 
hoogtij. J. B. R. 

Der Philatelist. — Zeer vele Nederlandsche lezers, o r d e r wie 
er zeker zijn die voor het l idmaatschap der Internationale 
PhilatelistenVereeniging Dresden bedankt hebben, omdat de 
Vereeniging geen kans zag de uitgave van haar orgaan voort 
te zetten, zullen met vreugde kennisnemen van de wederver
schijning van dat voortreffelijke tijdschrift, dat wel ui tnemend 
moet zijn gebleven daar de voormaligehoofdredacteur Regierungs
rat W. Doenges, Dresden, weder de leider is. In het oude 
formaat, nu door omslag beschut, brengt het eerste nummer 
(April) op löb idz . inhoud, waaronder vereenigingsmededeelingen, 
drie interessante artikelen, waarvan het eerste dat vervolgd 
wordt, een vergelijkingsstudie over de wereldzeldzaamheden is, 
welke opwekt tot het verzamelen van „Altübersee", een geheel 
nieuwe bewijsvoering tegen de domme navolgingszucht; het 
»Offenes Wort \«, is mede een zeer leerzaam stuk, de man van 
ervaring sp reek t ; over de vereeniging van alle Duitsche ver

zamelaarsveieenigingen wordt uitvoerig bericht ; dan' volgen 
»Gemengde berichten<f,waarin o.m. de Nederlandsche Inten.ati
onale Tentoonstell ing 20 regels nonparel beschikbaar gesteld 
werden; catalogussen, nieuwe boeken e.d. komen met waar
schuwingen daarna. Prosit! Het abonnement (leden ontvangen 
het tijdschrift gratis) 6 maik , is dit jaar , dat 9 nis. zal tellen, 
4 75 Mark. J. B R. 

Postage Stamps as an Investment, by Charles J, Phillips. — 
De voormalige Diiecleur der Stanley Gibbons Vennootschap te 
Londen, thans te NewYork, 151 Central Park West, woonachtig, 
geeft in dit werkje raad aan degenen, die verzamelen met het 
doel, of nevendoel, »geld te beleggen«. De ervaringen door 
hem als hoofd dier zeldzaam uitgebreide postzegelhandelszaak, 
gedurende bijna veertig jaren opgedaan, maken den heer 
Phillips tot een van de weinig betrouwbare laadslieden in dit 
door hem behandelde ondeiwerp,al ben ik, met mindere ervaring, 
het niet eens met enkele van zijn »al te« optimistische inzichten, 
betreffende „toekomstige waardestijgingen". Al mocht een onge
kende autosuggestie talrijke Amerikanen op de door den 
schrijver genoemde landen werken, zelfs dan zal een den belegger 
»voordeel« opleverende waardeverhooging uitblijven : men moet 
met meer factoren rekening houden. Het 33 blz, sterk boekje 
is echter van zeer groot nut voor gezond doordenkende 
verzamelaars, vooral voor hen, die vaak zegels verwaarloozen, 
welke juist het meest in waaide zullen stijgen, als de overige 
stilstaan of zelfs achteruitgaan. J. B. R. 

Brievenbus. i 
Aan vereenigingssecretarissen, redactieleden en verdere mede

werkers wordt verzocht, het papier slechts aan ééne zijde te 
beschrijven. Het komt nog herhaaldelijk voor, dat de kopij aan 
twee zijden beschreven is. 

* 
* » 

Enkele malen ontvingen wij nummers van ons Blad terug 
wegens »dubbele zending.« Indien zich hef geval mocht voordoen, 
dat U twee exemplaren ontvangt, wordt U beleefd verzocht ons 
één ervan terug te zenden. Men bezige daartoe hetzelfde adres
strookje, frankeere dit niet, doch schiijve e r o p : »Terug wegens 
dubbele zending.« 

LEES DIT! 
Bij adresverandering gelieve men niet alleen het nieuwe, doch 

ook steeds het oude adres te vermelden en die mededeeling ««Vi 
te doen — zooals herhaaldelijk gebeurt — aan de Administratie 
van het blad, doch aan den S e c r e t a r i s d e r V e r e e n i g i n g , 
van welke men lid i s : abonné's zijn hiervan natuurlijk uitge
zonderd. 

