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Catalogus Nedeiland en Koloniën, 
(xeillusireerd, 

geheel nieuw bewerkt mei verschillende tandingen 
en typen, 

gebr . en ongebr . zegels, Dienstzegels, 
benevens foutdrukken enz., 

=zrrr= verschijnt einde October. : z = z z '^ 
Prijs per Catalogus f 0,25. '»* 

J. M E B U 5 , flmsfendfam, I 
(6) Box 883 — Telefoon 33473. t 
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Aan de Abonné's. 
Ter kennis van de abonné's in het B i n n e n l a n d wordt 

gebracht, dat in het begin der volgende maand per postiwi faniü 
over den abonnementsprijs voor den volgenden jaargang (met 
de invorderingskosten f5,25) zal worden beschikt. Aan hen, wier 
kwitantie gnbetaald mocht terugkomen en die nalatig blijven het 
verschuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het blad 
niet meer worden toegezonden. Voor eventueele toezending van 
den abonnementsprijs gelieve men zooveel mogelijk gebiuik te 
maken van den Postcheque- en Girodienst, door overschrijving 
of storting op onze Rekening no. 37183. 

De abonné's in het B u i t e n l a n d worden verzocht, den 
abonnementsprijs ä f6,— per postwissel over ie maken. Indien 
daaraan op 10 Februari a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen 
zij van de abonnentenlijst worden afgevoerd. 

Breda, 15 November 1924. Ve Administrateur, 
L. C. A; SMEULDERS. 

Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
:- Postzegelverzamelaars. -: 

In verband met het bepaalde in art. 4 van het Huishoudelijk 
Reglement, wordt aan de Vereenigings-secretarissen beleefd ver
zocht, in den loop der maand December, aan ondergeteekende 
opgave te doen van het getal leden van elke bij den Bond aan
gesloten Vereeniging op i December a.s. en van de namen en 
adressen van hare vertegenwooidigers voor het e e r s t e half
j a a r 1925. 

A. F. SINGELS, waarn. ie Secretaris. 
Breda (Teteringsche Molenstr. 37), 15 November 1924. 

Uittreksel uit het verhandelde in de Vergadering van 
den Raad van Beheer van 2 November 19i4. 

Kennis wordt genomen van de opzegging door de Vereeniging 
»Apeldoorn« van het contract .met het Maandblad, met ingang 
van I Januari 1925. 

Besloten wordt voortaan alle ingezonden stukken of advertenties 
met klachten van compromitteerenden aaid of die, waarin onder
linge geschillen of veeten tot uiting komen, te weigeren, behou
dens beroep van den inzender op den Raad van Beheer. 

Aan het December-nummer zal voortaan een los titelblad 
voor den in te binden jaargang worden toegevoegd. 

Van tijd tot tijd zal in het Maandblad een philatelistische 
prijsvraag worden opgenomen, voor de oplossing waarvan prijzen 
beschikbaar worden gesteld. 

De hoofdredacteur en de administrateur zijn voor 1925 herbe
noemd. Als voorzitter is herbenoemd de heer A. F. W. Stroo, 
als secretaris de heer H. C. Milius, terwijl als plaatsvervangend 
voorzitter is aangewezen het naast den hoofdredacteur voor 1925 
zitting hebbende lid der Ned. Vereeniging. 

Mededeeling aan de aangesloten Vereenigingen. 
De Besturen worden eraan herinnerd, dat voor het vereeni-

gingsnieuws (behalve voor de rubriek nieuwe leden, enz.) voor 
elke Vereeniging per jaar hoogstens twaalf kolommen in het 
Maandblad beschikbaar kunnen worden gesteld. Meerdere 
plaatsruimte wordt tegen advertentietarief berekend. 

De Raad van Beheer. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris; A. VAN DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 793 

Nieuwe leden. 
555. D. C. A. Lugt Jr., Tegallegaweg 87. Bandoeng. (N.I.1 
566. G. A. Deibel, Pasteursweg 28, Bandoeng. (N.I.) 
609. G. de Groot, manager Grand Hotel, Dcocja (N.I.j 
705. A. van Hutten, kapt. art., Malang. (N.I.) 
706. G. J. Rijken, adm. sf. Mandjong, Delanggoe bij Solo. (N.I.) 
707. C. M. Samuels, Gang Altman 28, Bandoeng. (N.I.) 
708. H. Wesseling Gzn., bouwkundige S.S., Malang. (N.I.) 
709. dr. L. F. C. Alers, Godelindeweg 10 Hilversum, (oud-lid). 

74. dr. Siegfried Ascher, Hohenzollerndam 26, Berlin (Wil
mersdorf.) 

711. H. van Berckel, Wilhelminasingel 10, Nijmegen. 
712. jhr . mr. dr. E. A. v. Beresteyn, v. Stolkweg 31, Den Haag. 
713. Joh. van den Berg, Stationsstraat 64/66, Ede. 
714. H. Binnendijk, Kloppersingel 21, Haarlem. 
715. S. H. de Bock, Velserstraat 16 rood, Haarlem. V. L. 
716. H. Bosch, Kettingstraat, Den Haag. 
717. Th. J. W. Buys, Joh. Camphuysstraat 173, Den Haag. 
718. mevr. C. M. Deerns-v, Hengel, Pr. Mauritsl. 88, Den Haag. 
719. A. van Drie), Corn, de Wittslraat 61, Dordrecht. 
720. U. G. Bgmond, stationschef, Nieuw-Amsterdam, V. 
721. mevr. wed. H. F . Eilbracht-Wilkens, v. Boetselaerlaan 

171, Den Haag. 
722. mej. Feikema, Bankastraat 129, Den Haag. V. A. L. 
723. M. Feuer, Stadhouderslaan 142, Den Haag. 
724. Ph. Fröhlich, Breedstraat. Enkhuizen. 
725. A. M. J. A. Hijmans, van Bijlandstraat 21, Den Haag 

(lid Utrecht). 
726. P . Kamphuis, Prof. Thomassenstr. 10, Maastricht, (lid 

Breda). 
727. P. A. Leupen, Eindenhoutstraat 61, Heemstede. 
728. P. W. Bon van Lynden, Witte vrouwensingel 24, Utrecht. 
729. F. R. Ommering, Julianakade 34, IJmuiden. V. A. L. 
730. C. van der Pols, Wijnhaven 33, Rotterdam. 
731. J . G. N. Romswinckel, Koninginnegracht 98, Den Haag. 
732. mevr. C. A. Ruys-Westhoff, Nassau Dillenburgstraat 9, 

Den Haag. 
733. G. W. Schwencke, Jeplaan 1, Den Haag. 
734. J. A. Tegelaar, Corn. Krusemanstr. 44 I I , Amsterdam.V.L. 
735. J. D. Wilton, Heemraadsingel 301, Rotterdam. 
786. W. Wilton, Heemraadsingel 131, Rotterdam. 
737. mr. W. J. Woldringh van der Hoop, bürgern., West-

Kapelle (Z.) 
738. A. Zatskoy, Draai 3, Dordrecht. 
789. Ch. C. Zeverijn, Susanna park 6, Hilversum. 

Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië. 
Deel I I . Postzegels. Tekst in vier talen. 

Prijs f9.50, voor leden f8.50. 
Van deel 1 zijn nog exemplaren beschikbaar. 

Prijs f6.—, voor leden f5.—. 
Bij bestelling van deel I en I I samen, bedraagt de prijs 

f 14,50, voor leden f 12,50. 
Bestellingen aan den boekhandel of aan de Uitgevers Firma 

Enschedé & Zonen te Haarlem. 
Agenda der ALGEMEENE VERGADERING op Zondag 30 

November 1924, te 2 aar, te imsterdsm, American Hotel, 
Leidsche plein. 

1. Opening, mededeelingen. 
2. Verslag der Alg. Vergadering op 28 Oct, '23 te 's-Gra-

venhage en der Buitengew. Verg. op 23 Deo. '28 te 
Amsterdam (zie mededeelingen Ned. Maandbl. voor 
Philatelie Nov. '23 en Jan. '24). 

3. Verslag over f928 (zie jaarboekje 1924). 
4. Rekening en Verantwoording 1923. Rapport en conclusie 

der financieele Commissie (zie jaarboekje 1924). 
5. Rekening en Verantwoording der Intern. Tentoonstel

ling te 's-Gravenhage 1924. 
6. Begrooting 1925. 
7. Benoeming eereleden. 
8. Verkiezingen: a. Periodiek aftreden van de bestuurs

leden mr. E. Bonn en Th. H. Klinkhamer, b. Finan-
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cieele commissie: aftreden van het lid G. J. Stork en 
van het plaatsverv. lid J. F. Burgersdljk. 

9. Aanwijzing van den tijd, waarop en de plaats, waarde 
volgende Alg. Vergadering zal worden gehouden. 

10. Royement wanbetalers. 
11. Rondvraag en sluiting. 

De Secretaris, A. VAN DAM. 

Aanmeldingen. 
A. Barendregt, Kopenlaan 4, Semarang. (NI.) 
A. J. P. Doom, Mataramboulevard 5, DJocja. (N.I.) 
N. J. Kool, s.f. Rewoeloe hjDcocja. (N-I.) 
V/. Siewertsz van Reesema, Soengei poetih hjGalang 

(S. O. K., N.I.) 
Tan Kong Tian, employé Factorij, Semarang. (N.I.) 
H. C. Frijling, off. v. gez., Residentielaan, Dcocja (N.I.) 
P. A. van Biommestein, s. f. Remboen hjKoetoardjo (N.I.) 
H. Dekker, contr. P. T. T., Weltevreden (N.I.) 
P . W. Modderman, p/a Deli-MY, Medan (Deli, N.I.) 
dr. H. van Zanten, Katja Katja Wetan 138, ßawrfo^ng-.fN.I.) 
Arnt. Jensen, Jacob Aallsgate ib,Christiania(Noor\\.) A.V. 
K. van de Graft, Boterstraat 3, Oldensaal. (oud-lid.) V. L. 
L. de Gruyter, p/a. P. de Gruyter & Zoon, ^s-Hertogenbosch. 
M. L H. de Jong, Anna Paulownastraat 59, Den Haag. 
W. Nijveld, Valeriusstraat 10, Den Haag. A. V. L. 
H. J. Weijers, Eendrachtstraat 23, Haarlem. 
J, van der Rijst Jr., Brouwerijstraat liX),Oostburg.l^e^dX) 
H. J . W. Smals, Annastraat 127, Nijmegen. V. 
A. de Blaauw, van Spaenstraat 20, Nijmegen. V. 
Ch. Hustinx, Oranjesingel 53, Nijmegen. V. 
W. H. Eecen, Kennemerstraatweg 77, Alkmaar. 
C. Th. F. Oetgens van Waveren Pancras Clifford, Stad

houderslaan 86, den Haag. 
W. J . G. G. van Zanten, Patrijzenplein 10, Arnhem. V. A. L. 

Bedankt met 31. 12. '24. 
339, H. J. van Rijssen. 

Afgevoerd. 
299. J . Jansen. 

524. M. Tydeman. 

Adresveranderingen en verbeteringen. 
470. E. C. Eckstein. 
300. D. Grevelink, adres onbekend. 
141. J. A. Maas Geesteranus, thans Nassaustraat 13, Utrecht. 
589. E. Stork, thans Amststr. 5, Halver i/Westf. (Duitschl.) 
412. G. A. L Visser, adres onbekend. 
274. Th. Anderson, thans Höllevadsholm (Zweden.) 
866. mr. W. Birnie, thans Kebon Dalem, Soerabaya (Java, N.I.) 
335. J. P, de Borst, Apeldoorn. 
509. P. Cornets de Groot, thans Tuindorp 3, i?a«(/öér«^ (N.I.) 
552. J. A. Oorver, thans Bintaranlaan 11 pav., Dcocja. \^.\>i 

41. G F. N. van Doorn, thans Merapiweg, 12, Semarang. (N.I.) 
261. Vict. Döring, thans Nieuw Merdika 6, Bandoeng. (N.I.) 
553. H. Th. Dozy, thans Prins Hendrikstr . 9, 53«(Ä7««^. (N.I.) 
270. H. W. Harten, thans Embong Kenongo, Ä^^r^iJa/a (N.I.) 
510. G. D. E. J. Hotz, thans Malang. (N.I.) 
519. Ch. Hulster, thans Hoofdagent Nillmij., Dcocja. (N.I.) 
548. Th. J. Indewey Gerlings, thans p/a. Ned. Handelmij., 

Semarang. (N.I.) 
11. M. E. L. Israël, Contr. B. B. Bima. (N.I.) 

299. J. Jansen, thans Insp. Nillmij., Djemhcr. (N.I.) 
688. D. de Leeuw, thans Riouwstraat 161, Bandoeng. (N.I.) 
151. J. Lodde, Divisiecomm. Gew. Politie, Manokwari. 

(Nieuw Guinea.) 
689. A. B. Meihuizen, Paya Bakong, postk. Bindjey (S. O, K., 

N. I.) 
568. W. G. van Oyen, thans p/a. Ned. Handelmij., Rangoon. 

(Br. Indië.) 
837. J. C. D. Pöttger, thans Petarongan 36, Semarang. (N.I.) 
419. J. C. de Quant, thans Ie luit. Inf., Riouwstraat 97 A, 

Bandoeng. (N.I.) 
289. E. P. van Staden ten Brink, thans Dagoweg 115, 

Bandoeng. (N.I.) 
682. J. F. van der Weide, thans Coenstr. 59, .Sa««'!?«»,;?. (N.I.) 

BEGROOTING 1935. 
Zie Mededeelingen October 1924. 
Aldus vastgesteld. 

(w.g.).- de Voorzitter, G. V. van der Schooren. 
de Penningmeester, Th. H. Klinkhamer. 

Gezien de Financieele Commissie: 
(wg.) : L. van Essen, G. J. Stork, A. Kriebel. 

Handboekje der Postzegels van Curasao en Suriname, 
bewerkt door A. C. Voss. 

Zij, die voor 15 Dec. '24 zorg dragen, dat hun inschrijving 
met remise toegezonden is aan den heer A.C. Voss, Amstel-
dijk 114, Amsterdam of aan den heer Mebus, betalen f 1,75. 
Voor inschrijvers uit de Koloniën loopt die termijn tot 31 
Jan. '25. Voor latere inschrijvingen wordt de prijs verhoogd. 

Postzegelvereeniging ,,Breda", te Breda. 
Ie Secretaris: L. C. A. SMEULDERS, Schoolstraat i8, Breda. 

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

Aanwezig 37 leden. Voorzitter de heer Singels. 
Na opening der vergadering en welkomheeting der aanwezige 

leden, waaronder de heer Vrensen, die door den voorzitter nog 
eens in 't bijzonder, namens de Vereeniging, wordt geluk gewenscht 
met de behaalde onderscheidingen op de Internationale Post
zegeltentoonstelling in den Haag, heeft ballotage plaats vaneen 
I I-tal candidaat-leden, die allen als lid worden aangenomen. 

De notulen der vergadering van 13 October 11. worden onge
wijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

Naar aanleiding van een door het bestuur aan den Minister 
van Waterstaat gericht schrijven in zake het nieuwe 10 cents zegel 
(rood), is vanwege Zijne Excellentie van den directeur-generaal 
der Posterijen, onder dagteekening van 5 November 1.1., een 
antwoord ontvangen, dat o.m. behelst, »da t de b e d o e l d e 
« z e g e l s g e l e i d e l i j k t e n v e r k o o p a a n de p o s t -
» k a n t o r e n z u l l e n w o r d e n v e r s t r e k t , n a a r m a t e 
»de v o o r r a a d z e g e l s v a n v r o e g e r e u i t g i f t e 
»(J u b i 1 e u m z e g e 1 s) u i t g e p u t raak t .« 

De voorzitter voegt hierna nog toe, dat alzoo van intrekking 
van het bewuste zegel nooit sprake is geweest en dat de heer 
Veen, hier tegenwoordig, reeds in de gelegenheid is, aan de 
aanwezigen het zooveel besproken zegel tegen den nominalen 
prijs te kunnen leveren, van welk vriendelijk aanbod door vele 
leden gebruik wordt gemaakt. 

De voorzitter deelt hierna mede, dat de Vereeniging niet erg 
gelukkig is geweest wat betreft het trekken van prijzen van de 
Postzegelverloting in den Haag, daar slechts één prijsje op een 
20-tal loten is gevallen. De gewonnen prijs zal worden toege
voegd aan de groote verloting in de Januari-vergadering. 

Tot leden van den Raad van Beheer van het Maandblad voor 
het jaar 1925 worden hierna benoemd de heeren J. C. Cramerus 
en L. C. A. Smeulders en tot plaatsvervangend lid de heer A. 
F. Singels. 

Tot vertegenwoordigers voor de Bondsvergaderingen worden 
voor h e t e e r s t e h a l f j a a r 1925 benoemd de heeren 
J. C. G. van den Berg, Ch. J. M. M. L.- Rekking, A. J. Jacobs, 
H. J. H. M. Janzen, J. Sikkens en L. C. A. Smeulders. 

Door den voorzifter wordt medegedeeld, dat door het bestuur 
zijn benoemd tot leden der commissie voor den aankoop van 
zegels voor de verloting, enz. in de Januari-vergadering de 
heeren J. C. G. van den Berg, J. E. van Dijk, A. J. Jacobs en 
J. Sikkens. Voor die verloting zal op de begrooting 1925 worden 
uitgetrokken een bedrag van f450,—, doch in den loop van 
het jaar is door het bestuur van deze som reeds een groot 
gedeelte besteed voor den aankoop van jubileum-zegels van 
Nederland en Koloniën, welke dus wel de hoofdschotel van de 
verloting zullen uitmaken. 

De heer Smeulders doet vervolgens eenige mededeelingen 
over een in »De Telegraaf« van l November geplaatst artikel 
over onze Nederlandsche zegels en wijst erop, dat momenteel 
ruim 100 waarden kunnen .worden gebruikt, waarvan alleen van 
het 10 cents-zegel niet minder dan 16. Ook stelt hij de verga-
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dering ermede in kennis, dat zoo nu en dan »prijsvragen« in 
het Maandblad zullen worden geplaats", waarmede in hel 
Novembernummer reeds een aanvang zal worden gemaakt . 
Eén van die vragen zal o. a. zijn, op hoeveel verschillende 
manieren men een brief met 10 cent frankeeren kan met gang
bare Nederlandsche zegels. 

Ue heer Siegmund leest .vervolgens een door hem vertaald 
artikel voor, voorkomende in de BriefmarkenPreisliste C van 
Richard Borek, d.d. 15 October, eveneens handelende over de 
Nederlandsche zegels, welke voorlezing door de vergadering 
met aandacht gevolgd wordt. 

In een paar drukraampjes gaan vervolgens rond nieuwe Zwit
sersche zegels, uitgegeven ter gelegenheid van het 50jarig 
bestaan der »U. P. U.« en facsimile's van 4 niet uitgegeven 
Japansche zegels, ten gevolge van het door de aardbeving ver
loren gaan der matrijzen. 

Door den heer Schroder wordt aan de Vereeniging ten 
geschenke gegeven een catalogus der Danzigzegels. 

Hierna heeft ' de bezichtiging plaats der collectie Nederland 
en Koloniën van den heer Vi&nsen, bekroond op de Inter
nationale Postzegeltentoonstelling in Den Haag met de gouden 
en een verguld zilveren medaille. 

Met bijzondere belangstelling wordt het tentoongestelde door 
de vergadering gadegeslagen, alsook de beide medailles en de 
kostbare kunsta lbums, waarin de bladen met zegels zijn opge
borgen. De woorden van dank, welke door den voorzitter hierna 
aan den heer Vrensen worden toegevoegd, worden door een 
krachtig applaus der vergadering bekrachtigd. 

Op voorstel van den heer Ziedses des Plantes wordt alsnog 
besloten een dankbetuiging te richten aan den Minister van 
Waterstaat voor de welwillende wijze, waarop hij ons inlichtingen 
over het nieuwe 10 cents zegel verstrekt heeft. 

Ten slotte verlot ing van een aantal zegels, aangekocht voor 
f3,95, benevens van eenige, geschonken door de beeren Horns, 
ds. Loeff en Tombrink. Aan een 24tal leden valt een prijs ten 
deel. De heer Cramerus stelt nog beschikbaar voor het aanwezige 
lid, dat deze serie nog niet volledig heeft, de 3 zegels Nederland, 
2 emissie, welke ten deel vallen aan den heer Backx. 

Waarna de vergadering is gescheiden. 
Breda, 10 November 1924.  De ie Secretaris, 

L. C. A SMEULDERS. 

Nieuwe leden. 
i6o. N. Garas, Rue Bouboulinas 44, Athene. (Griekenland). 
E 

43. L. W. J. Hol, Joh. W. Frisostraat 19, Sneek. (Sectie IV). 
E. P. 
205. A. H. Hansen, Sophiakade 48 b, Rotterdam. (Sectie V.) 
E. Z. B. 
264. Joh. J. Stoks, Houthorststraat ii\,'sGravenhage.[?>i:c'i\&N.) 
E. Z. R. 

H. Zwijnenburg, Berkelschelaan 11 a, Rotterdam. (Sectie V.) 265. 
E. Z. 
269. 
E. Z. 
128. 
E . 
301 . 

R. 
C. F. van Gemerden, C 298, Hansweert. (Sectie III.) 

A. S. M. J. Meeüs, Groot Seminarie, Hoeven. (Sectie III.) 

Z. J. van den Bout, Geeuwkade 5, Sneek. (Sectie IV.) 
È. Z. R. P. 
317. G, H. Tissen, Nassaustraat 17, Breda. (Sectie I.) 
E. Z. 

50. G. C.Milborn, Heemraadssingel 268 a, ÄöÄrrfßwz. (Sectie V.) 
E. 
482. Jac. Beekhuizen, De Genestetstraat 10, Delft. (Sectie V.) 
F 

Candidaaileden 
A. G. Duijn, Winkelbediende, Oude Dieze 2,,'sHertogenbosch. 