PHILATELISTISCHE 
BENOODIGDHEDEN. 

VRAAGT PRIJSOPGAAF! 
WEDERVERKOOPERS HOOG RARAT. 

BLANCO KLEMBANDALBUMS, 
INSTEEKBOEKEN, INPLAKBOEKJES, 
60MPAPIER, ENZ, ENZ, 

LEVERT IN PRIMA UITVOERING EN UITERST CONCURREEREND 

M. A. MANUSKOWSKI, 
POSTZEGELHANDEL, : H 

(,3) N I E U W E MOLSTRAAT43, DEN HAAG. ■ 
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Vergadering. 
BIJEENKOMST op Donderdag 22 Mei 1924, des avonds te 

8.15 uur, lu het Zuld-HoIIandsch Koffiehuis, Groen-
marlit, te 's-Gravenhage. 

Notulen. van zegelvellen en de tand-
Ingekomen stukken. ringen« door den heer J. J. 
Ballotage nieuw lid. Deggeller. 
Mededeelingen. Verloting. Rondvraag. 
Causerie over : »Perforeeren Sluiting. Eventueel veiling. 
Den leden wordt opmerltzaam gemaaict, dat de voorzitter in 

deze bijeenkomst zijne causerie over het hierboven genoemde 
onderwerp zal houden en tot bijwonen, indien eenigszins mogelijlt, 
lieleefd uitgenoodigd. 

Ver. van Postzegelverz. ,,de Globe", te Arnhem. 
Secretaresse: ! . G. Schuurman-Meesters, Apeld.weg 57, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
29 April 1924, des avonds te 8 uur, in Café-
Restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig zijn 19 leden. De voorzitter, de heer Pos, opent de 
vergadering en spreekt eenige woorden van dank tot den heer 
Kramer, den 2den voorzitter, voor zijne bereidwilligheid gedu
rende de wintermaanden de vergaderingen te hebben willen 
leiden. 

De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing goed
gekeurd. Ingekomen is een schrijven van de Philatelisten-ver-
eeniging »Apeldoorm, met uitnoodiging deel te nemen aan een 
in Augustus te houden show; verder 2 aanmeldingen voor het 
lidmaatschap, één bedanken daarvoor en één adresverander ing. 

Daarna wordt a angenomen : Art. 3. Huishoudelijk Reglement 
wordt aangevuld met de volgende alinea : »Deze beslissing kan 
voor de candidaten, in Arnhem en omstreken woonachtig, eerst 
plaats hebben na een persoonlijke voorstelling op een leden
vergadering.« 

Hierna sluiting. De Secretaresse, 
J. G. S C H U U R M A N - M E E S T E R S . 

Aangenomen als lid. 
125. W. G. J. Mohr, jansplein 53, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
L. Meijer, Betuwestraat 7, Arnhem. (Voorgesteld door M, 

Carsch). 
W. J. Schoemaker, Nieuwe weg 10, Veenendaal. (Voorgesteld 

door J. P. Blanken). 
Bedankt als lid voor 1924. 

135. J. H. Mentink, Wiggenstraat 8, Arnhem. 
Adresverandering. 

149. A. C. Gambier wordt Eusebiusbuitensingel 8, Arnhem. 
Adresverbetering. 

135. F. Scholten is Jacob Cremerstaat I I , Arnhem. 

Het bestuur verzoekt : «. den buitenleden, dezegels, bij de lond-
zendingen ingesloten, als frankeerzegels voor de pakketten te 
gebruiken en deze met zorg op te plakken en (5. den leden, de con
trolelijsten van de rondzendingen zorgvuldig met inkt in te 
vullen en af te teekenen en de open vakjes in de rondzendings-
boekjes, ontstaan door den aankoop van zegels, met het stempel 
en niet met handteekening, paraaf of potloodnummer in te vullen. 

Vergaderingen. 
Vergadering op Dinsdag 27 Mei 1921, te 8 aar , in Café 

National te Arnhem. 
Agenda : het bestuur stelt voor de veranderingen in het 

Huishoudelijk Reg lement : 
a. Art. 3. iste alinea aan -te vullen m e t : »In het laatste 

geval zijn de voorstellende leden verantwoordelijk voor de na
leving van de vereenigingsplichten door de candidaten.« 

b. Art. 8. In plaats van : Hij int de contributie in den loop 
.van het eerste kwartaal, te lezen: »De contiibutie wordt hem 

vóór I Februari toegezonden. Na dien datum wordt op kosten 
der in verzuim geble/en leden over het bedrag beschikt.« 

Socicteits-avond op Dinsdag 3 Juni 1924. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P . C . Z N . , Beatrijsstraat id, Rotterdam. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 8 April 1924, 
des avonds te 1% uur, in het Poolsch Koffiehuis. 

Aanwezig 24 leden. Afwezig met kennisgeving de voorzitter, 
de heer De Ruiter. Voorzitter de heer Van der Hoven—Van 
Genderen. 

Voorlezing no tu l en ; het candidaat-Iid wordt aangenomen. 
Bezichtiging 2e gedeelte der verzameling Engelsche Koloniën 
van den heer Van der Hoven van Genderen. 

Een verkoop ten bate bate der kas bracht f 1,30 op. 
Hierna verloting en daarna sluiting. 

De secretaris, P. JORISSEN P.C.zn. 
Aangenomen als lid. 

J. Schoufour, Maaskade 156, Rotterdam. 

Internationale Ver. ,,Philatelica", te *s-Gravenhage. 
Secretaris : L. C. V E R S P O O R j r , Fahrenheitstr . 373, 's-Hage. 

VERSLAG van de Algemeene Vergadering op Woensdag 
23 April 1924, in café „Hollandais", te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 2 dames- en 47 heeren-leden. De voorzitter opent 
de vergadering en heet allen welkom, in 't bijzonder ons nieuw 
lid, den heer Corry Delvoet, en den heer Van Pelt als introducé. 
Medegedeeld wordt, dat de heer Zuiddam aan zijne verplichtingen 
heeft voldaan en alzoo weder in onze geledeien is opgenomen ; 
tevens, dat aan de begrooting nog is toegevoegd f25,— v o o r d e 
bibliotheek en f 100, — voor het garantiefonds van de Postzegel-
tentoonstelling. De kast wordt uit bestaande middelen aange
schaft. In 't vervolg worden hoogstens 30 kavels geveild. De 
vergaderingen zullen voortaan tot half tien duren , d a a m a 
gelegenheid tot ruilen, enz. 

Mevrouw Van der Houwen en de beeren Van der Houwen, 
Verhoeff, Verlegh, Schar renberg en Hoogerdijk hebben prijzen 
geschonken voor de verloting. 

Op voorstel van het bes tuur wordt A. P. H. Wolf, den Haag, 
geroyeerd wegens het niet betalen van door hem uit de rond-
zending gekochte zegels. 

Het schriftelijk voorstel van den heer Amiabel tot het zenden 
van afgevaardigden naar Brussel wordt verworpen. 

Het candidaat-lid wordt aangenomen. 
Op de vraag over de uitgifte van een eigen blad, wordt 

geantwoord, dat dit onmogelijk is. Het voorstel tot gezamenlijke 
inzending van historisch Duitschland kan niet worden aange
nomen. De heer Friedrich krijgt bij de verloting den len prijs. 

Hierna laat de heer Engles zijne verzameling Neder land en 
Koloniën zien, waarvoor hem dank wordt gebracht . 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten. 
De Secretaris, L. C. V E R S P O O R J R . 

Nieuwe leden. 
44. A. van Delft, de Bilt. 
48. M. J. Zuiddam, Van Ostadestraat 564, den Haag. 

Afgevoerd van de ledenlijst. 
172. H. J. Wehn, den Haag. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
264. A. P. H. Wolf, den Haag. 