(Voorgedragen door M Adelmeijer, 'sHeriogenbosch.) 
Eduard Pool, Fabrikant , Spoorwegstraat 5, Hengelo(O). (Eigen 

aangifte.) 
J. C. van Bortel, Onderwijzer ie kl. b h . O. E. L. O. in Ned.

Indië, tijdelijk Mariastraat 12, te Venlo. (Eigen aangifte.) 
J. F. H. Titulaer . Hoofd der school te Beek (Prinsenhage). 

Voorgedragen door C. Backx en G. W. van Gennip.) 
Adresveranderingen. 

246. J. C. G. van den Berg, te Ginneken, thans Burgemeester 
Pastoorsstraat 5, aldaar. (Sectie II,) 

202, R. Kormos, voorheen te Rotterdam, thans Anna van 
Buerenstraat 90, te 'sGravenhage. (Sectie V.) 

294. P, A. M, Davyt, voorheen te Wageningen, thans Familie
hotel, Rue de Joncker 23, Brussel. (Sectie IV,) 

271. A. O. I ' i ttmann, voorheen te Karlsruhe, thans Linden 
Gardens 32, Boyswater, London, W. 

107, P. J. G. M. Vos, te 'sGravenhage, thans Prinsenstraat 82, 
aldaar. (Sectie V,) 

379 E, J. Klaverwijden, voorheen te 'sGravenhage, thans 
Berg en Dalscheweg 44o, te Nijmegen. (Overgebracht van 
Sectie V naar Sectie IV.) 

124, H. C. Correljé, te Utrecht, thans Nobelstraat 7, aldaar. 
(Sectie IV.) 

Bedankt als lid. 
264. J. M. C. Meuwissen, Breda. (Sectie I.) 

43. Ant. W. van der Schoot, Tilburg. (Sectie III.) 
50. Th. Haringx, Veenhuizen. (Sectie IV,) 

317. mevr, C. A, M. Mertens, Uirschot. (Sectie VI,) 
113. M . A . B Toxopeus, Oosterstraat 38, G/ö«2«_^^;/. (Sectie IV,) 
203, K. van de Graft, Üldenzaal. (Sectie IV,) 
209, F. M, H. Haan, Urmond. (Sectie VI,) 
234, J. A. W. Gevers Deijnoot, St. Annastraat 472, Hatert, 

Nijmegen (voorheen Rotterdam). (Secties V en IV,) 
19. dr. E. J. A, H, Verzijl, Minderbroederstraat 5, Maastricht. 

(Sectie VI). 
128. M. Respand, Parijs. 
92, J. P. de Herder, Amsterdam. (Sectie VIL) 

Overleden. 
I 6 Q . B . K . M . Beukers, te Breda. (Sectie 11,) 

Bekendmaking. 
Voor degenen, die zich thans bfl een der bestuursleden als 

lid aanmelden voor het vereeniglngrsjaar 1925, graat het l id
maatschap reeds nu in en behoeven zq voor het t^dvak tot 
en met 81 December a.s. nog geen contributie te betalen, 
terwijl zy recht hebben deel te nemen aan de groote alge
meene verlot ing (zonder nieten) in de Januarivergadering. 

Aankondigingen. 
BESTDURSVERGADERIN« op Maandag 1 December 1924, 

des avonds te 8 nur, in de „Beurs van Breda". 
LEDENVERGADERING op Maandag 8 December 1924, des 

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

Ver. van Postzegelverz. ,,Hollandia", te Amsterdam. 
Secret . : J. A. K A S T E I N , Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
25 October 1924, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", 
Amsterdam. 

Aanwezig 57 leden. De voorzitter deelt mede, dat de heer 
Zilver wederom vele tijdschriften heeft geschonken voor onze 
bibliotheek, vervolgens complimenteert hij de «Hollandia» leden 
die op de Haagsche Tentoonstel l ing bekroond zijn \ a voor
lezing der notulern van de Septembervergadering wordt besloten, 
dat een deel der tentoonstellingszegels op de vergademg geveild 
zal worden ter stijving van het fonds, dat gesticht wordt, om 
het 25jarig bestaan van «Hollandia» in 1927 luisterrijk te kunnen 
vieren. Voor hetzelfde doel stelden reeds 5 leden hunne aan
d e d e n in het Waarborgfonds der Tentoonstell ing beschikbaar ; 
de beeren Schmidt, Zwolle en L. de Haan schonken hiervoor 
verschillende fraaie postzegels, zoodat het beginkapitaaltje reeds 
aanwezig is en de heer Vredenduin spoort allen aan, dit goede 
voorbeeld te volgen, zoodat wij in 1927 flink voor den dag 
kunnen komen. 

Naar aanleiding van een klacht van den heer Reuvekamp, 
wien het als sectiehoofd was ongevallen, dat er in sommiae 
boekjes vele ongeteekende, schampere opmerkingen waren 
geplaatst, herinnert de voorziter er nog eens aan, dat alleen 
onderteekende gepaste opmerkingen geduld kunnen worden. 
E e n a l g e h e e l e h e r z i e n i n g v a n h e t r o n d z e n 
d i n g s v e r k e e r i s s p o e d i g t e v e r w a c h t e n . 

! J .> . tA lJJJBUgl | i lHJ | 
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Na ballotage worden als nieuwe leden toegelaten de beeren 
J. C. Harm en P. C. Schutten te Amsterdam. 

De heer Zwolle heeft op zijn reis aan het speciale philatelis-
ten-loket te Praag vele Tsjecbo-Slowakijsche zegels gekocht 
en stelt de leden in de gelegenheid zich deze tegen den kosten
den prijs aan te schaffen ; velen maken van dit vriendelijk aanbod 
gebruik. 

De veiling van 8 kavels brengt f7,65 op, de veiling van 3 
prijzen, geschonken door de beeren L. de Haan en Zwolle voor 
het Jubileum-fonds, f 15,25. 

Na verloting van 20 prijzen onder de aanwezigen, wordt de 
vergadering te half elf gesloten. 

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

Aangenomen als lid. 
P. C. Schutten, Lutmastraat 75 l, Amsterdam. 
J. C. Harm, Joh. Verhulststraat 98, Amsterdam. 

(Laatstgenoemde is voorgesteld door P. Vredenduin jr.) 
Adresveranderingen. 

C. J. L. F. Peters, Koninginneweg 140 (in pi. van 40), Amsterdam. 
L. de Haan, Koediefslaan 84, Heemstede. 
W. J. de Ronden, Lutmastraat 91 l, Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
348. C. J. de Moor, Bilderdijkkade 14, Amsterdam. 
184. J. K. W. Goudriaan, Veerstraat 66, Amsterdam. 
186. H. Hendricks, Zocherstraat 39, Amsterdam. 

9. W. H. E. Nieuwenhuijs, Adr. Mildersstraat, Rotterdam. 
265. jhr . C. L. van Lennep, Parallelweg, Bloemendaal. 

Candidaat-lid. 
M. Hauer, koopman in tabak, Van Breestraat 1^6, Amsterdam. 

(Voorgesteld door J. J. A. Engelkamp), 
Vergaderingen. 

BESTDURSVERGADERINU op Zaterdag 22 November 1924, 
'saTOnds te 8 uur, in Café S u i s s e , Kal ïers traat , 
Amsterdam. 

LEDENVERUADERING op Zaterdag 29 November 1924, des 
aTonds te 8 uur, in Hotel , ,Krasnapolsky", Warmoes
straat , Amsterdam. 

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

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris : K. H. J. VAN HULSSEN, Steenweg jobis, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 28 October 1924, in Hotel l'Europe, te Utrecht. 

Aanwezig 4i leden en 2 introducé's . Om 8.15 werd de verga
dering door den voorzitter geopend, die alle leden en meer in 
het bijzonder de voor het eerst aanwezige beeren Taat en De 
Richemont , benevens de aanwezige introducé's, welkom heet te . 
Nadat de notulen der vorige vergadering onveranderd goed
gekeurd waren, werden de ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen. Terwijl in het drukraampje een tweetal portzegels 
van Nederland opdruk 5 op i cent naar rechts en links van den 
heer Post circuleerde, deelde de voorzitter mede , dat door de 
Vereeniging 5 prijzen waren gewonnen op de 1.1. gehouden 
Internationale Postzegeltentoonstell ing te 's-Gravenhage en dat 
voor de Vereeniging een Underwood schrijfmachine ten behoeve 
van het secretariaat was aangekocht voor f90,—. Eveneens werd 
medegedeeld, dat op den heer E. Verff art. 22 van het regle
ment was toegepast, omdat dit lid herhaaldelijk in verzuim gebleven 
is, kennis te geven aan het secretariaat van zijne diverse ver
huizingen. 

De voorgedragen candidaat-leden J. H. Kroes, J. T. Verster, 
mej . M. Went ink, F . A. Baron van Lijnden, mr. J. C. van Arkel , 
S. Hoogerwerf, P. de Jong Pzn. werden met algemeene stemmen 
als leden aangenomen. 

Waar gebleken is, dat er voor de veilingen en zichtzendingen 
groote belangstelling bestaat, werd door het bestuur voorgesteld 
om bij wijze van proef een beursavond in te stellen, waaibij in 
de kosten voor zaalhuur door de aanwezige leden moet vi-orden 
bi jgedragen; het aantal te veilen kavels op de gewone algemeene 
vergaderingen wordt tot op de helft teruggebracht . Met alge
meene s temmen werd dit bestuursvoorstel aangenomen en 

bepaald, dat de eerste beursavond zal worden gehouden op 
11 November a s. 

In verband met vele werkzaamheden konden de verslagen van 
den penningmeester en directeur van verkoophandel nog niet 
worden uitgebracht. De aftredende bestuuis leden, de voorzitter, 
de penningmeester en de sectiehoofden I en II, die zich herkies
baar gesteld hadden, werden bij acclamatie herkozen. Het 
geschorste lid R. C de Kok, die nog steeds in verzuim gebleven 
is de redenen van de schorsing weg te nemen, werd met alge
meene stemmen geroyeerd als lid der Vereeniging. 

Inmiddels was door de beeren Van Riezen en G. van Vloten 
de groote verloting in orde gebracht , zoodat de aanwezigen in 
de pauze verrast werden met een mooi prijsje. De overige 
prijzen zullen den leden door de zorg van het secretariaat 
worden toegezonden. 

Bij de rondvraag kwam de zaak van de afdeeling Vlaardingen 
ter sprake, waarbij besloten werd met die kwestie te wachten 
tot de eerstvolgende vergadering. Eveneens werd het voorstel 
Beijerink, om in te schrijven- op de Rijkspostzegelveiling, ver
wezen naar de eerstvolgende bestuursvergadering. 

Na eene mededeeling van den heer Van der Horst, bracht 
de heer Wijnmalen ter sprake, dat sommige zegels voor de 
verloting der Internationale Postzegeltentoonstelling te 7?^»//<7a^ 
van zoo geringe waarde waren, dat de kosten, om in het bezit 
van die prijzen te geraken, hooger waren dan de waarde der 
gewonnen zegels. 

Na een geanimeerde veiling en de ter tafel gekomen zicht-
zending, werd de vergadering om lo^/j uur opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
(e) J. H Kroes, Willem van Noortstraat 63 bis, Utrecht. 
(e) J. T. Verster, Elspeterweg (Roodewald), Nunspeet 
(e) mej. M. Wentink, Prinzenstraat 25, Hilversum. 
(e) F . A. baron van Lijnden, Wittevrouwensingel 24, Utrecht. 
(e) mr. C. J. van Arkel, Mauritsstraat 70, Utrecht. 
(e) S. Hoogerwerf, Morschweg Ji, Leiden. 
(e) P. de Jong Pzn, Teel ingstraat 8 bis, Utrecht. 

Candidaat-lid. 
M. W. E. Smitshuijsen, Moreelselaan i, Utrecht. 

Geroyeerd als lid. 
R. G. de Kok, Hoogelaan 9, Vlaardingen. 

Adresveranderingen. 
P. Frima wordt Graaf Florislaan 26, Hilversum. 
E. A. Hulst wordt Amsterdamsche straatweg 25, Arnhem. 
M. C. Sigal jr. is Schiedamsche weg 119, Vlaardingen. 

Opgelegde boeten. 
E. Verff, f2,50, te voldoen vóór 15 November 1924. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 18 Noyember 1924. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 25 NoTember 1924. 

Mededeeling. 
Door de zorg van den secretaris zijn op i November de 

prijzen van de groote verloting — voorzooverre niet reeds 
uitgereikt — aan de overige leden toegezonden. Den leden, die 
bij ontvangst van dit Maandblad nog niet in het bezit van hun 
prijs kwamen, worden verzocht hiervan vóór 25 November a . s . 
mededeeling te doen aan het secretariaat (Steenweg 70 bis, 
Utrecht). Met de verzending van de prijzen voor de leden der 
afdeeling Vlaardingen wordt gewacht tot de loopende kwestie 
met die afdeeling is opgelost. 

JAARVERSLAG over het vereenigingsjaar 1923-1924, 
In het begin van het afgeloopen vereenigingsjaar werden alle, 

volgens rooster aftredende bestuurs leden herkozen, terwijl in 
dit jaar het bestuur geen wijzigingen heeft ondergaan. 

Aan het begin van het vereenigingsjaar bedroeg het aantal 
leden 239, thans 231 ; een achterui tgang dus van 8 Iqden. Hier
tegenover staat, dat de ballotagelijst voor de eerste vergadering 
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in het nieuwe vereenigingsjaar de namen van 8 candidaatleden 
vermeldt. De afdeeling «Gouda» telt thans 20, de afd. Vlaardingen 
10 leden. In Utrecht wonen 59 leden, terwijl de U. Ph. V. verder 
i42 correspondeerende leden telt. Het aantal Utrechtsche leden 
vermeerderde in dit vereenigingsjaar met 5. 

In het afgeloopen vereenigingsjaar werd het normale aantal 
vergaderingen gehouden, n.l. 10 bestuurs- en 10 algemeene 
vergaderingen. De algemeene vergaderingen werden gemiddeld 
door 30 leden geregeld bezocht. De vergaderingen hadden haar 
gewoon geanimeerd verloop, dank zij de verlotingen, waarvoor 
dikwijls door vele leden prijzen werden geschonken en omdat 
verschillende leden deze veraangenaamd hebben door het ter 
bezichtiging stellen van een gedeelte hunner collectie of nieuwig
heden, waarvoor allen te dezer plaatse dank zij gebracht . Mede 
een woord van dank aan den eerevoorzitter mr. de Beer voor 
zijne gehouden causerie over de Brusselsche Internationale 
Postzegeltentoonstelling, welke causerie met aandacht door de 
aanwezigen gevolgd werd. Bij wijze van St. Nicolaas-surprise 
verraste de heer Wijnmalen de November-vergadering met een 
extra verloting zonder nieten. 

Van Januari tot en met Maart werden de vergaderingen 
gehouden in eene localiteit van het café-restaurant «Jaarbeurs», 
welke localiteit te klein bleek, zoodat de algemeene vergadering 
van Maart zich uitsprak voor terugkeer naar het oude vergader
lokaal. Dank zij de bemoeienissen van den heer Wijnmalen en 
de groote medewerking van de eigenaren van genoemd restau
rant en Hotel de TEurope, kon de Verecniging reeds in April 
over haar oude vergaderlocaliteit beschikken. 

Voor het falsificaten-album werden enkele exemp'aren ge
schonken, terwijl het archief der Vereeniging verrijkt werd met 
eene oude prijslijst van zegels van Nederland en Koloniën, 
geschonken door den heer Moesman en de bibliotheek met een 
VI. Jaargang van den Nederl. Philatelist (Jan.—Dec. 1909), 
geschonken door den heer Van der Horst. 

De veilingen en zichtzending ter vergadering blijven een 
attractie voor onze leden. 

Leden van den Raad van Beheer over het afgeloopen jaar 
waren de beeren P. H. van Gittert en H. G. Mi l ius ; plaatsver
vangend lid de heer F . H. M. Post ; afgevaardigden ter Bonds
vergadering de beeren P. H. van Gittert, H. G. Milius, H. Kaub, 
F . H. M. Post en G. L. Sanders. Leden van de verificatie-com
missie 1923 —1924 zijn de beeren W. M. Beijerinck, D. Tholen, 
plaatsvervangend lid de heer G. J. Baljet. 

In dit vereenigingsjaar mochten inzendingen van twee onzer 
leden bekroningen verwerven. De collectie van den heer Milius 
werd op de gehouden postzegel-show te Breda bekroond met 
een zilveren medail le, de verzameling G r e t a van den heer 
De Beer verwierf op de Internationale Postzegeltentoonstelling 
te Brussel een bronzen medaille, terwijl de inzending van den 
heer Post, «een studie van het 30 cents zegel van Nederland 1917», 
een eervolle vermelding mocht verwerven. 

Voor de groote Internationale Postzegeltentoonstelling te 
Den Haag werd door de U. Ph. V. een gouden medaille beschik
baar gesteld en werden vijf aandeelen in het waarborgfonds voor 
die Tentoonstelling genomen. 

Van de afdeeling «Gouda» werden afschriften van de notulen 
der gehouden vergaderingen en feestvergaderingen ontvangen, 
waaruit blijkt, dat de te Gouda gehouden vergaderingen zich in 
een druk bezoek mochten verheugen en in die afdeeling een 
gezond vereenigingsleven heerscht. He'aas kunnen wij hetzelfde 
niet memoreeren van de afdeeling «Vlaardingen», waar de leden 
zelfs voor eene vergadering niet bijeen te krijgen zijn. 

Alvorens het verslag te beëindigen, wil ik hier wijzen op de 
omvangrijke correspondentie, die het voeren van het secretariaat 
tegenwoordig met zich meebrengt. Een gedeelte is het gevolg 
van het niet naleven van sommige artikelen van de statuten en 
reglement — in het bijzonder van de artikelen 22 en 23 — en 
het niet nakomen van de in de Maandbladen geplaatste mede-
deelingen ; dit brengt onnoodige correspondentie en port-
kosten mede. 

Ik doe een beroep op al de leden, aan dit laatste hun aan
dacht te wijden en eindig dit verslag met mijn besten wensch 
voor den verderen bloei onzer Vereeniging en wek alle leden 
óp, hieraan, zooveel als in hun vermogen is, mede te werken. 
' De voorzitter. De secretaris der U. Ph. V., 
D R . P . H . VAN G I T T E R T . K . H . T. VAN HULSSEN. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Seer. : G.J. GOELAND,Van Weede v. Dijckveldstr. %o,'s-Gravenhage. 

VERKORT VERSLAG van de Najaarsvergadering van 23 
October 1924, 's avonds te 81/4 uur, in het „Zuid-
Hollandsch Koffiehuis", te 's-Gravenhage. 

Tegenwoordig 2 dames- en 29 heeren-Ieden. Voorzitter de 
heer Stroo, die, tot zijn groot genoegen, de weer grootere opkomst 
constateert en de vergadering opent. Notulen en ingekomen 
stukken worden door den secretaris voorgelezen en vervolgens 
gearresteerd, respectievelijk afgedaan. 

Onder de ingekomen stukken bevond zich o.m. een schrijven 
van den heer J. D. van Brink, die zich.bereid verklaart zijn 
(bekroonde) verzamelmg gelegenheidszegels te komen ten toon-
stellen en nader toe te lichten. Den secretaris wordt opgedragen 
het aanbod dankbaar te aanvaarden. 

De verschillende bestuursverkiezingen hebben thans plaats en 
worden alle functionarissen herkozen, behalve d^ directeur der 
afdeeling Verkoophandel, sinds eenige maanden ernstig ongesteld. 
In diens plaats wordt gekozen de heer W. R. G. Starink, gedu
rende eenigen tijd waarnemend directeur dier afdeeling. Genoemde 
heer neemt zijn benoeming aan onder eenige reserve. Ook de 
overige beeren, voorzoover aanwezig, laten zich hunne herbe
noeming welgevallen. Aan de afwezigen zal worden kennis 
gegeven. De ballotage over de candidaat-leden heeft thans plaats 
met uitslag, dat beide candidaten met algemeene s temmen 
blijken te zijn aangenomen. 

De voorzitter doet thans mededeeling van eenige aangelegen
heden van internen aard. Naar aanleiding daarvan wordt o m. 
eene commissie benoemd, bestaande uit de beeren Deggeller , 
jhr . de Stuers, Van 't Hooff, Rinders en den secretaris. Ook 
wordt een beslissing genomen over de uit de aandeelen van 
het waarborgfonds verkregen stellen zegels en getrokken prijzen 
uit de verloting. Wat de zegels betreft, zal van het onbaatzuch
tige voorstel van een der leden gaarne worden gebruik gemaakt . 

Overgegaan wordt daarna tot de gebruikelijke verlotingen 
en sluit de voorzitzer vervolgens de vergader ing. 

G. J. GOELAND, 
Secretaris. 

Mededeeling. 
Den leden, die er de voorkeur aangeven weder van deii her

openden postcheque en girodienst gebruik te maken, kunnen de 
bedragen hunner aankoopen uit de rondzendboekjes voortaan 
storten op de pr lvé-rekening van den heer W. R. G. Starink, 
Prins Hendrikstraat 28a, te 's-Gfavenhage, zijnde no. 19803. 

Aangenomen als werkend lid. 
mr. H. L. van Zanten, J.Pz, Coenstraat 31, 's-Gravenhage. 
G. A. M. Verschoor, Leuvenumschestraat 73, Scheveningen. 

Candidaten Werkend Lidmaatschap. 
A. J. van Eelde, Statenlaan 18, 's-Gravenhage. (Voorgesteld 

door B. Hioolen). 
J. Jacobs, Arts bij den Gemeentelijken geneeskundigen dienst, 

Jacob Mosselstr. I, ^s-Gravenhage. (Voorgesteld door J. Warmolts . ) 
S. Slavekoorde, Technisch Hoofdassistent bij den Octrooiraad, 

Cypresstraat 136, 's-Gravenhage. (Eigen aangifte). 
Correspondeerend lid. 

dr. A. H van den Berg, Arts te Hoorn. (Eigen, hernieuwde 
aangifte als vroeger lid en met ingang van i Jan. 1925.) 