Adresveranderingen. 
222. F . B. den Boer, Amst. straatweg lóbis^ Utrecht. 
153. P. J. Hekker , Rijksstraatweg 8, Schoten. 
284. N. A. J. de Voogd, Van Breestraat 37, Amsterdam. 
200. mr. D. M. Pare, Kralingsche Plaslaan 36, Rotterdam. ' 

47. B. Macola, Villa Belloni 12, Udine. 
Candidaat-leden. 

J. J. Gerstel, Mathenesserlaan 392, Rotterdam. (Eigen aangifte). 
Th . J. Timmer, Usselincxstraat 41, den Hnag. (Voorgesteld 

door dr. Daamen en W. J. Penard.) 
A. Brandt, Kerkhofpad, 8, Makassar. (.Eigen aangifte). 

b r j A ^ l J r i j M ' i i i i . t j 
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D. J. A. Adam, Weimars t raa t 301, den Haag. (Voorgesteld 
door L. van Esch en A. J. van der Straaten). 

R. J. A. Stoup, Sportlaan 7, den Haag. (Voorgesteld door 
Hoogerdijk en Reijerse.) 

K. Waldeck, L. v. Meerdervoort 275, den Haag. (Voorgesteld 
door mevr. Dorsser— Waldeck en mevr. Obreen —Van Haaften). 

A. V. Pelt , Valkenboschlaan 207, rfÉ?« Haag. (Voorgesteld door 
Kirchner en van Langeveld.) 

J. C B. Eijkman, Sneeuwbalstraat 196, den Haag. (Eigen 
aangifte.) 

F. A. van Buuren, Helmers t raa t 55, den Haag. (Eigen aangifte.) 
Vergaderingen. 

BESTUURSVEBGADEKING op Woensdag 28 Mei 1924, 
des avonds te ï ' / i "wr, in zaal I van Café »HoUandais«, 
Groenmarkt, te 's-Gravenhage; daarna ALG. VERGADERING 
tezelfder plaatse , te 7 /̂4 uur. 
Opening. Ingekomen stukken. Verloting van zegels. 
Notulen . Veiling van zegels. 
Ballotage cand.-leden. Rondvraag en sluiting. 

Ned. Phil. Ver. ,,Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretar i s : G. V E R S T E E G , Jan Haringstraat 13, Haarlem. 

Aangenomen als lid. 
E. J. Bruins, Hoogl. Kerkgracht 24, Leiden, (lid no. 129.) 
W. B. de Jager, Oude Loosdrechtschevveg 23, Hilversum. 

(lid no 145). 
G. Stegwee, Kloppersingel 105, Haarlem, (lid no. i46.) 
jh r . F . J. van Humalda van Eijsinga, Koevoetstr. 35, Bergen-

op-Zoom. (lid no. 147.) 
Voorgesteld als lid. 

W. Vreeken, Hoofdstraat 53, Hillegom. (Voorgesteld door J. 
M. Gijselaar, lid no. 120.) 

Adresveranderingen. 
G. D. Swanenburg de Veije, Amalialaan 2, Baarn. (lid no. 12)-
Ch. Fischman, Prins Hendrikstr . 97, Ynmiden (lid no. io4). 
H. W. van Marie, Zuideinde 73, Meppel. (lid no. 84.) 
dr. W. G. N. van der Sleen, Leeghwaterstraat 14, Haarlem. 

Ruil- en Veilingavond 
op Maandag 26 Mei 1934 , 's avonds te 8 uur, in het Gebouw 
van den Kegelbond, Tempel ierstraat 85, Haarlem. 

Den leden wordt verzocht de te veilen zegels, met opgave 
van minimum-verkoopprijs, tQdig te zenden aan den commissaris 
van toezicht J. P. T raanbe rg , Brouvversplein 25r'><"', Haarlem. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretar is : C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 14 April 
1924, in Hotel-Restaurant „Willems", Groningen. 

Aanwezig 27 leden. De notulen der vorige vergader ing worden 
goedgekeurd. Ingekomen is het ber icht van het overlijden van 
den heer Borchert Vos, te Delfzijl, in den ouderdom van 63 jaar , 
direct vanaf de oprichting onzer Vereeniging een ijverig medelid, 
die indertijd ook wel de vergader ingen bezocht. 

De heer Willems meldt zijn vertrek uit Groningen, daar hij 
zich als geneesheer in Zandvoori heeft gevestigd. 

De nieuwgedrukte ledenlijst, bevat tende 80 namen, wordt aan 
de aanwezigen uitgereikt . De verloting heeit tot resultaat, dat 
6 beeren de gelukkige winners zijn. Daarna worden nog tal van 
postzegels geveild. 

Sluiting te xoW uur, nadat aangekondigd is, dat de volgende 
vergadering met 't oog op de a.s. kermis een week wordt vervroegd. 

Adresveran deringen. 
7. J. H. Frerks, Noorderstraat 89, Sappemeer. 

34. G. R. Dallinga, Westers ingel 37, Groningen. 
41 . dr. H. Posthumus, Radesingel 25. Groningen. 
47. H. L. J. M. Willems, Zandvoort-Bad. 
63. H. W. de Groot, Venne 78, Winschoten. 
75. B. van Bever, Anna Paulownastraat 7 « , Groningen. 

Album Nederland en Koloniën. 
Op de volgende vergadering kunnen de leden kennis nemen 

van het Speciaal-Album Nederland en Koloniën, een nieuwe 
uitgave van de Firma Mebus, welke ieder naar eigen wensch 
kan inrichten. 

Vergadering. 
Maandag 9 Juni 1924, te SJ/g uur, in de bovenzaal van liet 

Hotel-Restaurant Wil lems, Heerestraat , te Groningen. 

Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secre tar i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan 36, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 28 
April 1924, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus" te Maastricht. 

Voor een 19-tal heeren-leden en 2 dames opent de voorzitter 
te 8 15 de vergadering met een hartelijk woord van welkom tot 
mej. J. van der Broek als introducé. Na goedkeuring der notulen 
heeft ballotage plaats van dr. van der Heijden, die met algemeene 
s temmen als lid wordt aangenomen. 

Behandeld wordt een schrijven uit Heerlen, waaruit blijkt, dat 
de beurs op Woensdag is opgeheven; verder dat het nieuwe 
bestuur der afdeeling Heerlen als volgt is samenges te ld : 
voorzitter A. Vogels; secretaris P. Schoenmakers ; penning
meester G. Verbeek. De vooizitter spreekt zijn waardeering uit 
voot het vele, goede werk door het afgetreden bestuur verricht 
en hoopt, dat ook met het nieuwe bestuur op dezelfde aange
name en vruchtbare wijze zal worden samengewerkt. 

Voor de verloting, die ieder aanwezig lid een prijs bezoigt, 
schenken de beeren Micheels, Dückers en Vrijdal eenige waar
devolle zegels. 

Met kienspel en beurs wordt de verdere avond aangenaam 
doorgebracht. 

Nieuw lid. 
io4. dr. van der Heijden, Bouillonstraat 14, Maastricht. 

Candidaat-lid. 
. . . . van Gemert, Voerendaal (L.). 

Adresverandering. 
43. Schaepkens van R'empst , Lenculenstraat 30, Maastricht. 

Vergaderingen. 
Zaterdag 31 Mei 1934, 8V2 uur, in lokaal Robberts, Sta

t ionstraat , Heerlen. 
1924 ( telkens te 8 u u r , i n d e Socie-
1924* > '*'* »Momus«, Vrflthof, te Maandag 26 Mei 

Maandag 16 Juni Maastricht. 
Mededeeling. 

De leden worden beleefd verzocht hun s tempel-nummer tê 
gebruiken. 

Philatehsten-Vereeniging ,,Apeldoorn", te Apeldoorn. 
Secre tar i s : E. V E R F F , den Texstraat 29 boven, Amsterdam. 

KORT VERSLAG der Algemeene vergadering op Dinsdag 
6 Mei 1924, in de Lunchroom van den heer M. 
Roeterdink, Apeldoorn. 

De voorzitter opent te 8 uur de vergadering, welke 21 leden 
en 3 belangstellende leden telt. De notulen worden na lezing 
goedgekeurd, onder opmerking, dat van eene eigenlijke veiling geen 
sprake was. Bij het volgende p u n t : de uitbreiding van het 
bestuur wegens woonplaats van den secretaris buiten Apeldoorn, 
merkt de heer Käyser, op, dat het geenszins in zijne bedoeliug 
gelegen heeft den tegenwoordigen secretaris af te zetten, maar 
door uitbreiding dezen zijn taak wat te vergemakkelijken. De 
ui tbreiding wordt dan ook aangenomen en worden na s temming 
de beeren Soeters en Leeuwenhoek als bestuursleden aange
wezen, welke beiden de benoeming aannemen, de eerste onder 
voorbehoud. Van 22 uitgebrachte geldige stemmen verwierf de 
heer Soeters er 17, de heer Leeuwenhoek i6 en de heer Engel-