Bedankt als lid. 
A O. Marimian, Rue Glément Roassal 4, Nice. 
H. O. Marimian, Rue Golbert i4, Marseille. 

BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING op Vrijdag 
28 NoTember 1924 ( inplaats Tan Donderdag 27 Nor. 1924, 
's avonds te 87» uur, In het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, 
Groenmarkt, te 's-Grayenhage. 

Notulen. ' Event, voorstellen v .h . bestuur 
Ingekomen stukken. en de in de najaarsvergade-
Ballotage nieuwe leden. ring benoemde commissie. 

- Mededeelingen. Verloting. 
Rondvraag. Sluiting. 
Veiling. 

U J l - f c J t J r i J B ' P K M J 
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Ver. van Postzegelverz. „de Globe", te Arnhem. ' 
Secre ta res se :J . G. Schuurman-Meesters , Apeld.weg 57, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
28 October 1924, des avonds te 8 uur, te Arnhem. 

Nadat de voorzitter de door 24 leden bijgewoonde vergadering 
heeft geopend, worden de notulen gelezen en goedgekeurd Bij 
de daarna gehouden s temming worden de beide candidaat-leden 
aangenomen. 

De directeur van de rondzendingen vraagt, of de vergadering 
het er mee eens is, bij de aanstaande reorganisatie van den 
rondzendingen-dienst de zendingen te splitsen, n.1. ie enkel 
Europa en Nederlandsche Koloniën en 2e algpmeen. Niemand 
heeft hiertegen bezwaar. 

Hierna sluiting. De Secretaresse, -* 
J. G. SCHUURMAN-MEESTERS.1 , 

Nieuwe leden. 
73. W. Raadsveld, Van Lumeystraat 69, '-Gravenhage. 

107. P. J. Kuijters, 2e Adelheidstraat 151, 's-Gravenhage. 
Candidaat-lid. 

A. Vlietstra, Beverwijk. (Voorgesteld door C. Bronke.) 
VERGADERING op Dinsdag 25 NoTCmber 1924, 

SOCIKTEITSAVOND op Diiisdagr 9 December 1924, 
' s avonds te 8 n u r , in Café , , N a t i o n a l . " 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", te Rotterdam. 
S e c r e t a r i s : P. J O R I S S E N P . C . Z N . , Beatrijsstraat ^d, Rotterdam. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 14 October 1924, 
des avonds te 73̂2 uur, in het Poolsch Koffiehuis. 

Aanwezig 19 leden. Vooizitter de heer De Ruiter. 
Voorlezing en goedkeuring notulen. 
Bezichtiging verzamelingen van Kreta en Uruguay van onder-

geteekende. 
Een zegelverkoop bracht fo,8l in kas. 
Daarna verloting en sluiting. 

De secretaris, P. JORISSEN P.C.zn. 
Bedankt voor het lidmaatschap met 31 Dec 1924. 
M. van der Lugt, Westzeedijk io6, Rotterdam. 
A. van Rijn, Oostzeedijk i64, Rotterdam. 
]. M. Sweep, Nieuwe Binnenweg 158, Rotterdam. 
A. Bos Kzn., Aleidaslraat 158Ä, Schiedam. 

Internationale Ver. ,,Philatelica", te 's-Gravenhage. 
S e c r e t a r i s : J. N. H, VAN R E S T , Ful tons t raa t 69, 's-Hage. 

VERSLAG van de leden-vergadering op Woensdag 22 
October 1924, in café „HoUandais", te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 56 leden. Wegens verhindering afwezig de secretaris 
en de heer Grave. De voorzitter opent de vergadering en deelt 
mede, dat uit de verloting van de Internationale Postzegelten
toonstelling 4 prijzen zijn get iokken. Er wordt besloten 2piijzen 
bij de jaarlijksche verloting te voegen en 2 bij de verloting van 
heden avond. 

Van den heer J. G. Millaard zijn 3 boeken ontvangen voor 
de bibliotheek. De bibliothecaris hoopt, dat deze schenking 
voor meerdere leden een voorbeeld mag zijn. 

De voorzitter leest twee gedichtjes voor in verband staande 
met de reclame-afstempeling. 

De candidaat-leden worden aangenomen met 46 s temmen voor. 
Bij de verloting krijgt de heer P. Hagemeijer den len pri js; 

voor deze verloting zijn zegels geschonken door de beeren Melsert, 
Van der Meulen, Friedrich, Van der Moer, Groeneboer, Scharren
berg, D. van Rijswijk en Verhoef. Hie ina doet de heer de Graaf 
enkele mededeelingen omtient het 10 c. zegel, ontwerp prof. 
Veth. In een onderhoud met mr. van Royen van het Hoofdbe
stuur van 'de Posterijen is hem verzekerd, dat dit zegel niet 
wordt ingetrokken. 

Er wordt een commissie van onderzoek benoemd, bestaande 
uit de beeren de Graaf, Van Houtum, Kiichner, Van der Meulen 

en Groeneboer, in verband met mededeelingen (niet voor publi
catie geschikt) van den heer de Graaf. Hierna veiling van zegels. 

Bij de rondvraag stelt de heer Bakker voor om bovengenoemde 
commissie ook te verzoeken, zich eventueel met den inkoop van 
nieuwe uilgiften te willen belasten. 

De heer Van Leijden stelt voor om te trachten, evenals 
»Hollandia« te Amsterdam, dat de postwaarden van de Koloniën 
ook op het hoofdpostkantoor te's-Gravenhage verkriighaar zuUen 
worden gesteld. De 2de Secretaris, J. H. VAN DER V E E N . 

Nieuwe leden. 
70. J. Kromme, Molenweg 168, 2^wolle. 

113 A. van Bommel, Preloriusstr . 23, den Haag. 
123. F. Kuijters, 2de Adelheidstr . 151, den Haag. 
181. H. Jordaan, p/a G. A. Dassen, Groote Markt, Zwolle. 
215. S Keizer, Sassenstr. 39 l, Zwolle. 
223. Adr. Heynsius, Prinses Julianalaan 61, Rotterdam. 
234. J. M. C. SchuUer, P. Potteistr. 336, deii Haag. 

8. I. F. Kastelijn, Wiekstr . 34, den Haag. 
37. G. F. MirandoUe, Goudenregenstr . 278, den Haag. 
47 J. H. van Noord, Berkelsche laan 721?, Rotterdam. 

280. F . Kuipers, Gortweg 9 G ' , Hoek van Holland. 
316. B. Hofman, Schiedamsche Singel 70, Rotterdam. 
317. mej. P. W. van Tet te iode, Regentesselaan \?,,den Haag, 
318. mevr. C. C. M. Jenezon-Den Hertog, Galileïstraat 165, 

den Haag. 
319. A. Visser, Medan. (Deli). 

Candidaat-leden. 
A. Vooges, Emmastraat 42, Rijswijk (Z.H.). (Vooi gesteld door 

M. Dessauer.) 
F. A. van Dongen, H. d. School te Broekland, Raalte. (Voor

gesteld door F . R. van Dam te Zwolle^ 
G. J. Scheepmaker, onderwijzer te Buitenzoig (Ned.-Ind.) 

(Eigen aangifte). 
W, C. Eijckelhof, commies b. h. Ministerie v. Binnenl. Z. en 

Landb. , Binnenhof ig, den Haag. (Voorgesteld dooi D. T h . v . d. 
Schalie en Wevers.) 

mej . Nieberding, Sneeuwbalstraat 125, den Haag. (Vooi gesteld 
door C. J. Reijerse en F. A. van Buuren.) 

Waldemar Vergien, öaws'z^, Hauptstrasse 34 11. (Eigen aangifte). 
C. A. Pull, Directeur der Nationale Bankvereeniging, Agnieten-

straat, te Tiel. 
mr. S. Rink, advocaat en procureur^ Ambtmans t iaa t , te Tiel. 
G. H. Jonkers, koopman, Stationstraat, te Tiel. 
P. van der Brugh, Havendijk, te Tiel. 
J. van Dalen, p/a G. W. Worst, Plantsoen, te Tiel. 
(De laatste vijf voorgedragen door C. A. de Geus te Heessclt 

en J. Sonneveldt te Tiel.) 
Bedankt als lid. 

8. F. J. Boom, Zwolle. 
37. F. Nuijen, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
263. J. J. Hogervorst, R. K. Pastorie, 't Zandt (N.H.). 

16. J. J. Oltmans, Borneostraat 19, Dordrecht. 
Vergaderingen. 

BESTÜÜRS- e» ALGEMEENE VERGADERING op W o e n s d a g 
26 NoTcmber 1924, respect ieyelqlf te 7V4 en T'/i uu r , in 
Café »Hol landa is« , Groenmar is t , te ' s - G r a r e n h a g e . 

1. Notulen. 5. Veih'ng. 
2. Mededeelingen. 6. Rondvraag. 
3. Ledenverkiezing. 7. Sluiting, waarna gelegenheid 
4. Verloting. voor ruit. 

Ned. Phil. Ver. , ,0p Hoop van Zegels", te Haarlem. 
S e c r e t a r i s : G. H A M E R , Kleverparkweg 123, Haarlem. 

KORT VERSLAG van de Algemeene Vergadering op 
Dinsdag 28 October 1924, in het gebouw van den 
Kegelbond, te Haarlem. 

Voorzitter : de heer John Robbers. Aanwezig 23 leden en een 
introducé. De notulen der vorige bijeenkomst woiden voorge
lezen en goedgekeurd. 

W A T E R G R A A F S M E E R T M a M MK »KWlk. «V W = • 
D I R . U E O N D E HAAT 
INT.T e L. X U I D 625S 



O F F I C I E E L O R G A A N V A N : 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging 
te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de 
Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; 
de Philatelisten-Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de 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 W E E N E N 1923; 
VERGULD ZILVEREN EN ZILVEREN MEDAILLE 's -GRAVENHAGE 1924. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redac-
tioneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den Hoofd
redacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek van Holland; al wat Nederland 
en Koloniën betreft, aan den Redacteur F. H.M. POST, Maliebaan 104, 
te Utrecht; alles op het gebied van Poststukken, aan den Redacteur 
W. P. COSTERUS Pzn., te Edam. Afstempelingen aan den Heer 
J. P. TRAANBERG, Brouwersplein 25f, te Haarlem. :: :: 

Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. S P I T Z E N jr. 

Vaste medewerkers: J. A. KASTEIN, \l. C. MILIUS, G. V. VAN DER 
SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr., LEON DE RAAV, 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. S M E U L D E R S , S c h o o l s t r a a t 18, te B R E D A , 
Postrekening No. 37183. :: :: :: 

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
Binnenland, per jaar, franco per post ƒ 5,—. 
Buitenland, > » • » » » 6, — . 
Afzonderlijke nummers » 0,5O-

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling) : 
'/, pagina 
'/, » 
V, ' 
V4 • 

/ 3 0 -
» 17,5° 
» 12,50 
. 10,— 

V, pagina . 
'/, » . 
V. » • 
VM » • 

/ 7 , 5 o 
. 6,— 
» 5.50 
. 4 ,50 

V t , p a g i n a , ƒ 4 , — 
Vi . > • » 3 -
Bij 3-> 6- en l2-ma8l plaat
sing 5,10 an 15 "/o raduetia 

3e JAARGANG. B R E D A , 1 5 N O V E M B E R 1 9 2 4. No. 11 (35). 

De Internationale Postzegeltentoonstelling 
te 's-Gravenhage van 6 fot 17 September 1934 . :-: 

II. 
In het eerste gedeelte van het verslag over de Tentoonstell ing, 

opgenomen in het October-nummer, maakten wij reeds m e t e e n 
kort woord melding van den feestmaaltijd op i i September j .1 . 
Om den uitslag van de bekroningen ook in genoemd nummer 
te kunnen opnemen, konden wij aan dien feestavond niet meer 
ruimte geven, daarom komen wij hierop thans nog eens en dan 
uitvoeriger terug. 

Aan dien maaltijd ging vooraf een bezichtiging van het Vredes
paleis. 

Na een dronk ingesteld te hebben op het welzijn van het 
Koninklijk Huis, waarna allen het Wilhelmus zongen, opende 
de Voorzitter, de heer G. V. van der Schooren dezen avond 
met de volgende woorden : 

Mesdames et Messieurs; 
En vous souhai tant les sincères bienvenus k notre banquet 

officiel je desire spécialement prononcer notre grand plaisir de 
voir entre nous Monsieur Bacon de Londres, ancien président 
du Royal Philatelie Society et k grand philaléliste. Soyez con-
vaincu, Monsieur Bacon, que nous sommes heureux de vous 
voir ici, nous espérons que vous voulez rapporter au plus haut 
coUectionneur l 'assurance de nos sentiments honorés et raconter 
de ce que notre exposition vous a montré d' interessant. 

Messieurs, Membres de notre Jury, les jours fatiguants sont 
passés, vos travaux sont finis. Croyez-moi, si je vous prononce 
notre vive satisfaction, que vous avez bien voulu accepter. Les 
functions non-sinécures, que vous avez forme dans cette combi
nation tres étendue, sont une bonne representation de la phila
telic internationale. Sans en avoir douté un moment nous 
constaton que dans cette jury internationale existait une parfaite 
collaboration. Nous vous remercions de tout nos coeurs pour 
ce que vous avez bien voulu faire pour nous. Nous connaissons 
tout ä fait les difficultés d'un jury de timbres-poste, et nous 
doublerons nos remerciments , Veuillez prendre, avec vous, 
messieurs, la conviction que la Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars est fiere que vous avez suivi notre invi
tation honorant ainsi notre exposition et notre fête jubi laire . 

Mesdames et Messieurs, je léve mon verre ä la santé des 
membres du Jury. 

Daarna kwam de Secretaris van het Uitvoerend Comité, de 
heer Mr. E. Bonn aan het woord, die allen dankte, die hem in 

zijn taak hadden bijgestaan. Aan zijn rede ontleenen wij het 
volgende : 

Dames en Heeren, 
In de eerste plaats dank aan onze bui tenlandsche vrienden 

uit de verschillende landen voor hun fraaie inzendingen. Veroor
loof mij dus deze inzenders in hun eigen taal te mogen toe
spreken. 

An allerersten Stelle danke ich Ihnen, meine philatelistischen 
Freunde der deutschsprechenden Länder, herzlichst für die uns 
geleistete Hilfe. Wir haben nicht umsonst auf diese gerechnet ; 
jedoch hat uns Ihre spontane und zeitige Stutze von Herzen 
erfreut. Wir haben Sie kennen lernen als unsre guten philate
listischen Freunde in der Not und werden das nie vergessen. 

Nicht allein waren es unsre ostlichen Nachtbaren welche uns 
zur Seite standen sondern auch aus Wien, aus Budapest und 
aus der Tsecho-Slowakei kamen viele Einsendungen unter welchen 
die schönsten der Ausstellung. 

Ich danke Ihnen vielmals, ins besondere der Direktion des 
Reichspostmuseums in Berlin für Ihre sehr interessante offizielle 
Einsendung, den Herren Friedl und Weinberger für Ihre sehr 
schöne Einsendung auszer Wettbewerb, und den General-Commis-
säre für Ihre Freundliche Bemit t lung. 

Next to you, Mr. Godden. 
I sincerely beg to thank you for the heavy trouble you have 

taken for us. T h e British people are known always to help in 
time and in the proper way. When I asked you for your in te r -
venience you were found ready to help us with some very 
interesting exhibits. Once more , Dear Mr. Godden, please accept 
my most cordial thanks and be sure that I shall never forget 
your kindness and generosity. 

I beg you to bring over my thanks to all English exhibitors 
and especially to Mr. Melville for his good help as our genera l 
commissioner. 

Monsieur Maingay, 
Quoique vous êtes Hollandais je veux vous adresser en frangais 

dans votre qualité de notre commissaire-général pour la Belgique. 
Vous nous avez assisté dans un moment critique et pour cela 

nous vous sommes tres reconnaisants. Comme secrétaire general 
de I ' importante exposition que nous venons d'admirer aBruxel les 
au mois de Mai, vous pouvez facilement comprende comment 
votre intermediaire fut apprecié par nous tous. Vous nous avez 
emené de tres belles collections qui nous manquaient et qui 
ont contribué beaucoup au succes de notre exposition, Je vous 
remercie de tout mon coeur. 

Aux Membres du Jury qui ont bien voulu nous montrer une 
partie de leurs collections si célèbres en general et parmi ?eux 
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je veux ici spécialement mémorer les Messieurs de Reuterskiöld 
et Poncelet mes remerciments chaleureux. 

Ensuite je remercie tous nos commissaires généraux de leur 
intermediaire tres apprecié . 

Spreker richtte vervolgens een woord van dank tot het Hoofd
bestuur der P., T. en T., het Ministerie van Koloniën en de 
firma Joh. Enschedé en Zonen voor hun inzendingen en vervolgde : 

Ik wil thans een voor mij persoonlijk nog aangenamer taak 
vervullen en den intiemen kring gedenken, die gedeeltelijk van 
den aanvang van den opzet der tentoonstelling af, gedeeltelijk 
eerst kort vóór de opening zelve getoond heeft veel over te 
hebben voor de philatelic in het algemeen en onze jubilaresse 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars in het 
bijzonder. , 

In de eerste plaats dan aan den Voorzitter mijn bijzonderen 
dank voor den goeden raad waarmede hij ons steeds ter wille 
was en aan de beeren van Strijen, Keiser enjorissen, die mij aan 
de voorbereiding voor de tentoonstelling zelve en de verloting 
wel het meeste hebben geholpen en voorts de beeren Becking, 
Deggeller , en last not least den heer Donnai, die, hoewel geen 
eigenlijk lid van ons Uitvoerend Comité, toch zijn gansche werk
kracht in de laatste dagen vóór de tentoonstelling bij het in 
elkander zetten daarvan ten onzen dienste heeft gesteld. ^ 

De heer Bonn bood vervolgens aan mevrouw Weijerman eenige 
bloemen aan als blijk van waardeering voor haar aandeel in 
de voorbereiding en uitvoering der feestelijkheden, waarin zij ,| 
krachtig werd bijgestaan door haar staf. 

Nog werd door hem speciaal dank gebracht voor de vele , 
diensten door de H.H Coeland, Korteweg, Perizonius en Doorman 
vóór en tijdens de tentoonstell ing bewezen. 

Mevrouw B. R. Weijerman dankte den heer Bonn hartelijk . 
voor zijn woorden en het Uitvoerend Comité voor de fraaie . 
mand met bloemen. Zij meende echter dat die eer niet alleen ^_ 
haar toekwam en moest verwijzen naar tafel 5 : »de Kinderkamer«, 
waarbij ook »de muziek«. 

Vervolgens werd het woord verleend aan den Voorzitter der 
Jury, den heer H. P. Manus. ,̂  

Het speet spreker, dat geen Nederlander een gouden medaille j^ 
voor een inzending had kunnen worden toegekend; hij hoopte 
evenwel, dat dit een volgende keer wel het geval zou zijn. ^ 

Den uitslag der bekroningen namen wij reeds op in het vorige 
nummer . \, 

Het spreekt vanzelf dat dien avond heel wat — en na de 
speeches, en na het bekend wordeii van een bekroning^— is 
geapplaudiseerd! Een bijzonder spontaan applaus klonk na de 
rede van den heer Carl Lindenberg, het Duitsche Jurylid. 

In de eerste plaats moest spr. namens alle Duitsrhers dank 
overbrengen voor de hartelijke ontvangst, de verzekering gevende, ^ 
dat de dagen hier onder de aangenaamste van hun leven be
hoorden Het was niet alleen de tentoonstelling die spr. zoo ^ 
bekoord had, doch vooral het feit, dat de Duitschers in ^s Graven \ 
hage voor het eerst sedert langen tijd weder een internationale '̂  
tentoonstell ing medemaakten , waarvoor zij de N. V. v. P. ten ,̂  
zeerste dankbaar waren, daarvoor in de gelegenheid gesteld te ^ 
zijn geworden. ,, 

Waarop met een »Hoch« op de »Ausstellungsleitung« het glas ^ 
werd opgeheven. ", 

Spr. daarna vervolgende, zei wat hem nog het meest getroffen , 
h a d : hoewel Spr. ontelbare malen lid eener ju ry was geweest, 
had hij nog nooit zulk ten eensgezindheid der Juryleden mede
gemaakt ! .. 

Waarna Spr. zijn rede besloot met een »Hoch« op zijn mede ,. 
ju ry leden . ,1 

Nadat de bekendmaking der bekroningen ten einde was, dankte ,s 
de Voorzitter de Jury nogmaals. , 

De heer B. Wolff stelde, in naam van de Luxemburgsche 
verzamelaars een dronk in op de Neder landsche Vereeniging ,, 
van Postzegelverzamelaars ; ■. >'■ 

de heer P. J. Maingay dankte de N. V. v. P. namens de Belgi
sche Philatelisten. In een — als altijd — geestige speech ver
telde Spr. dat de bui tenlanders nooit begrepen hadden dat de 
letters N. V. V P , die op de reclamezegels voorkwamen, Neder ^̂  
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars beteekenden, „ 
doch dat zij uit die vier letters hadden g e m a a k t : »Nous Voulons 
Vous Plaire«. »En«, zei Spr., »de Nederlandsche Vereeniging ^ 
heeft dit niet alleen willen doen, zij heeft het ook gedaan, want .'_, 

als ooit vreemdelingen goed ontvangen zijn dan is h?t hier«. 
Tot slot vertelde de heer Maingay dat door hem reeds verschei
dene internationale tentoonstellingen waren lïnedegemaakt, dat 
bij elke tentoonstelling fouten werden en foulen worden gemaakt, 
doch dat deze tentoonstelling aanspraak kon maken op de minsle ; 
hier liet de organisatie letterlijk niets te wenschen over en bracht 
hulde aan het eminent uitvoerend comité. 