i*rswT3rTa«*ri?nm 
W A T E H G N A A r S W C C n , •M.YAAR ^ C£ ^ _ D I R . L E < P N D E RAAYI 

s r ^ I N T . T E L . Z U I D 6 2 5 5 
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hart 10, en een blanco. Het veilingreglement wordt herzien en 
bij art. 8 toegevoegd: 1 0 % 'ot f ii— en boven f i,— 3"/o met 
een minimum van 10 cent . De juniorikwestie aan de orde 
zijnde, blijkt hierover geen voorstel bij het bestuur te zijn 
binnengekomen en is dit punt afgedaan. De heer Hildebrand 
ontvouwt in algemeene trekken een plan voor een tentoonstelling, 
met medewerking van andere vereenigingen te houden m 
Augustus, en zal dit in de a.s. bestuursvergadering worden be
handeld. Bij de rondvraag zet de heer Soeters eenige punten 
uiteen als programma voor zijn secretaris worden. Daarna volgt 
een extra verloting onder de aanwezige leden, die velen een 
prijsje bezorgt. Eerst om half elf werd de vergadering gesloten. 

Adresverandering. 
F. C. D. Gerhardt , van Boschvveg naar Kastanjelaan 4. 

Vergadering. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 17 Mei, des aTonds 

8 unr, ten hnize van den heer G. Th. Wilmink, Van 
Heutzlaan 7, Apeldoorn. 
Postzegelvereeniging ,,Helder", te Helder. 

S e c r e t a r i s : J. G. J. P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Helder. 

KORT VERSLAG der VERGADERING, gehouden op Vrijdag 
11 April 1924, in de Sociëteit „Van Weelde". 

Aanwezig 31 leden en als introducé de heer J. Duinker. Circa 

8 uur opent de voorzitter, de heer Uytenboogaart, de vergadering. 
De notulen der vorige vergadering worden hierna onveranderd 

goedgekeurd. Een schrijven van de firma Th. van Bokhol twordt 
voor kennisgeving aangenomen; evenzoo een schrijven van de 
Tentoonstellingscommissie, waarin deze ons uitnoodigt voor elk 
lotal leden een aandeel in het waarborgfonds te nemen, als 
antwoord op ons verzoek om de leden van landelijke en plaat
selijke vereenigingen in staat te stellen de speciaal uit te geven 
zegels tijdens de tentoonstell ing zonder bijkomende kosten aan 
te koopen. Vervolgens wordt voorlezing gedaan van een schrijven 
van dr. R. van der Sluijs, ons correspondeerend lid in Indië, 
daarbij als prijs aanbiedende voor de eerstvolgende verloting 
eene complete serie Jubileumzegels van Ned.Indic, ongebruikt. 
De voorzitter dankt den milden gever. 

Ten slotte worden 37 kavels geveild, die eenige balen voor 
de kas afwerpen. Waarna de vergadering is uiteengegaan. 

De Secretaris, J. G. J. P O L L I N G . 

Candidaatleden. 
J. Varkevisser. 
P. van Waasdijk. 
J. Duinker. 

A D V E R T E N T I E N. ■r=n 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

TE KOOP postz. der geheele wereld 
tegen zeer voordeelige prijzen. Bij 
afname boven f 10,  extra korting. 
 VRAAGT ZICHTZENÜINGEN — 
Tevens inkooo van Ned. en Ned. Ind. 
zegels. B. B. Paans, Werkendam, (68) 

Ierland, 16 versch. (Yv. fr.35,—) f l. 1,50 ; 
100 gemengd pim. 9 soorten f l. 1,50 ; 
SOG f l. 6,50, 1000 f l. 12,— franco. 

P. O MELSERT, 
DREBBELSTR4AT 58, OEN H AAG 
HOLLAND. (63) 

TE KOOP AANGEBODEN: 
Jubileumzegels 1913 80 stuks ä 2VÏ C, 
160 è 3, 30 ä 5, 700 ä 10, 350 ä 127.. 
175 ä 20, 175 a 25 en 30 ä 50 e. Porto 
voor antwoord. J. R. BOLLING. Jozef 
Israëlstraat 94, Groningen. (70) 

Te koop of in ruil gevraagd : Holland, 
8, 36, 75a, 7 0  7 5 , 8 5  8 8 , 104. 
Indiè, 5, 7, 10, 12, Java en B B. Per 10 
of meer. — P. G. MELSERT, — 
DREBBELSTRAAT58, DEN HAAG. 
HOLLAND. (64) 

Bod gevraagd : 500 paar 7V2 c. 
têtebèche, ongebr., geheel of ge

deeltelijk. Brieven franco No. 72, 
bureau van dit Blad. — 

m DANZIG, ^ 
bijna alle soorten gebr. en ongebr. 
leverbaar ä 10 et per franc Yvert 
(supplement), minimum 2 et per 
zegel. — Zendt mancolijst aan 

POSTMLHAIiDEL DE M I N K , 
Jan Sonjéstraat 28 b, Rotterdam. 
(Lid „Breda"). (68 en 69) 

DAT IS GOEDKOOPl 
PORTUGAL 

50 versch. f 0,30 ; 10 X 50 versch. f 2,50 
75 „ „ 0,75 ; 10 X 75 „ „ 6,25 

100 „ „ 1,40 ; 10 X 100 ., „ 12,— 
150 „ „ 4 50. 
200 „ „ f15 , 

^ ^ PORTUGEESCHE KOLONIËN ^ 
VELE LATERE UITGIFTEN, CERESTYPE. 
50 versch. f 0,25; 10X50 versch. f 2,— 

100 „ „ 0,60; 10 X 100 „ „ 5,— 
150 „ „ 1,25; 10 X 150 „ „ 10,— 
200 „ „2,— ; 1 0 X 2 0 0 „ „17,50 
Alle zegels in goede kwaliteit. Zeer geschikt 
voorden wederverkoop. Prachtig ruilmateriaal 
Na ontvangst postwissel. 
— 25 cent bijvoegen voor porto. (65) 

D. SLIEKER, ZAANDAM. 

I. iYOEGOSLAVIEI 
SPECIALE AANBIEDING. ,1 

Yvert No. 3550 f 1,10. Yvert No. 87104 f 4,25 
Yvert No. 105107 f 0 55. Yvert No. 112125 f 1,40 
Yvert No. 129142 f 0,50 (11) 
PortocompIeet95 franc cataloguswaarde 
No. 3648 ä r 5,75 Luxemburg, Caritas, 
compl. 7'ül2Vi. 10/35, 1 fr/l'/i f, 2 tr/5 fr. 
ä 3 gid per serie, — 

I — Franco na ontvangst van Postwissel 

LIUHGEIÜMP 
SPUI 13, AMSTERDAM 

I 

1 PQSnEGELIIIIHDEL JOS. LA POUTIE, 'sHAGE || 
Postcheque en Giro no. 31822 « Prins Hendrikstr. 61 

II INKOOP  RUIL  .VERKOOP % 
(9) 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I 

C U R A Q A O S P E C I A L E 
AANBIEDING. 

1,50 op 2V2 gld., Yvert no. 28, cataloguswaarde 125 fr., 
in blokken, strips en enkele stuks, ä f 6,50 per stuk. 
Prachtig ruilmateriaal. Franco na ontvangst v, postwissel. 
« P O S T Z E G E L H A N D E L „ Ü N I V E R S E L " , * 
SPUI 13, AMSTERDAM. (11) J. J. A. ENGELKAMP. 

POSTZEGELS 
IN 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 O AAN 

P. Servaas Smits, Deventer. 
Ohä~ GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (29) 

Ë 
U W VERZAMELINGEN, D O a B L E T 

TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., T E G E N 
B R A N D E N D I E F S T A L BIJ: 

Hanekamp & Van den Broeke, 
 ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR, 

v/h J A C Q. D E S O N N A V I L L E , 
S P U I 7, A M S T E R D A M 
TELEFOON NOORD 4135. (81) 

Lezers begunstigt de Adverteerders! 
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 POSTZEGELHANDEL 

CL. Keiser & Zoon 
PASSAGE 25  DEN HAAG. 

Grootste Sorteering Postzegels 
VAN ALLE LANDEN 
VAN HEDEN AF BIJ ONS V E R K R IJ G B A A R : 
POSTZEGELALBUMS uiloave ï»erl & Tellier 

SPECIAALALBUM 
tot op heden bijgewerkt van NEDERLAND EN KO

LONIËN (Fransche tekst), geheel nieuwe uitgave. 