De heer A. Coyette, Voorzitter van hét Comité voor de in 
1925 te Parijs te houden Internationale Postzegeltentoonstelling 
hoopte dat Nederland een voorname plaats op de tentoonstelling 
zal innemen en stelde zich voor dat de Hollanders ook een 
voorname plaats in de Jury zouden innemen. Spr. bood daaiop 
Juryplaatsen aan de beeren G. V. van der Schooren en W. P. 
Costerus Pzn. 

Tea te Scheveningen. , 
Vrijdag 12 September n.m. 3 uur, werd door een aantal beeren, 

waaronder verscheidene, die eerst dien dag gekomen waren om 
den Philatelistendag mede te maken, een gezamenlijk uitstapje 
naar Scheveningen gemaakt . 

Bestuursvergadering van den Bond. ^ f ^ ^ i i S ^ i 
Het Bestuur van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 

van Postzegelverzamelaars vergaderde om n.m. 4 uur in »Pulchri 
Studio«, ter behandeling van den agenda van den volgenden dag. 

Opening Handelaa rsdag. 
Een Comité van Nederlandsche handelaren, bestaande uit de 

beeren J. L. van Dieten jr. . Voorzitter, A. D. Brandts en F. J. 
Norden (N.V. M. Z. B o o k m a n ' s PosUegelhandel) Secieiariaat, 
en S. Keiser had het initiatief genomen tot het houden van een 
Internationale Postzegelbeuis, de eerste in ons land. 

De beurs zou worden gehouden in de bovenzaal van »Empo
rium«, Hoogstraat. In deze zaal waren Vrijdag 12 September 
's avonds 8 uur aanwezig circa 60 handelaren, onder wie vele 
buitenlandsche. De Voorzitter, de heer J. L. van Dieten jr. 
heette den aanwezigen welkom. Het was spreker een genoegen 
een dergelijke groote opkomst te mogen constateeren, daaraan 
toevoegende een woord van dank aan de Per;, en een speciaal 
woord van dank tot den correspondent te 's Gravenhage van de 
N. R. C. (Daarna volgden de welkomstwoorden in het Duitsch, 
Fransch en Engelsch). , „ , 

Het Comité heeft gemeend goed te doen gedurende de Inter
nat ionale tentoonstelling eenige handelaarsdagen te houden cm 
oude relatiën weder te begroeten en nieuwe te ontmoeten; het 
hoopt dat de deelnemers hier zaken zullen kunnen doen en 
aangename dagen in de Nederlandsche residentie zullen door
brengen. Spreker vervolgde: au 

Poftzegels hebben nog een toekomst. Onze tentoonstelling 
bewijst ons met het onophoudelijk bezoek, dat de liefhebberij 
steeds aangroeit. In het onlangs venchtnen Nede^landsch Phila
telistenAdresboek wordt b V. vermeld dat Rotterdam meer dan 
2000 Philatelisten telt. Nemen wij in aanmerking dat men in 
de provincie veel meer vrijen tijd heeft dan in de groote steden, 
dan kunnen wij schatten dat Nederland circa een millioen Phila
telisten telt. En financieel beschouwd is postzegelverzamelen 
safe: »fine, good stamps are always good investments«, »fine 
rare s tamps are just like old wine«. 

Wetenschappelijk zullen wij over postzegels thans hier niet 
spreken, physologisch zou ik willen opmerken dat er misschien 
weinig liefhebberijen ziin, welke zoo nuttig ziin. Verzamelen 
toch kan zijn een stuk levensgeluk, en houden wij daarbii twee 
omstandigheden in het oog : primo, men ruineere niet zijn 
gezondheid, secundo: men ruineere niet zijn portemonnaie, welnu 
men ga zijn gang. „ 

Nu is koopen van postzegels een vertrouwensartike!: dekoope r 
moet vertrouwen stellen ipj.zijn leverancier, maar daar tegenover 
de handelaar ook reëel verkoopen. Een voorbeeld van reëel 
koopman is onze heer Gustav Keiser, binnenkort 70jaar tellend. 
^Aoplaus). 

Spreker memoreerde met een enkel woord de overproductie 
die ook op het postzegelgebied dreigt en die schadelijk is te 
achten. 

Door den heer Rudolf Friedl (Weenen) werden namens de aan
wezige Duitschsprekenden, eenige woorden van dank gesproken 
tot het comité voor zijn initiatief om in Holland een samenkomst 
te houden , waar handelaren elkander ontmoeten . 

J . I X ^ J J r l J B I V l I I J J I 
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De heer E. Bucquet, Postzegelhandelaar te Nijmegen, hield 
daarna een uitvoerige rede in het Fransch, waarvan hiernavolgens 
de voornaamste punten worden gegeven : n , ,, ' . 

Mesdames et Messieurs; \\a'.lnjstf\\(^^'^^~ ilr^^j-i.^ 
Aprèa Ie magistral discours de M. van Dieten, 1'aimable prési

dent de cette bou 'se aux timbres, qui nous a souhaité la bien-
venue en quatre Ungues, ce qui nous prouve ä quel point 
1' instruction est poussée dans ce pays-; après le discours de 
M. Friedl de Vienne au nom des Pays alleraands, je suis heureux 
au nom des commergants de langue franfaise d' exprimer mes 
remerciments et mon admirat ion au comité qui a ose convoquer 
la première reunion internationale depuis 1914. 

Grace ä vous, nous voila done tous joyeusement r e u n i s . . . . 
ennemis d'hier réconciliés aujourd 'hui par la raison qui nous 
montre que la guerre même la plus juste (et il n'y en a j ama i s 
de juste) est le plus angoissant des fléaux ne semant au tour de 
lui que misères, deuils, mines et douleurs et n 'engendiant que 
des haines, des crimes et la faillité de ia civilisation. 

Nous sommes nés pour nous entr 'aider les uns et les aut res , 
c'est une loi fatale et c'est contre la nature de nous nuire les 
uns et les autres. De même que lé corps humain se ressont 
toujours de la perte d'un membre, de même humanilé subira 
toujours pendant de longues années les douleureuses suites des 
mutilations morales et physiques infligées a un ou plusieurs de 
ses membres . 

Mais sommes tous accourus de quatre coins du monde dans 
ce eher pays de la Hollande, de petit geographiquement , mais 
si grand par ses nobles et admirables idées ancestiales de 
justice et d'honneur, non seulement pour faire des affaires, mais 
aussi dans le but de nous connaitre et de nous aimer. Le seul 
et le plus puissant moyen d'obtenir la paix et le désarmement 
materiel, n'est-il pas de desarmet moralement en apprenan t ä 
ce connaitre et ä s' estimer. 

C' est done une belle tache humanitaire que vous avez accompli 
aujourd 'hui , chers amis du Comité hollandais en nous reunissant 
t o u s : Alleraands, Autrichiens, Anglais, Beiges, Fiangais, Italiens, 
Grecs, Hongrois et Suisses, pour apprendreä nous connaitre . . . et 
ä nous prouver qu'au dessus de la haine et de 1' injustice, il y a 
r h o n n e u r et 1' entr ' aide humain . 

Et vous, mesdames, devenez les prétresses de la paix. Suivez 
1' exemple de cette douce et grande Reine qui preside avec tant 
d ' ä m e aux destinées du eher peuple si hospi taber qui nous a 
reunis aujourd'hui, Suivez 1' exemple vivifiant de cette noble 
Reine et Maman qui n 'a qu 'un but, un' ideal : le bonheur de 
son peuple basé sur le droit, 1' honneur et la jus t ice . 

En ouvrant cette première bourse philatélique internat ionale ' 
le vous tous d' un même coeur et crier pour la première fois 
depuis 1914 en un seule bouquet de 7 ä 8 langues différents: 
Vive, vive la Hollande et sa noble Re ine! 

Na deze officieele opening van den Handelaarsdag vertrokken ' 
allen naar Restaurant de Twee Steden, waar zij zich voegden 
bij de verzamelaars. 

De Cabaret-Avond. 
Met de circa 60 handelaren en hun dames, waren op den 

Cabaret-avond, die Vrijdagavond vanaf 9 uur gehouden werd, 
tusschen de 250 en 300 Dames en Heeren aanwezig. 

Dien avond had ook de officieele opening van den I5en 
Nederlandschen Philatelistendag plaats door den heer G V. van 
der Schoor'en die nu zonder overdrijving kon zeggen, dat door 
hem reeds meer philatelistendagen waren geopend, doch nooit 
voor zoo'n talrijk gezelschap en ook nooit voor een gezelschap 
in zulk een joyeuse s temming. 

Ook werd den handelaren een hartelijk welkom toegeroepen 
en de ie Internationale Handelaarsdag in Nederland voor 
geopend verklaard. 

In naam van alle postzegelhandelaÄn werd d a a m p een in 
het Fransch uitgesproken rede gehouden door den heer E. 
Bucquet, postzegelhandelaar te Nijmegen, waaraan het volgende 
is ontleend : 

Mon eher Président , 
Au nom de tous les négociants internationaux de timbres poste, 

permettez-moi de vous remeicier de tout coeur et de vous dire 
combien nous sommes émus des vivifiantes paroles de bienvenue 
que vous venez de nous adresser. 

Hier, Mr. Maingay nous faisait remarquer avec beaucoup 
d'esprits que les 4 premières lettres de notre Société dont j ' a i 

1'honneur de faire partie depuis 3 ans »N. V. V. P. ne voulaient 
pas seu 'ement d i re : Neder landsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars, mais aussi : Nous Voulons Vous Plaire ! 

Depuis le 6 Septembre, en ouvrant cette splendide Exposition, 
philatélique vous avez tout fait pour nous plaire et nous enthou-
siasmer et vous avez bien léussi, Messieurs. Allemands, Anglais, 
Autrichiens, Américains, Belges, Fi anfais, Hongrois, Italiens, Grecs 
Luxembourgeois et Suisses, nous rempprterons dans nos Pays 
un souvenir impérissable non seulement de vos fêtes, des visions, 
inoubliables de votre Exposition, mais surtout de votre tact, de 
votre générosité, de votre affabilité et de votre dévouement . 

Les talentueux orateurs qui m'ont precede ces jours ci vous 
ont fait des tableaux vivifiants de la prospérité de notre chère 
N. V. V. P. dont nous fêtons Ie 4oême anniversaire. Je ne 
m'é ja re ra i done dans les cherains bat tus si briUament et me 
coüterai de vous entretenir de ces deux m o t s : . Internationale 
Po?tzegeltentoonstell ing! 

Votre eher comité, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ayant 
ä sa tête ces deux grands noms M. M. van der Schooren et 
Bonn, aides puissamment par les dévoues collaborateuis de notre 
précieux organe philatélique »Neder andsch Maandblad voor 
philatelic», M.M. Van Brink, Smeulders et tant d 'autres, en 
organisant avec tant d'ingéniosité cette belle Exposition et ces 
fêtes splendides avaient-ils seulement comme but de nous plaire, 
de vous amuser et de soulever notre enthousiasme ? Non, Mesdames 
et Messieurs, vos chers organisateurs ont vouler prouver au 
moment oü 1'humanité suit avéc angoisse les efforts des hommes 
illustres assembles ä Geneve pour conjurer de nouveaux naufrages 
de la Paix et a t tendent inquiets et confiants avec une fiévreuse 
impat ience le résultat de ces discours et de ces travaux, que 
la Hollande est, a toujours été et sera toujours le Tem|i le de 
la Paix et du Droit, I 'ancestrale cour de Justice ou tous les 
peuples opprimés sont toujours venus faire appel. 

Le Colonel américain Tsche rdy de Glaiis avait raison en 
écrivant: »Dans les Pays lointains et sur les vastes mers, par tout 
j ' a i rencontre des amateurs de t imbres poste et j ' a i toujours con
state que les vrais collectionneurs étaient toujours des hommes 
de valeur.« 

Prouvous que nous sommes des hommes de valeur, 'nous sommes 
dans Ie monde 3 ä 4 millions de collectionneurs ne I 'oublions 
pas. Nous sommes une force intelligente et instruite qui avons 
un róle ä remplir et que nous devons avoir ä coeur de remplir , 
c'est de répandre partout ce joli et meiveilleux t imbre que 
nous devons tous avoir dans nos albums, en place d 'honneur, 
ä coté des délicieuses petites figurines qui représentent votre 
douce Reine tant aïmée du monde entier et ce t imbre, encore 
rare aujourd'hui ma lheureusement ! nous devons le propager 
et le fa're aimer partout c'est Ie t imbre de l 'amitié internationale. 

II y a une heure ä peine, Messieurs ä la reunion des négociants 
internat ionaux nous avons tous poussé avec joie un cri de 
ral l iement . un cri du coeur qui a resonné, pour la première fois 
depuis 1914 en 7 ä 8 lan^ues différentes et qui sera notre cri 
de rall iement pendant toute cette Exposition, et ce cri sincere, 
,ce cri ardent je le répete encore une fois devant vous, mesdames , 
mon eher President et Messieurs les Membres du Comité, cri 
qui part du coeur de tous ceux qui ont le bonheur de connaitre 
et d 'aimer votre eher Pays, car on ne peut le connaitre sans 
1'aimer. 

»Vive, vive a jamais la Hollande et sa douce et grande Reine! 
Daarna kwam het minder officieele gedeelte in behandel ing : 

Fientje de la Mar met liedjes en imitaties, Tholen en Van Lier, 
internationale zangers, Laret te , een goochelaar, die heel 
handig met speelkaarten wist om te gaan en het publiek met 
zijn toeren in verbazing bracht , een danspaar, enz. enz., hetgeen 
teneevolge had, dat . . . . het alweer laat werd ! 

Nog verdient Termelding dat op dezen avond mevr. Weijer-
man de jongedames van haar «Kinderkamer» aardige souvenirs 
aanbood als blijk van waardeering voor haar medewerking. 

In Restaurant „Royal". 
Zaterdag 13 September n.m. i uur werd er gemeenschappelijk 

geluncht in Restaurant 'Royal» zonder redevoeringen, zoodat 
men zich zooveel meer te goed kon doen aan de werkelijk 
voortreffelijke lunch. 

Om 3 uur n.m. werden de dames in de gelegenheid gesteld 
gezamenlijk de Vrouwenclub te bezoeken, terwijl de heeienzich 
naar de Bondsvergadering begaven. 

i i f . M . t J U f i j B n m . i j i M I M i " V A ^ . A . W^ M- r '0 m O I R - t - t C N D E RA 
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Men zie over het daar behandelde het uitvoerig verslag, 
opgenomen in het 16 October nummer. 

De Bondsmaaltijd. 
De heer Van der Schooren, Bondsvoorzitter, deed mededeeling 

dat door hem was verzonden een telegram aan H. M. de 
Koningin van den volgenden inhoud : 

„De deelnemers aan den vijftienden Philatel istendag 
.,vereenigd in Restaurant de Twee Steden te 's Graven-
„hage brengen uwe Majesteit eerbiedige hulde." 

hetgeen geestdriftig werd toegejuicht en gevolgd door het zingen 
van het «Wilhelmus van Nassauwe." 

Daarna heette de Voorzitter de aanwezigen hartelijk welkom, 
in het bijzonder de bui tenlandsche gasten, en sprak de hoop uit 
dat we in de toekomst vele vreemdelingen op de philatelisten-
dagen — ook al is er geen tentoonstelling — in ons midden 
zouden zien. 

Vervolgens dankte de heer Van der Schooren den afgetreden 
Bondsbestuursleden, den beeren Van Brink en Klinkhamer, die 
tot spreker steeds in de meest prettige verhoudmg hadden gestaan. 

Tenslot te werd door spr. een dronk ingesteld op zijn buur
vrouw, Mevrouw Baronesse Van Heerdt-Kolff en alle andere 
aanwezige dames. 

De heer mr. W. S. W. de Beer bracht naar voren, dat het 
voor den heer Van der Schooren als Bondsvoorzitter niet moge
lijk was den voorzitter van het Tentoonstellingscom.ité lof toe 
te zwaaien, zoodat dit door spr. werd gedaan, die zei, wel geen 
expert te zijn op het gebied van postzegels, doch wel meende 
eenigen kijk te hebben op postzegeltentoonstelligen En de 
tentoonstell ing thans door de N. V. v P. gehouden was, naar 
sprekers meening, uitstekend geslaagd, waarvoor bij den voorzitter 
den heer Van der Schooren en de verdere leden van het 
Uitvoerend Comité een welverdiende hulde bracht 

Namens de aan- en afwezige Belgische Philatelisten sprak de 
heer P. J. Maingay tot den heer Van der Schooren, die thans 
Fellow van de Royal Philatelie Society, Londen was, die eerst
daags Nederland op de Internationale Tentoonstelling te Kristiania 
ging vertegenwoordigen en die nu weder benoemd was als lid 
der Jury te Parijs 1925. Voorts zei spr. dat alle buitenlanders vol 
lof waren over de buitengewoon goede organisatie. 

De heer Deggeler sprak namens het Sub-Comité tot den heer 
Coeland, en zei dat dit Comité niet kon volstaan met hem te 
bedanken met een handdruk, doch dat hem een blijvende 
herinnering werd aangeboden, die de heer Coeland in dank 
aanvaardde . 

Den heer Vredenduin speet het ten zeerste dat het Algem. 
Handelsblad op zijn verzoek, een bericht van den philatelisten-
tocht te Amsterdam op te nemen, niet is ingegaan, doch stelde 
het op prijs dat de groote pers in de laatste dagen zooveel over 
de tentoonstelling had vermeld, hetgeen te danken was aan het 
Uitvoerend Comité, dus in de eerste plaats aan den secretaris 
den heer Mr. Bonn. De heer Mr. Bonn dankte den vorigen spreker 
voor zijn woorden over de pers, doch wenschte in dé eerste 
plaats lof toe te zwaaien aan onze eigen p e r s : de beeren 
Smeulders en Van Brink waren steeds bereid geweest alle 
gewenschte mededeelingen betreffende de tentoonstelling in het 
Maandblad op te nemen. Het speet spr. dat dezen avond de 
groote pers niet vei tegenwoordigd was, daar deze pers ons in 
deze dagen groote diensten bewezen had. 

In het bijzonder bracht de heer Bonn dank voor de welwil
lende medewerking van de postambtenaren in het postkantoor 
Pulchri Studio, en aan «de muziek», tot eindelijk de heer J. D. 
van Brink de rij der speeches s loot : het was de heer Boeken 
die een speciaal woord van dank verd iende; aan hem immers, 
het hoofd der a tdeel ing Verkoop der N. V. v. P., is het te 
danken, dat de Nederlandsche Vereeniging zoo floreert ! 

De spreker^ hadden elkander vlug opgevolgd zoodat de 
maaltijd spoedig ten einde was. Doch toen eerst begon de pret, 
vooral voor de jongeren, die gretig gebruik maakten van «het 
dansje na» waardoor het al weer niet vroeger werd dan de 
vorige avonden ! 

Het Bondscongres. 
Den volgenden dag, Zondag i4 September v.m. 11 uur werd 

het Bondscongres gehouden, weder in de zaal van Restaurant 
«De Twee Steden». 

Van het Bondsbestuur waren aanwezig de beeren G. V. van 
der Schooren, Voorzitter, en J. A. Kästeln, benevens de nieuw 
gekozen Bestuursleden de beeren W. P. Costerus Pzn. en A. F. 
Singels, welke laatste inplaats van den heer Th . H. Klinkhamer 
als ie Secretaiis zal optreden. 

De belangstelling was matig, hetgeen des te meer te betreuren 
viel, daar het voornaamste te behandelen punt, een causerie van 
den heer C. W. Matthes, Breukelen. hoogst belangrijk was. 

Door den Voorzitter werd het Congres met de gebruikelijke 
welkomstwooiden geopend; alvorens tot de causerie van den 
heer Matthes over te gaan werd behandeld het eerste punt, 
luidend als volg t : 

Is er een eenvoudige manier om boek- en steendruk van elkaar 
te onderscheiden ? 

(Ingezonden door de Postzegelvereeniging »Vlissingen» en in 
te leiden door den heer Cr J. L. Sitsen). 

De Inleider, de heer C. J. L. Sitsen deelde mede, dat zijn 
vraag hoofdzakelijk gesteld wordt met het oog op de postzegels 
van Joegoslavië, Hongarije en Griekenland (igii —13). 

De Voorzitter antwoordde dat binnenkort in het Maandblad 
een uitvoerig artikel over dit onderwerp, geschreven door iemand, 
buiten philatelistische kringen, zou worden opgenomen. 

De heer ir. L. de Weerd (Haarlem) maakte de vergadering 
nog opmerkzaam op een door het Hoofdbestuur van de Poste
rijen uitgegeven brochure, waarin achteraan is afgedrukt een 
aanta l willekeurige postzegelcliché's in verschillende druksoorten, 
waarna werd overgegaan tot behandeling van het volgende p u n t : 

Voordracht te houden door den heer C. W. Matthes te Breu
kelen over proeven en ontwerpen van Nederland. 

De heer C. W. Matthes hield daarop zijn zeer interessante 
causerie toegelicht door een verzameling proeven en ontwerpen van 
den spreker, welke verzameling circuleerde onder de aanwezigen. 

Na het eindigen der voordracht zegde de Vooizilter den heer 
Matthes dank voor het vele belangwekkende waarop de heer 
Matthes mededeelde, dat de verzameling ter beschikking van 
den bond is. 

De heer Léon de Raay vroeg nog of het mogelijk was de 
voordracht in het Maapdblad af te drukken, doch het bleek dat 
de heer Matthes niets op papier had en daarbij weinig gelegen
heid een en ander op papier te zetten. Toch is er misschien nog 
een mouw aan te passen, dat vroeg of laat een en ander in het 
Maandblad zal verschijnen! 