GATALOGÖS ff ERT & TELLIER 1924, f 3,50. 
: : BLANCOALBUMS IN DIVERSE PRIJZEN. : : 

Säverfeerf in dit ^lad. 
BIBIIHIHIHnaHilHHillHIB 

SPECIALE AANBIEDING VAN DEN 

J A y S C I I E POSTZEGELHÄHDt l" 
T 0 U S S A I N T K A D E 4 1 , 
:: D E N H A A G . >: 

Serie SARRE op BEIEREN, compl,, 
gebr., op briefstukken Fl. 47,50. Serie 
SARRE op GERMANIA, compl. op 
brief, met beschrijving keurmeester f15,
Dito serie compl. gebr. f 12,50. DANZIG, 
2 Mk. D.M. zonder ondergrond (loo G. 
M.), ongebr. f20,—. BEIEREN 1911, 
serie compl.,gebr. slechtsf 17,50. SAAR
GEBIED, 5 Frcs. 1923, Gr. form , f 1,25. 
SAKSEN, lo Gr. BI. zeldz. zegel, goede 
exmpl. f 15 en f 17,50. ITALIË op OOS
TENRIJK, »VENEZIA GIULIA<r, compL 
tot 4 Kr. (No. I —17) uiterst zeldz. serie 
onder volle garantie en gekeurd f 45,— 

Indien U series of enl(ele zegels te verkoopen heeft, 
meld liet ons dan, doch geef den verlangden prijs 
op en beschrijf kwaliteit. (125) 

n i i B 

I 

JK 
H O L Ë Ü S T R ^ ^ T SU 
II DËH H H a ^ IS 

Steeds voorradig groote ver

scheldenheid S E R I E S en 
LOSSE exempl. Alle soorten 
: SCHAUBEKALBUMS : 
EUROPAALBUM, 2 banden, 
no. 42, f 27 ,50 ; COMPLEET 
ALBUM, 3 banden, no. 9 0 , 
f 39,— (de geheele wereld) ; 
id. , houtvri jpapler, no. 1, f 46,80 
JEUGDUITQAVE (Victor ia), 
1 band, 2 zi jdig bedr. f 6,75; 
I zi jd ig bedr. f 8,75; 1 zi jd ig 
bedrukt, houtvr i jpapler f 12,— 

V E R D E R 
ALLE BENOODIGDHEDEN VOORHANDEN 

1 

■ IIHI 
PrachlvoUe, oude, met zorg bij
eengebrachte coHectie postz. van 
de geheele wereld, loopende tot 
1900, waaronder versch. landen 
geheel compleet en bevattende 
zeer zeldzame exemplaren, * 

TE KOOP AANGEBODEN 
voor Vi van de cataloguswaarde of 
{15000,. De verzameling Is in Den Haag 
te bezichtigen. » » » » » » 
Brieven franco onder No, 66 Bureau van 
dit Blad. * * * * * * * 

Rudolf Kormos  POSTZEGELENGROSHANDEL, 
, Rotterdam  Postbus 636  Zuidblaak 32. 

Te Koop gevraagd 
NEDERLAND 

10 GULDEN, GEBRUIKT . . . 
GEBRUIKTE JUBILEUMZEGELS 

WELDADIGHEIDSZEGELS . . 
VLIEGPOST COMPLEET. . . 
1, 2 4 EN 5 GULDEN. . . . 
GEBRUIKTE OPDRUKZEGELS . 

1905 
1923 
1913 
1923 
1921 
1898 
1923 

Elke hoeveelheid! (57) Hooge prijzen! 1 

•M.YAAR t Cr D I R  L E ^ N D E R*.At 
IHT.TEL. X U I D 6ZS5 

j^lj^^^ 