Te Wassenaar. 
Na afloop van het congres toog men in groepjes per auto 

of per tram naar Wassenaar , waar in het Hotel «Kasteel Oud 
Wassenaar» de lunch gebruikt werd. Redevoeringen werden er 
niet gehouden, alleen deed de heer Van der Schooren nog 
voorlezing van een juist ontvangen telegram, lu idende : 

„Hare Majesteit de Koningin betuigt uwe vereeniging 
„haren oprechten dank voor telegram van hulde . 

Adjudant van dienst, 
(w.g.) ELLEMEET. 

Hoog Bezoek. 
Behalve de officieele personen, die bij de opening tegenwoordig 

waren en het bezoek van Z. K. H. Prins Hendrik der Neder
landen, werd in den namiddag van Zondag i4 September de 
tentoonstelling nogmaals vereerd met een bezoek van Prins 
Hendrik, die per auto arr iveerde in »Pulchri Studio« een kwartier 
na aankomst van H. K. H. Prinses Thecla zu Schwarzburg 
Rudolstadt, Tante van den Prins en Gast ten paleize van H.M. 
de Koningin. 

De Prinses werd door het Uitvoerend Comité van de tentoon
stelling verwelkomd en rondgeleid door den heer Van der Schooren. 
De Prins werd vergezeld door een Zijner Vrienden, den heer 
Oberst leutnant Riess, die ook verzamelaar bleek te zijn. De 
Hooge Bezoekers vertoefden circa J/j uur op de tentoonstelling. 

Niet als officieel persoon, doch uitsluitend als verzamelaar 
werd Dinsdag 16 September de tentoonstelling bezocht door 
den Engelschen Gezant te 's-Gravenhage, Z.E. Sir Charles Marling. 

R A R I T E I T E N 
ZIJN MIJN SPECIALITEIT. (170) 

T. A L L E N , „Graigard'', Blake Hall Eoad, Wanstead, E. 11, England. 
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Op Scheveningen. 
Een schitterende maaltijd had 's avonds van den Zondag plaats 

in Scheveningen in een der fraaie zalen van het Kurhaus, waarbij 
ongeveer 75 personen, o. w. vele dames, tegenwoordig waren. 
Als nieuwe gasten, die de heer Van der Schooren m zijn speech 
noemde, waren de heer Obeist leulnant Riess, vriend van Prins 
Hendrik, de heer Alfred Weinberger , Deensch Konsul X^Biünn 
(de heer Weinberger was benoemd als lid der Jury, doch kon 
niet tijdig aanwezig zijn), en de heer Bosman, Hoofd der Recherche 
te 's-Gravenhage; dank zij de uitstekende bewaking van de 
Haagsche Politie en recherche waren de vele millioenen waarde 
aan postzegels nog daar. Spr. had reeds bij verschillende gele
genheden velen bedankt, doch één moest door hem nog eens 
speciaal bedankt worden. Die een was de heer Mr. E. Bonn, de 
groote werkkracht der tentoonstelling, de man die van het begin 
af alles medegemaakt had met zulk een ijver, dat dikwerf 's mor
gens om 8 uur de telefoon te Arnhem reeds rinkelde : Mr. Bonn 
kwam informeeren of voor dit reeds was gezorgd, of dat reeds 
in orde was. >̂Zie je«, zoo besloot spr. »als je samen zooveel 
hebt medegemaakt, dan gevoel je echt, wat je aan elkaar hebt«, 
waarna onder levendig applaus een dronk werd ingesteld op 
den heer Mr. Bonn. 

De heer J. L. van Dieten Jr. vergeleek den heer Bonn met 
een veldheer die den slag gewonnen heeft, in welk geval zulk 
een veldheer wordt gedecoreeid. Daarom kwam Spr. met een 
particulier voorstel, namens den heer Keiser en hemzelf, omdat 
iemand, die loon toekomt het niet moge worden onthouden. 
Het was de bedoeling van spr. den heer Bonn een blijvend aan
denken aan te bieden en hij verzocht daarom allen om het 
zenden van een visitekaartje; een bijdrage, hoewel welkom, was 
niet noodzakelijk. Een voorloopig internationaal comité was reeds 
gevormd, bestaande uit de beeren : 

Keiser en Van Dieten voor Nederland, 
Philipp Kosack voor Duitschland, 
Consul Weinberger voor Tsjecho-Slovakijë. 
Rudolf Friedl voor Oostenrijk, 
P. J. Maingay voor België, 

hetgeen onder applaus werd aanvaard 
Sluiting Handeiaarsdag. 
De d u r o p volgende Maandag, 15 September , was voor de 

verzamelaars een »stille d a g « ; er stond niets op het programma. 
Ook de Handeiaarsdag liep ten einde ; des namiddags circa 

5I2 uur werd de handelsbeurs gesloten, eerst in het Fransch 
door den heer Bucquet en daarna door den voorzitter, den heer Van 
Dieten, die, na den heer Bucquet dank gebracht te hebben, zei, te 
hopen dat elkeen tevreden naar huis zou gaan en dat de inter
nationale verbindingen met ons betrouwbaar Holland er op 
vooruit zouden zijn gegaan, waarna ten slotte door spr. dank 
gezegd werd voor de groote opkomst en de handeiaarsdag voor 
geëindigd verklaard. 

Ter nadere informatie betr . deze beurs diene, dat werden 
verkocht circa 90 entreekaarten, waarvan circa 70 stuks aan 
buitenlandsche handelaren. Gereserveerd werden 31 vaste verkoop
tafels. 

Er schijnen omvangrijke zaken gedaan te zijn, waarmede vaak 
hooge bedragen gemoeid waren. Zeer veel vraag was er naar 
oude zegels, die, voor zoover aangeboden, gretig koopers vonden. 
Daarentegen waren de nieuwere soorten zegels, het z.g. «engros-
goed«, zoo goed als zonder be langs te l l ing! 

Opening der Staten-üeneraal. 
Én de buitenlanders én degenen die nog nooit den stoet van 

dichtbij hadden gezien, konden Dinsdag 16 September profiteeren 
van de gelegenheid, die slechts bij uitzondering gegeven wordt, 
om op gereserveerde plaatsen op het Binnenhof den Koninklijken 
Stoet voor de Plechtige Opening van de S ta tenGeneraa l te zien 
passeeren; het Sub-Comité 's-Gravenhage had daarvoor gezorgd. 

De sluiting der Tentoonstelling. 
Aan alles komt een e ind; zoo ook aan de philatelistische feeste

lijkheden in den Haag. Toch was het dien Woensdagmorgen, 
17 September nog even druk in »Pulchri Studio« als op andere 
dagen en dat nog wel terwijl reeds een gedeelte van de collecties 
was afgenomen, hoofdzakelijk die, welke doorgingen naar Ä>zi-/?-
ania. Ook de Voorzitter, de heer Van der Schooren was reeds 
vertrokken naar Noorwegen, zoodat om circa 12 i-̂  uur de tentoon
stelling officieel werd gesloten, door een der leden van het Uit

voerend Comité, den heer Jhr. L. de Stuers. In het Fransch 
en in het Hollandsch bracht de heer de Stuers dank aan allen, 
die hadden medegewerkt de tentoonstelling te doen s lagen; 
personen werden niet genoemd, daar dit reeds bij meerdere 
gelegenheden had plaats gevonden. Alleen mochten thans niet 
vergeten worden het personeel en de Recherche, die de philate
listische schatten zoo uitstekend bewaakt hadden. Nadat ook nog 
de bui tenlandsche gasten extra bedankt waren voor hun hulp 
de tentoonstelling als »internationaalr te doen slagen, werd de 
tentoonstelling officieel gesloten. 

« « 
Een enkel woord tot besluit. 
In de eerste plaats een hartelijk woord van dank aan den heer 

K, A. Heijmans Jr. te Rotterdam, die de redactie van het Maand
blad ui tnemende en niet genoeg te waardeeren diensten bewees 
bij de samenstelling van dit uitvoerig verslag. 

Vindt de lezer in het vorenstaande een zoo getrouw mogelijke 
weergave van het belangrijk philatelisch gebeuren gedurende 
de Septembermaand 1924 te ',s-ö^-rtt/(;«Ä^_f ,̂ de plaatsruimte belet 
de redactie in dit nummer van het Maandblad reeds over te 
gaan tot de publiceering van een gedetailleerde beschrijving van 
wat de tentoonstelling zelve aan philatelistische schatten bood. 
In het nummer van 16 December e.k. zal zij beginnen met een 
serie artikelen over het tentoongestelde, waarvoor haar reeds 
meerdere bijdragen bereikten. 

Nieuwe Uitgiften. 

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

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

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

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

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

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

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

AFGHANISTAN. 
In de teekening van de uitgave van 1921 verscheen de 

30 abasi gioen. B. M. 
ALGIERS. 

De 65 centimes, onder Frankrijk beschreven, verkreeg den 
opdruk „Algerie" in blauw. Maison Fischer. 

ARGENTINIË. 

Hier heeft men voor een verrrassing 
gezorgd : in het St. Martin-type verschenen 
de hierna genoemde waarden, die zich 
van de vorige uitgave slechts onderscheiden 
door het ontbreken van de punt onder de 
C. van centavos. Het 'papier draagt het 
watermerk R. A. en zon. 

Tot dusverre zijn te melden : 
V2, 2, 5, 12, 20, 30 en 50 centimos. 

l i r j A J j j f i j w i i m . i J i 
W A T C R G R A A F S M r C n. •N.YAAR tC?. o ^ O I R . L e C > N D E RA,*.Y 
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AUSTRALIË. 
De heer Cola?o Belmonte te S>dney meldt ons de ver

schijning van de i penny groen, met het meervoudig water
merk Kroon met letter A. 

Voort werden de i penny groen en i'/2 pence lood uitge
geven op papier zonder watermerk; de ofïicieele verklaring 
hieivan is : een tekort aan watermerkpapier. 

De oplaag van deze beide laatste waarden is vrij aanzienlijk. 
Genoemden heer hartelijk dank voor bericht. 

BELGIË. 
Het portzegel 30 cent imes karmijn is thans verschenen in 

licht oranje. 
De heer A. Benders te Utrecht wijst ons op eenige ver

schillen m de 15 centimes violet der uitgifte 1915. De orna
mentjes, die de randversiering uitmaken, toonen duidelijke 
afwijkingen. Wij kunnen er aan toevoegen, dat ook de C. 
onder het waardecijfer verschillend gedrukt is. Een en ander 
is een gevolg van den aanmaak dezer zegels in meer dan een 
drukkerij Indien de plaatsruimte het toelaat, komen wij hierop 
uitvoeriger teiug. 

BERMUDA'S ^ \ 
rvvvvwnmr* 

i t o m m a 

Met het watermerk m sierschrift 
verschenen de waarden : 

4 pence rood of geel. •; 1 
6 „ wijnkteurig. ■« . »̂  ' 

BRITSCHHONDURAS. ■ ^ ^ ^ ^ : ^ ' ^ 
De 25 cents der koerseerende uitgave'vefsén&en t n i n ^ met 

het watermerk in sierschrift. i 
Als nieuwe waarde, doch met het oude meervoudig water

merk C. A. is te melden de 5 Dollars, violet en zwart op rood. 
CHINA. 

Het Bulletin Mensuel van October j .1 . meldt, dat van de 
koerseerende uitgave jonk, landbouwer en pagode, onder
scheiden waarden zijn verschenen, gedrukt van geretoucheerde 
platen. Sommige zijn bovendien gedrukt in andere kleuren. 
Zoo meldden wij in het September nummer bereids de 
5 Dollars, rood en grijsgroen. Voor de belangstellende verza
melaars worden hier vermeld alle tot dusverre verschenen 
geretoucheerde waarden: ^ ' ^ 
a. in dezelfde kleur als de uitgave 1913/15^" 

'/2, i'J2, 2, 7, 10 en 13 cent. 
l>. in nieuwe kleuren. 

6 cent karmijn. ,.•  >î  , 
8 „ r o o d . >,^.;  j f ; ^ . ' ■ : 
5 Dollars, rood en grijsgroen. 

CHINA. (Italiaansche kantoren). 
Het Bulletin Mensuel van October j . L meldt eenige „nako

mertjes", die reeds dateeren van 1918 en 1919. VoUedigheids 
halve nemen wij deze hier over. 

Met de opdrukken „Pech ino" en . ,Tientsien" is te melden 
de 20 centimes oranje (Koningskop naar rechts) ; met dezelfde 
namen en waarde m cents de portzegels der uitgave 1870/94 :' 

4 cents op 10 centesimi. 
8 „ „ 20 

12 „ „ 30 
16 „ „ 4o 

DUITSCHLAND. 

; ■ / 

Met de beeltenis van den grondvester 
der wereld Fostvereeniging, het toenmalige 
hoofd van den Duitschen postdienst, 
Heiniich von Stephan verschenen twee 
gelegenheidszegels als kleine hulde aan 
den man, dien men den geestelijken vader 
van de internationale post mag noemen. 

Het is 9 October j . 1 . een halve eeuw 
geleden, dat de postale vertegenwoordigers 
van nagenoeg alle Europeesche staten, 
van de VS. van N. Ameiika en Eg>pte 
te Bern het wereldpostverdrag sloten. 

Dit internationaal congres was door von Stephan zoo goed 
voorbereid, de afgevaardigden toonden zooveel goeden wil, 
dat men na enkele zittingen reeds tot het verlangde resultaat 
kwam. Als kleine hulde aan dezen genialen man gaf de 
Duitsche post dit tweetal zegels uit in de waarden; 

10 pfenning donkergroen. ^ ^ , 
20 „ blauw 
De zegels 

honingraat. 
zijn 

& 
I L JRcieh i | 

ife 1 * 

gedrukt op papier m e t ^ h e t » a t e h n e r k 

De volgende waarden fe nel" adelaars
type en het hierbij afgebeelde von Stephan
type zijn verschenen met den gebogen 
opdiuk , ,Dienstmarke" (volledigheidshalve 
geven wij alle waarden nog eei ls j : ; 

3 pf bruin. 50pf. 1,14a > 
5  geelgroen. 40  olijf. 

10  rood. 60  brum rood. 
20  blauw 80  grijsblauw. 

De beide laatstgenoemde zijn in het 
von Stephantype, wel te onderscheiden 
van het hierboven afgebeelde. 

Ten overvloede merken wij nog eens 
op, dat de 3 en 5 pfenning alleen het 
cijfer vermelden zonder munt, de overige 
waarden cijfer en munt (pf) 

De heer G. O Thiele te ' sGravenhage 
toont ons voorts twee exemplaren van de 
5 pf. groen, koerseerend adelaarstype, 
die duidelijk van elkander verschillen. De 
uitgespreide vleugels van den adelaarver
toonen op het eene exemplaar smalle 
witte lijnen (schachten van den vleugel) 

waartusschen de groene achtergrond duidelijk zichtbaar is 
terwijl deze lijren oy het andere exemplaai veel breeder zijn 
geti okken, waardoor de achtergrond er tusschtn slechts moeilijk 
te zien is. 

Waar verder geen enkel verscHil is te ontdekken eiï ook 
andere waaiden in deze teekening dit onderscheid niet geven, 
meenen wij te mogen aannemen hier met een druktoevalligheid 
te doen te hebben. , f . ^ ^ K t ^ ^ S , r . > r ' 

ECUADOR. ' *".™.^ 
De I en 2 centimos der uitgave 1911 verschenen met den 

opdruk Oficial als dienstzegels. 
EGYPTISCHE SOUDAN. ^. 

De 2 piasters, met het meervoudig watermerk halve maan 
en ster werd voorzien van de perforatie A. S. (Army Service 
en daardoor veranderd in een dienstzegel. ^ ^ 

E S T L A N D . ",.i*,=? >P' ^ ' a J ■ « ' l a ^ ^ 

{ \^\öc8* .' '  . ' ' " ' "Ä'äifirwä" 
, >̂ ^ ^ . ^ « ^^ *

Maison Fischer te Parijs meldt ons 
de 25 penni geel in nevenstaande 
teekening. 

'V 

FINLAND. 

De 10 penni Helsingforslype verscheen 
thans in een. ^ w i j k e n d e kl&Hr: zeer 
lichtblauw. ̂ ::tÄÄ;C.?t§nr^| ^̂  

FALKLAND EILANDEN. 
I penny rood koerseerend type met het watermerk in 

sieisthrift. 

• 4 r I:CftexiiüAMEPOï " V i t A B 3 SL ^ 0 m DIR.LEON DE RAAT 
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FIJI EILANDEN. 'ié^i^'M^^^^m 
Met het watermerk C. A. ift'defsrtïriftveftcBeen d e shilling 

zwart op geelgioen. 

FRANKRIJK,, 
Ter gelegenheid van het vierde eeuw

feest der geboorte van den Franschen 
dichter Pierre de Ronsaid , verscheen een 
zegel in de waarde 75 centimes met de 
beeltenis van den poëet, wiens meest be
kende werken zijn „les Hymnes" enj „les 
A m o u r s " . 

Wie de kennismaking met dezen beroem
den Franschman wenscht aan te gaan of 
te hernieuwen, raden wij aan het uitvoerig 
artikel te lezen over hem geschreven in 
„Mercure de France" van r5 Septemberj.1. 

In het zaaistertijpe met op den achtergrond de opgaande 
zon verscheen de 65 centimes, rosa. 

, '* . l*v 
FRANSCH MIDDENAFRIKA (Oct. '24). 

Ook de serie ,yan MiddenCongo, overdrukt met , ,Oubangui
Char i" verkreeg den nieuwen landsnaam.„AfriqueEquatoriale 

GAMBIA. 

^̂ ^M "̂ 
Met het watermerk in sierschrift 

verscheen de l shilling bruin en 
zwart op geel. 

GROOTBRITANNIË (Oct. 24). 
Met het nieuwe watermeik zijn te melden de frankeerzegels 

2 pence oranje. ' ° " ' 
6 „ violet. * 
Portzegel : i shilling blauw. 

Van de koerseerende i ' /s pence zijn têtebèche paren in 
het verkeer geraakt . 

De heer A. J. Warren te Epsom deelt ons mede, dat door 
de Britsch' posterijen besloten is, de achterzijde der zegels te 
benutten voor adver tent ies door particulieren. De geachte 
schiIjver knoopt er de mededeehng aan vast, dat zulks reeds 
een dertig jaar g leden geschiedde door de posterijen van 
NieuwZeeland (uitgave 1890/97) doch dat men er al heel 
spoedig mee ophield. 

GROOTLIBANON. 

'■"■■■''""■""»»—■ 

i«wyftii . 

De Olympische zegels van 
Frankrijk werden voor het 
gebruik in dit prolectoiaat 
voorzien van den tweetaligen 
opdruk, Fransch en Arabisch, 
van den landsnaam in de 
waarde : 

.0 P 50 op 10 ceptime*. 
■ j P 25 „ 25 

I P 50 „ 30 
2 P 5 0 „ 50 

Maison Fischer 
voor bericht. 

da^ik 

GUATEMALA. 
De opdruk 1924, un peso 25 cents op 5 peso rood werd 

gewijzigd in , ,un peso" door doorhal ing van „25 cen t s " . 

HAITI. 
In geheel nieuwe teekeningen, ontwerpen van de American 

Banknote Cy. en vertoonende o a de oude citadel, verschenen 
de volgende frankeerzegels: 

5 centimes groen. 
10 „ rood. 
20 ,, blauw. 
50 „ oranje en zwart. 

I Gourde olijfgroen. 
HONGARIJE (Oct. '24). 

In het parlementstype doch met het nieuwe watermerk 
— men zie daarover het vorige nummer — verscheen de 
2000 kronen, karmijn. 

MONACO. 
Naar verluidt is de thans gevolgde 

wijze van aanmaak der frankeerzegels 
in staaldruk te duur. Besloten is, naar 
men ons bericht, voortaan de zegels 
langs den goedkooperen weg van boek
druk te vervaardigen. Het gevolg hier
van zal zijn, dat de meeste waarden, 
zoo niet alle der uitgaven 1922/1924 
buiten koers zullen geraken . 

Als eersteling is te melden de 10 cen
times blauw, met het wapen van het 
regeerend vorstenhuis. 

Als klaarblijkelijke tegenspiaak 
van het hiervoren vermelde, ver
scheen de 5 franc in staaldruk, 
doch thans in donkergroen op 
blauw. De 5 francs bruinrood in 
deze teekening zal daardoor wel 
lot een kleine zeldzaamheid gaan 
behooren . 

NICARAGUA 
De 3 en 

■h^m. 

6 centavos der uitgifte 1914 ondergingen een 
_, ^leurwijziging : .^aF^j^i

3 centavos, bronsgroen. "•» .. 
6 centavos, roodbruin. 

N I E U W E HEBRIDEN. 
De Engelsche waarden der uitgifte 1911/12 werden als 

volgt ove rd ruk t : 
i/j penny met i penny. 
I „ „ 3 pence. 
2'/j pence „ 5 „ 
De Fransche waarden dier zelfde uitgifte kregen de opdrukken : 

10 centimes op 5 centimes. 
30 „ „ 10 „ 
50 .. .. 25 „ 
Laats tgenoemde komt voor op het zegel met het meervoudig 

watermerk C. A., alsmede op dat zonder watermerk of met 
een gedeelte van de letters R. F. 

Den heer Colago Belmonte vriendelijk dank voor bericht. 
NIGERIA. 

De serie met het watermerk C. A. in sierschrift werd aan
gevuld met de i shilling, zwart op geelgroen. 

N O O R W E G E N . ^^^r^ 

In nevenstaande teekening verscheen 
de 45 Ore, blauw. 

nz;isBEm«T7T*mv 
WATCRGRAArsmrCK •M.YAAR i. C O I R . L E O N D E RAAT 
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OOSTTURKESTAN. 
Van het geretoucheerde type — men zie onder China in 

dit nummer  werden de volgende waarden voorzien van 
den Chineeschen opdruk ten gebruike in dit landsdeel : 
6 c. rose, 8 c. rood. 

POLEN. 

Met de beeltenis van den president 
vei scheen de i Zloty, rood. 

In het September nummer meldden 
wij den eersteling van de nieuwe 
portzegels in het bekende wapentype, 
de lo groszy bruin. Verdere waarden 
zijn thans te melden, alle in dezelfde 
teekening en kleur : 

I, 2, 4, 6, 15, 20, 25, 30, 4o en 
50 groszy. 

I, 2, 3, en 5 Zloty. 
PORTUGAL (Sept. '24). 

In het Cerestype verschenen : 
16 centavos blauw. 
64 ,, grijsblauw. 

De weldadigheidszegels van i g i s m e t het opschii l t Para os 
Pobres — Yvert Nos 226 en 227  werden voorzien van een 
nieuwen waarde opdruk ; 
15 centavos op i centavo. 
30 „ „ 2 „ 

Een serie luchtpostzegels is hier in aanmaak om te benutten 
bij de a.s luchtpostverbinding Lissabon—Madrid. 

SYRIË. •» A , 
ifmrwmwwmvmm* 

MAAAMMMM« 

i i 
De zelfde op

drukken op de 
Olympische ze
gels al vermeld 
onder Gfoot
Libanon zijn hier 

vei schenen. 

S. MARINO. 

De in het Ju l i nummer aangekon
digde serie ter her innei ing aan den 
vijf en zeventigslen verjaardag van de 
aankomst van Garibaldi te S. Marino 
is thans verschenen in de waarden : 

30 centimes donker violet. 
50 „ bruin. 
60 „ karmijn. 

1 Lire blauw. 
2 „ groen. 

De drie eerstgenoemde waarden geven 
weer den kop van Garibaldi, de beide 
laatste eene symbolische figuur. Naar 
verluidt bedraagt de oplage 59.0C0 
ser ies ; van de 50 centimes zouden 
70000 exemplaren zijn gediukt . 

Wegens gebrek aan sommige waarden 
werden van de weldadigheidsserie 
van 1918 de volgende voorzien van een 
o p d r u k : 

30 centimes op 45  j  5 c. 
60 „ op I L + 5 c. 

1 Lire op 2 L + 5 c. 
2 „ op 3 L  f 5 c. 
Maison Fischer dank voor bericht. 

SALVADOR. 
De 5 centavos oranje der uitgifte 1921 werd voorzien van 

den opdruk 2 Dos centa \os . 
De 60 centavos van dezelfde serie verkreeg den opdruk 

15 Sept. 
1874 —1924 

U. P. U. 
Cinco centavos 

Derhalve een zeeel ter her inner ing aan het 50jarig beslaan 
der wereldpostvereeniging. 

I De 25 centavos van deze serie werd door den opdruk 
20 „ 20 „ 

Venite centavos 
veranderd in een zegel van lagere waarde. 

Nog zijn te melden in nieuwe teekening : 
1 centavo lila bruin (standbeeld). 
6 „ blauw (spoorbrug) 

URUGUAY. 

De teruteru teekening ' komt weer 
te vooischijn, zij het ook in kleiner 
formaat, thans 1 6 X 2 1 m. m. terwijl de 
zegels der eeiste uitgave van 1923 
maten i 8 X 2 4 m. m. Te melden zijn 
in deze kleinere gestalte : 

I, 2 en 3 centesimos. 

De in het vorige num
mer vermelde „Voetbal" 
serie gaf enkele lezeis 
aanleiding om naar de pen 
te grijpen. 

Baronesse van Heerdt
Kolff is zoo viicndelijk te 
berichten, dat op deze 
is afgebeeld het beioemde 
Grieksche beeld (thans in 
het Louvre te l'arijs) van 
de „overwinning" van 

Samothrace Het beeld werd gemaakt om den zeeslag te vcr
heeilijken, die Demetrios in 307 v. C. op Ptolomeus won, 
waarna hij geheel Griekenland van de Macedonische over
heersching bevrijdde. 

VENEZUELA. 
In het Julinummer vermeldden wij het een en andei omtient 

den nieuwen druk van Waterloo and Sons te Londen, de 
tegenwoordige leveranciers der zegels De heer E. J. Martens 
te Amsterdam berichtte ons, dat van dezen nieuwen d 'uk hem 
getoond werden de waarden 

5 centimes bruin. 
10 » groen. 
15 » licht olijf. 
25 » melkblauw. 
50 » zwartblauw. 

I Bolivar grijs. 
Hoewel teekening en papier bijna gelijk zijn aan de vorige 
uitgifte van de American Bank Note Cy. zijn de zegels van 
den Waterloodruk te onderscheiden door hun tanding 14 in 
afwijking van die van de A. B. Cy. die getand zijn 12. 

Met de perforatie G. N. (Gobierne Nacional) zijn volgens 
den geachten inzender tot op heden vei schenen: 

10 centimos rose. 
25 » blauw. 
50 » lila. 
50 » blauw. 

I Bolivar zwart, alle druk A. B. Cy. 
Voor t s : . 
25 centimos melkblauw. 
50 » zwartblauw. 

I Bolivar grijs. 
Alle druk Waterlow Sons. 
Dank voor bericht. 

WATCRORAArSWETEA 
a f O ^ D I R . L E O N D E HAAT 
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ZWEDEN. 

■ ■. 

I I 

De verzamelaars hebben 
nog niet diep genoeg in den 
zak getast door de aanschaf
fmg van de beide gelegen
heidsseries. Thans gaat de 
Zweedsche post er klaaiblij
kelijk toe over, deze zegels 
ook uit te geven op papier 
met het watermerk golflijnen. 
De 10 öre van beide series 
is op dit papier verschenen. 

ZWITSERLAND. 

wm 

In het Teiltype verscheen de 30 
centimes, blauw op bruin. 

Voorts deed een nieuwe teekening 
hier haar ent iee . 

In dit type verschenen : . ^ 1 
90 centimes, groen op groen. ^ ■ % 
I fr. 20 wijn rood op rose. ' 
1 fr. 50 blauw op blauw. 
2 fr. grijs op gl ijs. 
Het schild van het wapen en de 

waardeaanduiding is op alle zegels in 
rood gedrukt . 

Ter herdenking aan den 50 verjaar
dag van de Wereldpostvereeniging gaf 
men een tweetal zegels uit, beide hier 
afgebeeld en weergevende het stenden
huis te Bern, waar het postverdrag in 
1874 geteekend werd. 

Beide zegels vermelden aan den voet 
»Jubilé de L' U. P. U. Siêge du ler 
congres 9 Qctobre 1874«. 

De waarden zijn 20 centimes rood en 
30 centimes blauw. 

De zegels blijven in koers tot het 
einde van November 1924. De oplaag 
is zeer groot, vermoedelijk meer dan 
twee millioen stuks van elke waarde. 

Binnenkort kan men hier portzegels 
verwachten in nieuwe teekening, welke 
reeds in de Berner Biiefmarken Zeitung 
is afgebeeld. Twee spaarzaam gekleede 
kinderen houden een bord vast, waarop 
in duidelijke cijfers het betalen porto 
bedrag is vermeld. De zegels zien er 
aardig uit en maken het betalen van 
Strafport tot een genot. De ontwerper, 
de teekenaar Louis Salzmann, is klaar
blijkelijk een goed menschenkenner! 

Op I December a s . zullen de Pro 
Juventute zegels, de oude bekenden, zij 
het ook in een nieuw pakje, weder 

.verschijnen. De serie zal dit jaar bestaan 
uit de waarden 5. 10, 20 en 30 centimes, 
die elk met een extratoeslag van 5 

centimes worden verkocht . Wederom koos men voor de ontwer
pen wapenen van een drietal kantons en het landswapen. 

NEDERLAND. 
Tandipgen en Plaatnummersderjubileurazegels van 1923. 

Ter voldoening aan een veelvuldig verzoek geven wij thans 
weder eens een compleet lijstje van het tot nog toe bekende : 

1 Getand. 
1 

2 cent 

5 * 

7 Va » 

fe»"" ''t 
^ ^ 

10 » 

20 J> 

25 

35 

50 

I Gld. 

2'/2 » 

5 

1 I 
I I 
I I 
I I 

I I 
I I 
12 

1 2 

I I 
I I 

I 1 

1 I 
I 1 
I I 
I I 

1 I 
1 I 

n 
11 
11 
11 

11 
11 
12 

12 

11 

11 
I I 
12 
12 

I I 
I I 
I I 
12 
12 

11 

11 

I I 

: > i ' / , 
: 12 
: i 2 V j 

/2 : I I 
ÏIV2 

/ . : 12 
/2 : 12«/, 

: I I ' / 2 
12 
: 12V2 

. I I ' / 2 
: 12 

11V2 
•/2 : 12 

: l l ' / 2 
: 12 
: i 2 ' / 2 

</, : I I 
111/2 

' / , : 12 
'k ■■ 12V2 

: i . V , 
: 12 
; 12V2 

'/̂  • " 
I I ' / 2 

V2 : 12 
/2 : 12V2 

: II«/2 
12 
: 12V, 

: 11'/2 
"V. 

V, : 12 
VJ : 12V2 

: I I ' / , 
: i 2 ' / ï 

: i i ' / 2 
: i2Vj 

72 : 12«/, 
: i>Vï 
: 12V2 

: ' i ' / s 
■■VJ 

: 12V2 
1 1 ' / , 

/ . •■ 12V, 

1 1 ' / , 

11V2 

11V2 

Plaatnummers. 

3, 5 t/m 13. 
I, 3 t/m 8, 10, 12. 
3 t ,m 7, 9 t/m 13. 
7, 8, i4 t/m. 17. 
I, 3 t/m 5, 7, 8, 10, 12, 13. 
i , 3 t/m 17. 
I t/m 17. 
4, 12. 
3, 5, 6, 7. 
5, 7 t/m 12. 

2 t/m 5, 7, 10, 11. 
I, 3, 4, 6, 8 t/m 16. 
5 t/m 8, 10 t/m 12. 
I t/m 16. 

3, 5. 6 
? 
I, 2, 4, 6, 7. 
? 

I t/m 8. 
I t/m 8. 
I t/m 8. 

I t/m 9, II t/m 16. 
2 t/m 5, 7, 9, II t/m 14, 16. 
I l/m 9, 11 t/m 16. 
2 t/m 4, 6, 7, 9, II t/ni 13, 16. 
I t /m 16. 
I t/m 9, II t/m 16. 
I t/m 9, u t/m 16. 
1 t/ra 3, 5, 7> 9. '■ t/m 13, 16. 
? 

2, 6 t/m 9. 

I, 3. 6. 
I t/m 6. 
I t/m 6. 
I t/m 6. 
I t/m 3, 5. 6. 
I t/m 6. 

I t/m 4. 
I t/m. 4. 
I t/m 4. 
I t/m 4. 
I t/m 4. 

I t /m. 5 
I, 3, 5

I, 2, 4, 5, 
I t/m 5. 
I t/m 5. 

I t/m 5. 

I , 2. 

I, 2. 
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Onze nieuwe Postzegels. 

I W i m — I I 
IMEDERSAISiD 

Tijdens de Internationale Postzegeltentoonstell ing in rtV»//rtrt_;f 
zijn de eerste waarden van de met nieuwsgierige verwachting 
tegemoet geziene nieuwe serie postzegels verschenen. Wij schrijven 
»nieuwsgierige« verwachting en niet «grooie« verwau;hting. Het 
publiek toch heeft door het vele geschrijf en Jgekritiseer 
over de eerste nieuwe uitgifte (de z g, . KunstenaarSsene«) als
mede van de Jubileumzegels van 1923/24 zijn verwachtingen 
niet meer tot een hoogte van eenige beteekenis durven opvoeren. 

Ons inziens heeft het publiek in zijn voorgevoel geen ongelijk 
gehad. Deze nieuw verschenen zegels brengen ons niet veel 
»nieuws«. i j t ^

In de cijferwaarden vindenjwij tefug ons afgedankte luchtpost
zegel, zij het dan ook sterk gewijzigd. Beide zijn van denzelfden 
ontwerper, Chr. Libeau. In ieder geval heeft het zeer veel aan 
duidelijkheid gewonnen, een allereerste veieischte voor een post
zegel. Waarde en landnaam springen direct in het oog. Doch 
de rest van de voorstelling ? Wij onderscheiden fen duif in 
vlucht en daaronder golflijnen, die zoowel lucht, als ook water 
kunnen beteekenen. Waar het hier geen luchtpostzegel en ook 
geen zegel voor per postduiven te verzenden post betieft, lijken 
ons de motieven »duif en golven« niet geheel op hun plaats. 
De meeste post zal de eerste tientallen ja ren nog wel met de 
spoortrein vervoerd worden Heeft men aan eene voorstelling 
daarvan niet gedacht, of was dat onderwerp moeilijk te verwerken? 
(In de duif met haar vleugels en het cirkelvormige deel daaronder 
zien wij zeer sterk den omtrek van den kop van een vleermuis. 
Vooral de ooren zijn zeer sprekend! ) 

Ook wat de kleuren betreft, kunnen wij eene zeer groote ver
beter ing bemerken. Wij vermoeden, dat de mooie volle tinten 
mede een gevolg zijn van den toegepasten offsetdruk, iets nieuws 
bij de zegels van Nederland, waar voordien voornamelijk met 
boekdruk werd volstaan. Mogelijk, dat de nieuwe druk
wijze duurder zal zijn, maar welk een verschil in kleurentint 
dan ook ! 

Het nieuwe koptype geeft al bijzonder weinig nieuws te zien. 
Het heeft ons niets verwonderd, dat aanvankelijk vele Neder
landsche verzamelaars dachten, zegels der vorige Koloniale uit
gifte voor zich te zien. Het verschil tusschen deze twee uitvoe
ringen is dan ook miniem. Daar de ontwerper van beide typen 
dezelfde is — Prof. Jan Veth — is dit natuurlijk niet verwonderlijk. 
Naar onze meening echter ware eene grootere afwijking niet 
misplaatst geweest. Ook de kleuren dezer zegels zijn zeer fraai 
en zullen in ieder album e^n sieraad zijn. 

Het koptype is in het gewone formaat gehouden, terwijl men 
voor het cijfertype weer de oude uitvoering, l iggend langwerpige 
rechthoek, heeft gekozen. De cijferwaarden zijn gedrukt in vellen 
van 200 zegels, 10 rijen hoog en 20 rijen breed. Op den linker
en rechterrand is naast alle zegels de op'aawletter geplaatst , 
behalve links naast het linkerbovenzegel, waar het drukkers
teeken staat. Op den bovenrand zijn de telcijfers g e d r u k t ; van 
rechts naar links 1—20 en op den onderrand van links naar 
rechts eveneens r—20. In het koptype zijn de vellen groot 
100 zegels, 10 rijen hoog en 10 rijen breed. Roven en onder de 
oplagelet ters en — iets nieuws? — geen drukkersfeeken. Op 
den l inkerrand staan de telcijfers van boven r a a r onder i—10 
en rechts in dezelfde voleorde 10—i. De tanding is 12V2, uitge
voerd door eene gewone kamtandingmachine . 

Als aanlokking tot een bezoek aan de Internationale Postzegel
tentoonstel l ing in äi:n Haag, in September j . 1 . gehouden, zijn 3 
zegels in het koptype in afwijkende kleuren uitgegeven. Het zijn 
de 10, 15 en 35 cent. Iedere bezoeker van genoemde" Tentoon
stelling had het recht, op zijn entreebewijs, dat daarvoor van 

een speciaal bonnetje was voorzien, 2 stel der z.g. Tentopn
stellingszegels te koopen. Wilde men 4 stellen koopen, dan 
moest men 2 entiéebewijzen koopen enz. Men vertelde, dat zoo
doende honderden entrée's door één persoon werden genomen. 
Deze zegels waren gedrukt in kleine velletjes van 25 zegels 
5 X 5 ™s' blanco randen en getand door éene kamtandmgs
machine i2Vj De totaaloplage was 50.000 zegels van iedere 
waarde. 

Dat deze zegels gretig verkocht werden zal men begrijpen. 
Gedurende de laatste dagen der Tentoousiell ing waren zij dan 
ook reeds niet meer verkrijgbaar. 

Wij catalogiseeren : 
N i e u w e u i t g i f t e . 

Sept. 1924. Kamperforatie i2 ' / j 
A.'cijfertype, i cent karmijn. 

2 » menie. 
3V2 * groen. 
4 » korenbloemblauw. 

B. koptype. 10 » roserood. 
10 » blauwgroen (Tenloonslellingszegel). 
I 2 V J » l i larose. 
15 » violetblauw. 
15 » grijs (TentoonstellingszegeI),,^^y; ^ 
30 » donkerlila. Jsdts?^«»' 
35 • hchtroodbruin (Tentoonstellingszegel). 
40 » l ichtbruin. 

De zegels van i en 10 cent zijn blijkbaar spoedig uitverkocht 
geweest. Naar wij echter vernamen, is binnenkort nieuwe aan
voer te wachten. 

De 2 nieuwe gelegenheidszegels. 

--■m 

(Uitgegeven ter gelegenheid van het loojarig bestaan de"" 
Nederl . Reddingsmaatschappijen). 

»Holland gaat onsolide worden«, zegt men in het buitenland 
en doelt daarmede op de voortdurende verschijning van nieuwe 
postzegels. Het is al thans niet te ontkennen, dat de stroom van 
nieuwe uitgiften onrustbarend begint te worden. Als het zoo 
doorgaat, verliest Nederland zijn goeden naam op philatelistiech 
gebied. De liefhebberij tot het verzamelen der zegels van Neder
land, die vooral ook in het buitenland de laatste jaren zeer groot 
was, gaat verloren — tenminste wat de nieuwe uitgiften betreft 
— en de Staat bereikt het tegendeel , van wat hij gedacht had. 

Een leelijk precedent blijft natuurlijk het feit, dat onze grootste 
Nederlandsche Philalelistenvereeniging in deze r ichting is voor
aangegaan, zij het dan ook onder de leus »het doel heiligf^de 
middelen«. 

Het betreft ditmaal de uitgifte van 2 zegels, een ter waaide 
van 2 cent en een ter waarde van 10 cent. Ze zijn uitgevoerd 
naar het ontwerp van Hofman en gedrukt door de Fa. Enschedé 
en Zonen in offsetdruk 

De teekeningen zijn toepasselijk — een reddingsboot in volle 
zee en een in rust — in moderne uitvoering vervaardigd ; zij 
mogen wel geslaagd heeten. Het beschikbare oppervlak was 
blijkbaar niet groot genoeg, om op beide zegels den landsnaam 
en het herdenkingsciifer te plaatsen, zoodat beide zegels zich in 
deze details broederlijk deelen. 

Naar onze meening is eene dergelijke oplossingniet juist, daar 
slechts in enkele gevallen beide zegels tegelijk ter frankeering 
gebruikt zullen worden. Men zoude kunnen aanvoeren, dat bet 
2 cents zegel bestemd is voor het binnenland. Dit zal ook Wel 
in de praktijk meestal zoo uitkomen, doch voor het buitenlandsch 
verkeer zijn ze toch niet verboden. 

Het p a p i T is zeer onsterk, zoodat ongeschordene vellen haast 
niet te verkrijgen zijn. Ook het opplakken van een langere 

i^üTiiiJUciJB'mi.iji 
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strip is daardoor zeer moeilijk. Meestal scheuren de zegels na 
,'! bevochtiging van elkaar . Ook lijkt het papier lichtelijk gekrijd 

te zijn'. Zeker is, dat de druk op het papier vaak zeer onzuiver 
„ is. Er ontstaan daarvoor zeer vele foutjes. Wat hiervan plaat
r en toevallige foutjes zijn, is voorloopig nog niet met eenige 

juistheid uit te maken. Men mag aann 'men , dat er slechts één 
enkele oplage van deze uitgifte bestaat. De vellen zijn groot 
100 zegels, 10 X 10 116' blanco rand boven en onder. Op den 
zijrand zijn aangebracht telcijfeis en wel links van boven naai 
onder i — l o e n rechts 1 0  i . De veilt n zijn door eene l i jntandirg
machine gepeiforeerd 11'/j o i 

Van de grootte der oplage is nog niets bekend. j 
Wij katalogiseeren. ' 

G e 1 e g e n h e i d s z e g e 1 s I 
ter herdenking van het loojarig bestaan der Ned. Reddings
maatschappijen. ( 

Lijntandmg 11 Vi ' 
Sept. 1924 2 cent l ichtbruin. | 

10 » loodbruin. 

Afwijkingen Jubileumszegels 1923. 
Wij zagen nog : 
7V1 cent blok, waarbij boven en onderrij door eene dubb . 

perforatie gecheiden zijn. 
y'/z cent blok, waarbij de bovenzegels 33'/2 mM. lang zijn, de 

onderzegels slechts 30 mM. 
10 cent met bovenrand, waarbij op 12 mM. afstand van het 

.izegel nog een extta peiforatiehjn aanwezig is. 
10 cent paartje (2 zegels boven elkaar) welke niet door perfo

ratie gescheiden zijn. 
25 cent blok, waarvan de linksche zegels 25 mM. breed zijn, 

de rechtsche slechts 23V2 mM. 
25 eeni blok, waarvan de bovenzegels JB^JB}*!, JUng^ zijn, de 

onderzegels slechts 31 mM. :.«iÄ><" ■ ' s I 
i ^ <»«i!..bov«n«and dubb . geperforeerd.  ' ' 2^'  '  ( , •« 

t\i-^y ,' ' De Duitsche Posterijen. "'**# 
ÉerUjn, 20 October. (Wolff). Uit ee» aan den rijksdag toege

zonden memorie van den rijksminisier van posterijen blijkt, dat 
de post smds 1 Februari 1924 een batig saldo van 50 millioen 
goudmark heeft gemaakt . . (N. R. Crt). 

En du resultaat Is verkregen met een porto van 10 Pfennig 
= 6 cent voor brieven in het binnenland en 5 Pfennig = 3 
cent voor briefkaarten in het binnenland (tegen 10 en 7'/j cent 
in Nedeiland met zijn zoo veel kleinere afstanden!) Wanneer 
probeert men het bij ons toch ook eens met portoverlaging? 

BELANGRIJK BERICHT 
Nederland, 10 cent rood, frankeerzegel nieuw type. 
Dit zegel, dat alleen gedurende de Tentoonstell ingsdagen te 

'sGravenkage verkr i j sbaar was, is thans aan tal van postkan
toren in groote hoeveelheid verstrekt. 

en zinnen 

. f i 

Óf rf J PRIJSVRAAG. 
' I l^PP welke zegels komen de volgende 

voor : 
Light and Liberty. 
But the greatest of these is 

charity. 
Immigratie. 
One hundred years. 
Escuela de medicina. 
Funerales de Atahualpa. 
Para os Pobres. 
El lUimani. 
Omnes Angulus Ridet. 
28 Selembro 1871. 

voorden, eigennamen 

ob 3. 
4. 

•»llo5> 
6. 

..7

. .?• 
9

10. 

12. 
13
i4. 
15
16. 
17

We hold a vaster Empire 
than has been. 

Santa Maria 
Royal Naval Reserv^ej 1 
Camilo Torres . 
Juan Salinas. 
Isle of wood and water. 
Zona de Ocupatie . ' 
H H. Nawab Shah Jaban 

Begam. 
La Concepcion. 
Child Welfare. j 

Bovenstaande woorden enz. komen alle op cliché's in den 
Yvertcatalogus voor Oplossingen worden vóór 15 Januari 1925 
ingewacht aan het adres van den heer dr. P. H. van Citteit, 
Maliebaan 72 foV te Utrecht. Voor de tien beste oplossingen worden 
prijzen in zegels beschikbaar gesteld. De uitspraak van de 
betreffende commissie is definitief. Over de prijsviaag kan niet 

.»'o.rden gecorrespondeerd. 

19 
20 

1 Poststukken. ( ^ 

Nederland. Hieronder volgen de clichés der in het vorige 
nummei gemelde kaarlen. 

Argentinië. Hier verschenen 4 strooken met den nieuwen 
waardestempel ban Martin op ongearceerden achtel g r o n d ; 
zeemkl. papier. 

Str. '/z c. donker lila, i c. bruin, 2 c. donkerbru in , 4 c. 
roodbruin. 

Australië. De heer Colago Belmonte is zoo goed mij een 
nieuwe kaart van i p. van Australië te doen geworden, die 
gelijk is aan een reeds gecatalogiseerde, nu echter met wit 
karton, met onderschrift. 

Br. 1 p. groen op wit. 

Azoren. De laatst verschenen Portugeesche kaart van 25 c. 
Ceies, kan ik nu, dank zij de welwillende toezending van den 
heer C. George, ook catalogiseeren met den rooden opdruk 
»AgORES«. 

Br. 25 c. zwart op roomkl. 
Duitscllland. Hier kwamen vier nieuwe kaarten in gebruik; 

ik dank de beeren Zwolle en Krause zeer voor de spoedige 
toezending. De waardestempel is de adelaar in het tegenwooidige 
zegeltype. 

Br. 5 en 5 (" 5 pf groen op roomkl. 
20 en 20 | 20 pf. leigrijs op roomkl . 

Fransclie bezetting in Syrië. Voor mij ligt de Turksche kaart 
no. 44 met den bekenden, zwarten opdruk »O. M. F. Syrië« en 
waarde. Er schijnen ook valsche opdrukken voor te komen. 

Br. I pias. op 20 paras, kaïmijn. 
NieuwZeeland. Ook ontvang ik van den heer Belmonte, waar

voor veel dank, een serie poststukken van deze kolonie, die mij 
allen onbekend waren. Een enveloppe voor a a r g e t brieven met 
Koning George in ovaal, dezelfde waardestempel als die der 
uitg. 1913, echter nu van 4 p . ; de kaartbrief geeft een kaaitje 
van het eiland als waardestempel. De strook en de kaart zijn 
overdrukt met y op i p. ; hier is de Handel het zegel. 

< Env. V. aanget. br. 4 p. donkerbruin op roomkl ; form. G. 
Str. i/j p. op I p. rood op ï e e m k l . ; opdr. blauw. 
Kbf. I p. lilarood op blauw. 
Br. Va^P op I P' rood op zeemkl ; opdr. blauw. 
Oostenrijk. De dubbelkaart van 500 Kr is nu ook in omloop 

gekomen; 
Br. 500 f 500 Kr. lila. 

 r . i . L i A j j j j a i i ^ i < f j | 
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Oubanghi-Chari. Een mij onbekende enveloppe van Midden-
Congo werd met dezen landsnaam zwart overdrukt^ waarbij deze 
maal »Tschad« ontbreekt. 

Env. 25 c. violet en rood form. c.; binnenzijde violet. 
Polen. Zooals uit den catalogus Ascher 1913— 1920 blijkt,richtten 

in 1919 diverse plaatsen in Polen een stedelijke post in, vóórdat 
de post voor het geheele land was georganiseerd ; daarbij wordt 
echter niet genoemd: »Belchatow«. Hier werden de poststukken 
(ook zegels) van de Oostenrijk-Hongaarsche Veldpost met een 
grooten, zwarten adelaar overdrukt, waarvan voor mij liggen : 

Br. 5 (heller) groen (Oost. Hong. Veldpost no. 3.) 
8 (heller) groen op wit, op zeemkl., op grijs karton (no. 4a,c,d.) 
8 -1 -8 (heller) groen op roomkl. (no. 5a). 
Rusland. In ons vorig nummer was ik zoo vrij te vragen, wat 

er op 19 Augustus 1922 gebeurde, naar aanleiding van een 
opdruk op eenige Russische poststukken. De heer P. G. Keijser 
te Amsterdam was zoo welwillend mij te berichten, dat die dag 
gewijd was aan de philatelic ten voordeele der weezen In Rus
land, hetgeen de opdruk dan ook beteekent. Ik dank gemelden 
heer zeer voor zijn bericht. 

Zwitserland. De beide feestbriefkaarten, ter gelegenheid van 
het in Augustus plaats hebbende Bondsfeest, zijn deze maal 
uitgegeven ten voordeele van noodlijdende Zwitsers in het bui
tenland. De waardestempel rechts is het cijfertype met duif; 
links een lijder, die met open armen dezen vogel ontvangt. 
De plaa^es zijn van Jeller en Herzog. Voor de toezending dezer 
kaarten zeg ik Mevr. Besse van Heerdt oprecht dank. 

Br. 10 cent. groen op wit (2 prentjes). t Afstempelingen. 

NEDERLAND. 
Met betrekking tot den „Blue Band" stempel, die niet gecon

tinueerd wordt, kunnen we nog mededeelen, dat die in/4»ïi-ferAOT 
30 September het laatst gebezigd werd. De heer Zwolle legt 
ons 2 enveloppen over van dien datum, de eerste afgestempeld 
tusschen 4—5 N vertoont nog den margarine reclame-stempel; 
de tweede afgestempeld 8 — 9 N., dien, welke propaganda maakt, 
voor de Stoomvaart Mij. «Zeeland», «Kon. Ned. Postvaart 
Vüssingen—Engeland», etc. 

Van den eersten (te slappen) caoutchouc-stempel der Inter
nationale Postzegeltentoonstelling 's Gravenhage toonde de heer 
Louis de Haan ons 6 afdrukken op stukken welke den 10 Sep
tember gepost waren, de datum is in de dwarsbalk niet te zien 
en zoowel binnen- als buitencirkel onregelmatig gekarteld. 

Gedurende de jongste manoevres in Brabant en Limburg 
werden door de veldpost de zelfde stempels gebruikt, welke o.a. 
ook tijdens de mobilisatie zijn gebezigd. Op een briefkaart 
gericht aan een wielrijder van de Lichte Brigade der Blauwe 
(aanvallende) partij was een zwart dwarsbalk-stempel geplaatst: 
VELDPOST, in de dwarsbalk : 23. IX. 24 12-IN en beneden »1». 

De heropende postcheque en giro dienst heeft ons twee nieuwe 
stempels bezorgd, één in zwart, een ringstempel met dwarsbalk, 
waarin de datum en een nummer fi) in het onderste segment 
en omschrift CENTR. GIROKANTOOR 's GRAVEItHAGE, het 
andere in rood, in de ring CENTR-POSTGIRO-KANT. 's GRAVEN
HAGE en in het midden de datum. 

Vanaf 6 October loopt er een nieuwe posttrein tusschen 
Amsterdam en Venlo waarvan de heer Junge ons de eerste 
afstempeling in beide richtingen toezond. 

NEDERL.-INDIË. 
De afstempeling, welke reclame maakte voor de Soerabaiasche 

Jaarmarkt wordt ons door den heer Amesz ook uit Semarang 
getoond. Vermoedelijk is deze stempel op vele hoofdplaatsen in 

gebruik geweest; kunnen onze Indische lezers ons alle namen 
verschaffen van de plaatsen, welke dezen stempel en dien voor de 
Bandoeng Jaarbeurs (zie September-nummer) gebruikten ? 

BELGIË. 
Antwerpen 6. Mach. stempel in kastje, boven 2-regelig ZET 

UWEN NAAM EN UW ADRES OP DE KEERZIJDE UWER BRIEVEN, 
beneden: INDIQUEZ VOTRE NOM ET VOTRE ADRESSE AU 
VERSO DE VOS LETTRES. 

Charhroy i, Luik i. zelfde stempel, Fransch boven, Vlaamsch 
beneden. 

Brussel i en Nd. Machine stempel in kasije, links: FOIRE 
OEFICIELLE INTERNATIONALE DE BRUXELLES 25 MARS AU 
8 AVRIL 1925, rechts: 

OFFICIEELE' INTERNATIONALE JAARBEURS TE BRUSSEL 
25 MAART TOT 8 APRIL 1925 

Brussel Nd. idem, links : BRUSSELS OFFICIAL INTERNATIONAL 
FAIR MARCH 25 TH TO APRIL8TH. 1925, rechts: FERIAOFICIAL 
INTERNACIONAL DE BRUSELAS 25 MARZO-8 ABRIL 1925. 

DUITSCHLAND. 
Freilassing U?inAsu: GEWERBE AUSSTELLUNG 17 JUL.-19 

AUG. 1924. 
Grimberg (Schles.) idem: Twee torens met omschrift: 

OBST-UND REBENSTADT «DES OSTENS». 
Ludwigshafen (Rhein) i, Regensburg 2 alternatief continuee-

rend machine stempel. In Briefaufschriften genau angeben 
ZUSTELLPOSTAMT Strasse und Hausnummer oder Brieffach en : 
NIMM EIN POSTSCHECK-KONTO! 

Mittenwald. Handst: bovenste segment een bas tusschen 
dennen (een rare combinatie die aan een sigarenzakjes-puzzle 
doet denken) onderste segment SOMMER UND WINTER SPORT 
met omschrift: -|- MITTENWALD 4- HÖHENLUFT KURORT. 

Rochlitz (Sachsen) Handst: MULDENTAL a. Rochl Berg Schönste 
Tal-Wald-u. Höhen-Ausflüge. 

Schliersee. idem. KURORT SOMMER-u. WINTERSPORTPLATZ. 
Seddin idem: EISENBAHN AUSSTELLUNG 1924 SEDDIN bei 

WANNSEE. 
Strausberg 1 idem : Ausflugs-u. Luftkurort Stadt. Baugelände 

an Wald u. See. 
Zettingen (Mosel) Een zeer poëtisch handstempel: 

»Wie Köstlich dein Wein Wie schön dort zu sein». 
FRANKRIJK-

Parijs 114 en / / j . Continueerend machine-st. UTILISEZ LA 
POSTE AERIENNE SE RENSEIGNER DANS LES BUREAUX 
DE POSTE. 

Tourcoing Nord idem : POUR PARIS METTRE LE NUMERO 
DE L'ARRONDISSEMENT. 

Versailles S. &= 0 enkelvoudig mach, st met hetzelfde Inschrift 
als Tourcoüig. 

Paris Depart, idem 2EHE SALON DES'APPAREILS MENAGERS 
21 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 1924 PARIS CHAMP DE MARS. 

Royal P V. D . handst. in kastje ROYAT GUERIT LE COEUR 
ET L'ARTERIO SOLEROSE. 

St Pierre St. Chartreuse idem: VISITEZ LA CHARTREUSE 
PERLE DES ALPES. 

HONGARIJE. :] 
Budapest. Gedurende de philatelistendagen op 20 tot 24 Sept. 

j . 1 . was een continueerend machinestempel in gebruik, afgewisseld 
door den datum in kastje b.v. BUDAPEST Szept. o20. een zon 
waarin I MAGYAR FILATELISTA „NAPj en in de stralen daar
boven 1924. 

Er was voor deze gelegenheid een speciale vliegpost-briefkaart 
gedrukt, aan de achterzijde afbeeldingen van Budapest en 
Esztergom en een Rumpler-machine. 

Verder PóSTA R E P Ü L É S E L S Ö MAGYAR FILATELISTA NAP-
BUDAPEST 1924 SZEPT 20—24. Op de voorzijde PAR AVION ! 
LEGI POSTA! alles in blauwdruk. 

De kaart van Budapest naar Esztergom gezonden was, behalve 
met voornoemden stempel van den philatelistendag, afgestempeld 

I :oLOiiÄLi iiQiy 
zijn mijn specialiteit. Mijn voorraad bestaat alleen uit de mooist mogelijke exemplaren. Aan manco-lijsten schenk ik 
mijn bijzondere persoonlijke aandacht. Zichtzendingen worden gaarne op aanvraag toegezonden. (l"?!) 

T. A L L E N , „Craigard", Blake Hall Road, Wanstead, E. 11, England. 
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in zwart LÉGIPOSTA BUDAPESTESZTERGOM waartusschen de 
afbeelding van een tweedekker, alles in omlijsting en Légipos
täval érkezett (per luchtpost verzonden), deze stempel kwam ook 
voor, op de in omgekeerde richting verzonden kaart , waarop de 
postzegels (Kr. 7000.— in totaal) met den gewonen dagteekening
stempel van EszUrgom afgestempeld waren ; de luchtpost afstem
peling luidt hier natuurlijk LÉGIPOSTA ESZTERGOMBUDAPEST 

ITALIË. 
Catania. Mach. st. afbeelding van een buitenhuisje, waaronder 

LA RINASCENTE en l i nks ; ARTICOLI PER LA CASA 
Idem idem : een trompetter, die doet weerklinken : 

NOVITA Dl STAGIONE LA RINASCENTE. 
Milaan, idem in kast je: VEQLIA LA SVEGLIA MONDIALE 

ACQUISTATELA. 
Napels idem, idem. CASSEFORTI STANZIERI NAPOLI. 

MALTA. 
Valletta. Alternatief continueerend machines tempel COME TO 

SUNNY MALTA THE ISLAND OF HISTORY AND ROMANCE en 
FOR YOUR HEALTH SPEND YOUR WEALTH IN SUNNY MALTA 

NOORWEGEN 
Bergen, Trondhjem (Drontheim) Cont. mach. st. tusschen lijnen 

ST(|»TT NORSK ARBEID. 
ZWITSERLAND. 

Bas'.l Handstempel in violette ink t : VL SCHWEIZ. KATHO
LIKENTAG BASEL 9. AUG. 1924. 

Biirgdorf xd^^m, zwarte inkt KANT. GEWERBE, AUSSTELLUNG 
Geneve i idem, idem GENÈYE 1 SOCIETE DES NATIONS. 
Lausanne II idem, idem. LAUSANNE COMPTOIR SUISSE. 
Lausanne T mach, stempel in kastje LAUSANNE COMPTOIR 

SUISSE 1 3  2 8 SEPTEMBRE 1924. 
idem bandst . UNION INTLECONTRE LA TUBERCULOSE 

LAUSANNE IVe CONFERENCE. 
idem mach. st. in kastje SEMAINE SUISSE 1 1  2 5 OCT. 

Lugano idem, idem, SETTIMANA SVIZZERA 1 1  2 5 OTT. 
Hartelijken dank aan mevr. Esse Van HeerdtKolff en de 

beeren H. Amesz, L. G. Barentsen, Ed. A. van Bilderbeek, 
J. D. V. Brink, P. Engelenberg, L. de Haan , J. A. Kant j r . 
A. J. Jacobs, G. Junge, A. Makkreel Hzn., J. Roodhuijzen, J. 
Schneiders, G. J. Schouten, L. C. A. Smeulders, ir. H. Treitel , 
W. F. V. d. Vlugt, J. C. Wildschut, K. Zirkenbach en W. G. 
Zwolle voor de spoedige inzending of vermelding van nieuwe 
stempels. Trg . 

Fair en toch Unfair. 
Eenigen tijd geleden ontving ik van de firma Paul Kohl een 

prijscourant »Sonder Angebot«, bevattende bijna uitsluitend bijzon
dere stukken en schijnbaar voor matigen prijs. Bij nader inzien 
bleek het mij echter, dat het alle beschadigde stukken waren : 
ausgebessert ,unsichtbar ausgebessert, unsichtbar unterlegt. Rander 
angesetzt, dünne Stelle unterlegt etc. Bij de prijslijst is gevoegd 
een afzonderlijke lijst met »Abbildungen«, zoodat de besteller 
zich tamelijk wel van den toestand der s tukken kan overtuigen. 
Inzooverre dus is deze aanbieding van de firma Kohl fair. 

Een andere vraag is, zullen de koopers altijd zoo handelen ? 
Zullen er onder de koopers niet zijn, die later deze s tukken in 
omloop t rachten te brengen en dan verzuimen bovengenoemde 
aanteekeningen weg te laten en den argeloozen tweeden kooper 

■ 'er t rachten in te laten loopen ? 
Deze zaak is tamelijk analoog met die der firma Fournier, 

die destijds prijslijsten rondzond van pracht ig nagemaakte zegels 
en ze ook als dusdanig verkocht, maar hoeveel verzamelaars zijn 
later met deze stukken opgelicht, die hun door gewetenlooze 
verkoopers als echt waren aangeboden. Wettelijk kon tegen 
dezen fabrikant niet opgetreden worden, want hij verkocht de 
zegels als namaak. Hij weigerde echter zijne stukken als zoodanig 
te merken, door een achterdruk van valsch, reproductie of iets 
dergelijks, wel wetende dat dan zijn debiet sterk zou dalen. 

Nu verkoopt de firma Kohl wel echte zegels, maar beschadigd , 
en gerepareerd, zooals hij zelf zegt dikwijls bijna onzichtbaar.^^ 

: Maar hoeveel dezer stukken zullen later verhandeld worden als 
volmaakt in orde? En uit dit oogpunt beschouwd is de reclame, 
die deze firma met het uitschot maakt, unfair, en een groote 

firma onwaardig. Geheel zuiver zou deze handelwijze zijn, als 
Kohl deze zegels verkocht met een stempel (b.v. besch. Kohl), 
waaruit de minderwaardigheid van het stuk te allen tijde bleek. 

Hiermede heeft een vroeger gerenommeerde firma een weg 
gebaand, die bij haar collega's zeer zeker navolging zal vinden, 
maar waartegen naar mijne meening door de groote vereeni
gingen van postzegelverzamelaars direct front gemaakt moet 
worden, om aan dat misbruik paal en perk te stellen, vooral 
als men zich niet ontziet, als Kohl, daarvan eene aanlokkelijke 
reclame te maken. De kunst gaat ver en hoevelen zullen er 
in vliegen met de »ausgebesserte« lees bij gekleurde of bij ge
teekende stukken, die zeker wel in handen geweest zijn van 
eerste klas r epa ra teu r s ! 

Op de besturen van Bonden en Vereenigingen rust de plicht 
een ernstig protest in te dienen bij de firma Kohl en deze 
handelwijze krachtig te bestrijden. A. C. Voss. 

Een buiienlandsch oordeel over onze 
philaielisiisehe toestanden. 

De »Donaupost« van 5 October 1924 schrijft: 
Het philatelische fatsoen van Halland is weg! 
Ten eerste is een nieuwe serie zegels bezig te verschijnen. Tot 

dusverre zijn in hypermoderne cijferteekening verschenen i c. 
rood, enz., in de vorige koloniaal teekenirg (type 1908) met 
borstbeeld der Koningin, 10 c. vermillioen, enz. • 

Ten tweede zijn er vier portoprovisoriën verschenen, n.1. 4 c. 
op 3 c , olijfgroen, enz. 

Ten derde zijn op 15 September weldadigheidszegels ten gunste 
der Ne_derlandsche Reddingsmaatschappij verschenen in onbe
schrijfbare afschuwelijk moderne teekening en wel : 2 c. bruin, enz. 

Ten vierde zijn de volgende geheel nieuwe zegels verkocht, 
naar aanleiding der Postzegeltentoonstelling in den Hang, in 
afwijkende kleuren, 10 c , grauwgroen, enz. 

De meer of mindere juistheid van bovenstaande daar la tende, 
deden bij 't lezen twee dingen me toch genoegen. O m i n b o v e n 
staanden stijl te blijven: ten eerste, dat men ook i n ' t buitenland 
van meening is, dat we druk op weg zijn te streven naar de 
philatelistische renommée van een Seebeckstaat, en ten tweede, 
dat ook in 't bui ten land nog lui wonen, die die produkten van 
onze moderne kunstenaars foeileelijk vinden e n . . . . den moed 
hebben dat te zeggen. S. 

Boekwerken, Tijdschriften, 
:' Catalogi, enz. < 

Handboek der Postwaarden van NederlandschIndië, 
Deel II. 

Uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars. 

Op deze zeer belangwekkende uitgave, een mijlpaal in de 
geschiedenis van de Vereeniginguitgeefster, komt de Redact ie 
in het volgend n u m m e r uitvoerig te rug. 

Thans volsta deze korte mededeel ing; voor den gebruiker 
van belang vo'gt hieronder een schrijven van den heer Pull , 
die een zeer belangrijk aandeel had in de werkzaamheden aan 
deze uitgave verbonden . 

Haarlem, Oct. 1924. 
Geachte heer hoofdredacteur, 

Mag ik U verzoeken navolgende onjuistheden en fouten, voor
komende in het pas verschenen Handboek, deel II, d o o r m i d d e l 
van het Maandblad bekend te maken .'' Bij voorbaat dank. 

Blz. 8. 2e kolom »Druckformen« te lezen: i». a. »entweder 
gerade enz.«; b. »oder gerade enz.«; c. »oder vier enz.« In de 
oorspronkelijke kopij s tond : 1°. a. »evenveel enz.«; h. »evenveel 
enz « ; c. »vier enz.« De heer Warren vestigde er terecht mijne 
aandacht op, dat deze 3 gevallen zich niet tegelijk kunnen voor
doen. Ik wijzigde daarom den Hollandschen, Engelschen en 
Franschen tekst onder b. en c. (oforou), doch vergat mijne 
Duitsche vertaling aan te vullen. 

U. lAJtJJr lJB"mi .T j l k ^ C ^ DIR . L E O N D E «A.AT 
• » * ^ = I N T . T E L . X U I O e 2 S S 
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m-Blz. 26 kolom 2reg,'5ö"v.' b . »Patrize« in pi. v. 
27 
74 

136 
222 
van 

»Matrize«. 
• I » 16 » » »patrix« » » )> »matrix«. 
» 2 j> y V. o. «fehlerhaften » » »fehlerhafte« 
» 2 » t6 v,̂  o. »Abbildung 71, TafeL XVk 
» 2 » ^ 7 V. b »obengenannte allgemeine« 

• obengenanntej al lgemeinen«. i»' 

P U L L ,  '■■  

Oudcontroleur P. en T. 

Richard Borek's Prijslijsten. Richard Borek, Brwiswijk. 
Deze bekende, goeii, vertrouwde Duitsclie firma, begint, 

nu de Duitsche valuta stabiel geworden is, haar oude klan
dizip in Nederland weer op te vatten. Zij zendt>AonST 
„UeberseeListe", bevattende alle tot 1914 verschenen zegels 
van de zelfstandige overzeesche s ta ten; „Kolonia'lJdste", 
bevattende de tot hetzelfde jaar verschenen zegels der 
koloniën van de Europeesche staten en ,,Preisliste C", 
waarin opgenomen de na 1 Augustus 1914 tot Juni 1924 
uitgekomen zegels van Europa. 

Bfhalve prijsnoteering, waartegen de firma verkoopt en 
inkoopt, geeft elke lijst tal van bijzonderheden over nieuwe 
uitgiften enz. 

De prijs van elke lijst is 1 Zwitsersche frank, bij abonne
ment ~ j!»ar!ijks verschijnen 5 ä 6 lijsten — is de totaal 
prijs per jaar 5 Zwitsersche francs. v. B. 

w> Veilingen. 
% 

Door de firma M. Z. Booleman, Rokin 54, Amslerdatn, zal van 
24 tot en met 29 November 1924 eene belangrijke veiling van 
postzegels gehouden worden in »Krasnapolsky«; kijkdag Zondag 
23 November. 

Door de firma Van Hoek & Rietdijk, te Rotterdam, zal hare 
38e postzegelveiling gehouden worden van eene verzameling 
Nederland en Koloniën, alsmede Europa, van 18 tot en met 21 
November 1924, in »De Kroon«, te 'sGravenhage; kijkdagen 
17 en 18 November. 

ADVERTENTIÊN. 

Première Emission des PaysBas (I892I8S3). 
Een belangrijk boekje, over de 1ste ongetande uitgifte 

der Nederlandsche postzegels, verscheen zoo juist. 
Het bevat een meesterlijke studie over deze postzegels 

en dit boekje mag bij geen verzamelaar ontbreken. 
Deze studie, bestaande uit 40 pagina's tekst met 194 

afbeeldingen van de hand van den beroemden postzegel
kenner, den heer F. Serrane, getuigt van een buitenge
wone kunde onzer eerste zegels. 

Alle platen en alle retouches, alsmede de verschillende 
kleurennuances, zijn beschreven. Deze studie vormt een 
prachtige handleiding en vele verzamelaars hebben een 
zeldzame retouche in hun bezit, zonder dit te weten. 
Dit boekje brengt hen op de hoogte. 

Elke kooper van den Catalogus Yverf & Tellier moet 
ook kooper zijn van dit boekwerk. 

Alom door bemiddeling van den boekhandel of post
zegelhandel te ontbieden, alsmede bij de firma 
NILSSON 6 LAMM, 63 DAMRAK, Ie AMSTERDAM, 
Alléénverkoopster voor Nederland en Koloniën, na inzen
ding van f 1,10 voor franco toezending. (169) 

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

(NEDERLAND ea KOLONIËN uitgesloten.) 
V R A A G T Z I C H T Z E N D I N Q AAN 

P.Servaas Smits, Deventer. 
93r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (29) 

UITSLUITEND voor LEDEN 
der 

Aangesloten Vereeirlgingen. 

Bod Gevraagd op serie Italie/rren
tin, Regno d'Italia, Trentino, 3 Nov ; 
1918, Vvert Nos. 1 t/m 17, cat. waarde 
fr. 35oo, —, gestempeld, keur Hofer 
Insbrück. H. C. QOOSENS, Staatsmijn 
Emma, Hoensbroek. (178) 

TE KOOP OF IN RUIL GEVRAAGD: 
Jub. Ned. 192324. 2 cent, plaat 2, en 
10 cent, plaatIO, benevens alleonregel
matigheden; De Ruijterzegels en id. 
Portzegels in geli. of halvev>llen. (104) 
F. H. M. POST, Maliebaan 104, Utrecht. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Complete serie BRANDKASTZEQELS 
van NEDERL.INDIË ongebruikt. 

Brieven onder No 175 Administratie 
van dit Blad. 

TK KOOP AANGEBODEN. (186) 
een fraai Stockboek m. inhoud: gr. aant. 
zegels V. Ned. en Ned.lndië. Pr. 100,—. 
Geiegenh koopje v.verzam. m.ruilrela
Hes. Specificatie inh. op aanvr. v. K. A. 
HEIJMANS Jr., Vijverhofstr. 161, Rotterd 

Prijs dezer adver tent ies : 
75 cent per keer, 
bij vooruitbetaling. 

j Nederlandsche en buitenlansche zegels (gemengd) per kilo^ 
slechts f i , — ; 5 kdo f4,—, plus porto TsjechoSlowakije per kil^l 
f 3 , — pi. porto. Bewijzen van tevredenheid voorhanden. 

Toezending na ontvangst van postwissel. (t8 
POSTZEGELHANDEL „THE CLOBE", Zaandam. 

BELGIË 1 cent. tot 10 franc (zonder 5 frc.) Nos 190—2 4 en 207, in pracht
exempl?ren, per serie f2 25. Idem ongebruikt f2,90; porto extra. 

1 centime tot I franc (12 waarden), per 100 senén, f 7, . (190) 
Toezending na ontvangst van postwissel. 

pOSTZCGecpXDCC M i GÜOBe" Hrngcrstr. 39, Zaandam. 

Plaatnummers Gevraagd. ('80) 
Jub Ned'23,5 cent, tand liXiiVji H'A, 
7V, centh X 12; liVi X II; lOcent I2X 12 ; 
r̂ X I1V,;11X 12;2ücentllX11V.;liVzX 
U'/j : 5 , e. 11 X 12VJ ; enz. 2 c. pi. z en 10 c. 
ßl. lO fl. 20. O. A. dontekoe, Oegslgeest. 

Te Koop pos+z. der geheele werel^g i 
tegen zeer voordeelige prijzen Bij afP ' 
name boven f 1 0  extra korting. 1 

VRAAGT ZICHTZEN HNGEN. ( 85)j , 
Tevens inkoop van Ned. en Ned. Ind." I 
zegels. B. B. Paans, Werkendam. 

iiiiliiliiliiliiiaiiiiiiliiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiliiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiliiiiiiiiliiliiiiiliiliiliiliiiiiiiiliiliiiiiliiliiliiliiliiiî  

POSTZEGELS. PORTZEGELS. 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 'sOravenhage zal op Donderdag 18 Decem
ber 1924, 's namiddag te 2 uur, in hel hoofdgebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie 
te 'sOravenhage, Kortenaerkade 12, 4de etage, kamer 472, bij inschrijving verkoopen: 

Gebruikte Frankeer en Portzegels. 
NOTITIËN zijn GRATIS verkrijgbaar aan gemelde kaiser. (191) 

lllllll|llllllllllJllllllllllllllllllillllllllllllllIIII!lllllllllll!lllll!lll|[|||llllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIII[ll[lllllllllllllllllllllll!llllllllli^ 
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ST. NICOLAAS-AANBIEDING 
van den „Haagsche Postzegelhandel", Toussaintkade 4 1 , Den Haag. 

I « a r IEDER KOOPER ONTVANGT EEN ST. NICOLAAS-SURPRISE. "^iQ B S S S ^ B B S B 
0,75 
2,75 
3,75 
4,35 
0,95 

IEDER KOOPER ONTVANGT EEN ST. NICOLAAS-SURPRISE. " S a | 
en 10 c , ongetand (goede, doch aangesneden exemplaren) / 

per 10 stuks 
per 10 blokken 

Nederland 1852, 5 
O K O F G E T A N D lÜ/17'/2-10/22V2 en 1 Old^l^Th Z.o Z 

» » » 60 c, groen en olijf ƒ 0,45 
• 7'/2 c , in blok van vier, lête-bèche ƒ o,50 

Port lO/l'/j c, in blok van vier, tête-bèche 
Met witte tusschenstrook ƒ 0,25 verhooging. 

» Tentoonstelling, serie compleet ƒ 2,50 Oebruikt (Tentoonstelling stempel 
Album voor Nederland en Koloniën, klemband, Hollandsche tekst, pracht uitgave / 5,50 tot 
Allensteiu, Oval-overdruk serie, 18 stuks / O 85 <»s n° 15 pf., BRUIN z.z. 
België, Spoorwegzegels 1916, '20 en '21 (no 78—127) 3 series comple"et,Jkoopje 

Serie 1922 (2 tot 20 frcs.) w.o. de 
2 ft. Montenez, gebruikt /" 0,10 
10 fr. Montenez. zeldzaam, gebruikt / 1,50 
2 fr. violet 1893 (no. 67) / 0,25 

10 ir. bruin en 15 fr. rood J^Afe^' . . 
1.' ' ■ . 10 stuks 
fti l, j» ' ongebruikt 

5 frcs. Montenez, violet ƒ 3,75 bruin 

IJ '-.itiiiaosi!^ » 

Deze TWEE series > 

Spoorweg-serie 1923, compleet 5 c—3 fr., 14 waarden 
Belgisch-Congo, serie vliegpost 1920, compleet 50 c—5 fr i 

1923, 5 c—20 c. groen , 
Beieren 1900, 1, 2, 3 en 5 Mk., (Wapen) ongebruikt (Yvert 38 f. 50) ƒ 3,25 • 

♦ 1911, 1, 2, 3 ea 5 Mk, (Wapent ongebruikt (Yvert 70 fr.) » 5,95 
» 1914, compleet. Deze serie ook met overdruk Volksstaat en Freistaat 

» Dezelfde series ongetand, per serie ƒ0 ,85 
' 1920 (overdruk Deutsches-Reich), compleet, ECHT QEBRUIiCF (z.z.) » 
» serie 1911, compleet, ongebruikt, Z Z Z., slechts . ^ , ■i^'&wi^lii'* ■ • • » 

Daiizigr, eerste serie, compleet, met 3 en 4 Mk.. lastige serie f^m^^_ ! . . . » 
1922—'23 (groot formaat) 5, 9, 10 en 20 Mk., no. 120123 , 

. 50 en 100 Mk., no. 124 en 125, zeldzame zegels » 

per serie 
Alle 6 series compleet 

3,50 
7,50 
1,25 
5,90 
1,25 
0,70 
1,90 
2,25 
1,25 
2,25 
0,20 
8,50 
0,9^ 
4,90 
1,25 

19,50 
4,50 
2,75 
2.75 

serie D. M. compleet met alle aanvullingswaarden, slechts » 15,— 
Eéndagsvlieger, compleet, 2 stuks / 0,45 
1—500 millioen, waaronder 10 millioen geel, 

serie compleet 13 stuks, slechts ƒ 0,65 
10 millioen, geel, groot formaat (wordt zeldzaam) / 0,20 
1 millioen, geel, zeer zeldzaam f 0,50 
Vliegpost, 4 waarden, compl. / 0,12V2 ' i ' . l ^ ' j / ^ 

^ series 

5 series / 3,- 10 series 
10 stuks 
5 stuks 

100 ser. (compl. vellen met plaatfout) 

2 , -

5,50 
1,75 
2,25 

1 2 , -
Verzamel ing 203 verschil lende, Yvert ongevee r 500 francs, p rach t collectie, s lechts » 39,73 

10 series 3,50 
0,90 
0,15 

Duitschland, 38 prov., compleet / 0,40 
» 10 milliarden prov., compleet » 
» Dienst 1921, 17 waarden -• V ' '■ ̂ '"f n* * "> 

■^fütät^'ä/ii^ ' Overdr. 20—500 m., compleet ƒ 0 , 1 5 . « » ». 4,»,M^,^viw>ßßii^f4i*fe'^' 10 series » 1,05 
—-'^^^T^^^^-' . . 100 en 200 millioen overdruk Dienst . . . . -.-:-''.- r-i ' \ ' \ V » 0,20 

Wartburg en Keulsche Dom, 2 stuks 15 cent 10 series ƒ 1,25 50 series » 
>> 50 Milliard, getand en doorstoken, 2 stuks , . . _ . . . » 

Milliarden serie, compleet, getand en doorstoken, 1 tot 50 milliard, 11 stuks . .'^^^i^l*^^^"^^^ » 
Deze serie met overdruk Dienstmarke, compleet, 7 stuks, lastige serie . . . . ^ . ^^.,^.^C^. » 

» serie millioenen waarden, compleet 12 stuks en 4 doorstoken, slechts , 
» serie Qoudwaarden Dienstmarke, compleet (3 lot 100 pfg.) '. , 

Wiirtemberg. overdruk 1000 Mk. tot 10 milliarden, serie compleet, 13 stuks » 
. Goudwaarden, overdruk Oranje, 3 tot 50 pfg., slechts » 

Hongarye, 50 f. tot 800 Kr. geel, 24 nieuwe waarden ^^^W]^ . . . » 
Parlement 10—1000 Kr., serie compleet, nieuwe waarden, 11 stuks .-t.^"; ' . . . . » 

» Madonna's, 50—5000 Kr., serie compleet, ongebruikt , » 
» Dito serie, gebruikt, alle licht gestemi eld ƒ0 ,95 - 10 series » 
•> Porto, serie compleet, 2«/, k./lO f. tot 5000/5 k., 21 stuks, met alle nieuwe waarden * 
. Dienst, serie compleet w.o. overdruk (N. waarden 10 f.—5000 K ), 27 st., met alle nieuwe waarden » 

Oostenryksche Post in Italië, Isie serie, compleet (Yvert no. 1 — 20) 
• » » » 2de serie, Yvert no. 27—40 . . . . 

Oostenrijk, serie Hochwasser, compleet, 20 stuks 
» serie Kärmen, Abstimmung, compleet, 19 waarden ^^,1J^; I-'orto overdrukken 1916, compleet. 6 stuks 

Post in Kumenië, 1ste serie, compleet, 17 stuks 
2de serie, compleet, 17 stuks 

98 verschillend 
X)ostenryk 

c:^'^ 1.% '«a? •■^.'«'^ 
V, .|,,S5,^^.*'^~.»^1*ir.5^^ij^ »piQ ü^tKM'^f*' 

Nieuwe Weldadigheidsserie. coirpleet . . ■. '^"^ 
Serie K. U. K Feldpost (overdruk), compleet tot 10 Kr., Z Z.Z. 
Tweede Veldpost, cpmpleet, met 5 Kr., no 47 4 
Derde Veldpost, compleet tot 2 Kroon, slechts ƒ 0,40, 10 series 
Dito serie, geheel compleet, gebruikt 

5,75 
0,50 
0,65 
0,75 
0,25 
1,60 
1,50 
1,20 
0,35 
0,35 
1,20 
8 , -
1,50 
1,50 
1,25 
2,75 
0,46 
0,75 
0,15 
2,25 
1,50 

60 
.60 
96 
50 
50 

0,55 
5,— 
8,75 
8,35 
1,95 
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Vervoli St. Nicolaas-lanliiedini van den Jaagsche Postzegelhaniler', Toussaintkade 4 i Den Haag. 
Luxemburg 1923, overdruk 27 Mai 1923, serie compleet 

» 1924, overdruk Caritas, zeldzaam, serie compleet . . . . 
1922—'23, overdruk Officieel (Zwaan) 80 c , 2 en 5 fr., Z.Z. 

Litanea 1921, serie vliegpost, compleet, 7 waarden, slechts 
» 1921--'22, serie compleet tot 25A, 14 waarden 

Van deze serie de lOOA, een zeldzaam zegel, slechts . . . . 
» 1920, serie compleet, 11 waarden, lastige serie 
» 1922, serie compleet, 12 waarden 'Koppen), sUchfs 
» 1922, Dollar, overdruk, serie compleet, 51 waarden, zeldzaam . 
» 1928, serie compleet (Driehoekken), 130 fr. Yvert, slechts . . 

Lyberla 1918, serie compleet, met en zonder O.S., Yvert 300 fr., slechts 
Deze serie met overdruk Roede Kruis, Z.Z.Z,, slechts. . . . 

» 1921, serie compleet, met en zonder O.S , slechts 
Deze serie met overdruk »1921«, zeldzaam, slechts 

» 1923—'24, compleet tof 25 c, met en zonder O.S. koopje . . 
FInme 1924. 

Serie compl. overdr. Regno d'Italia f 8 75 
Gebruikt op brief f 9,50 

/ 

Nyassa 1924. 
Port serie, compleet, 9 stuk?, 

oplaag 40000 series, slechts f 1,75 

Nederland 1867. 
15 c. bruin, pracht exemplaar f 2,25 
20 o. groen, pracht exemplaar f 1.25 
l ' / j e., wapentype, rood f 1,50 

Fiume 1924, 
Serie compl. overdruk Annessione centime 
f 9,25 Gebruikt op brief f 10,— 

Perzië 1909. 
Serie compleet (269—284), 40 fr. f 2,75 
Deze sei ie met Service 1913, 

375 fr., slechts f 12,50 

Nederlandsch-Indië 1914. 
2i/j Gld., rood, pracht exemplaar f 1,50 

Zeer lastig zegel. 

Memel 1922. 
Vliegpost 3 M. op 60 rechte M., 

Yvert no. 78, zeldzaam, slechts f 1,95 

Flume op Hongar^e. 
Serie compleet, gebruikt op twee 

brieven, Yvert 420 fr. 

1,25 
4,25 
3,90 
0 95 
1,90 
1,50 
3,90 
1,25 

39,75 
9,75 

12,50 
22,50 
1 5 . -
17,50 
2,75 

f 14,90 

Perzie 1915. 
Serie compl. 17 st. 130 fr. f 5,.50 

» Colis post 17 st. 130 fr. f 4,25 
. Service 17 st. 130 fr. f 4 25 

t o o 

CO ^ . 2 

Ned.-Indië P. rt 1874. 
5 cent ongebruikt pracht exemplaar, volle 
gom. zeer zeldzaam f 55,— 
2J o. groen, pracht exemplaar f 1,90 

Oost. Post in Tirol 1918. 
Surie compleet tot 10 Kr. 

Z.Z.Z. .slechts f 47,50 
IVlanzoni-serie, compleet, (zeldzaam) slechts / 

Montenegrro 1913. 
Serie compleet met Porten en A.R., 

zeer lastige serie f 5,50 
Italië, Dante-serie, compleet / 0,85 

» Manzoni-serie, compleet tot 50 c , de vier eerste waarden » 
Memel 1920, overdruk op Duitschland, serie compleet, lastige serie, slechts » 

» 1922, serie tweede Vliegpost, compleet, zonder no. 78 » 
» 1923, overdruk op Litauen, drie series, compleet, no. 123—140 » 
» 1923, no. 141—143, overdruk op Frankrijk, serie compleet (ECHT) » 
» 1923, 144—153, compleet ƒ 1,85 1923, no. 154-166, compleet » 

Alle waarden en series van Memel zijn leverbaar tegen billijlcen prijs. 
Nederland 1906, no. 70-72 ƒ0,20 per 100 series ƒ 10,— per 1000 series » 

» serie Vliegpost, compleet, gebruikt ƒ 1,25 1923, serie 7 overdrukken, ongebruikt » 
1923, Weldadigheid-serie / 0,65 per 10 series « 

» serie Brandkast-zegels, compleet, ongebruikt, Z.Z.Z 

6,75 
0,95 
9,50 
1,75 
4,25 
3,95 
4,35 

82,25 
0,75 
5,50 
»,75 

Dito serie van Ned.-Indië, eveneens ongebruikt, Z.Z.Z » 95, 
» serie postbewijzen. compleet, gebruikt » IJS 
» Porto overdruk 1923, serie 5 stuks / 1,25 Porto overdruk 1924, compleet » 0,45 

Rnmenië 1906, Weldadigheid (ECHT), no 156 -167, per serie, 4 stuks » 0,75 
Rusland, Rouwzegels Lenin, getand of ongetand, (ECHT), slechts " 1,75 

» 1922, het zeldzame Vliegpost zegel, no. 175, 45 r. zw. en gr » 2,75 
WIJ HEBBEN STEEDS ENORME SORTEERING IN 

100 versclilllendc 
100 
200 
200 

50 
26 
50 

100 
1000 
2000 

110 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Danzig 
Hongarge 

> 
Oostenrgk 
Belgr- Spoorw. 
Griekenland 

» 
» 

der geil. wereld 
» » » 

Zuid Am. Stalen 

f 1,50 
t 0,25 
f 0,60 
f 0,45 
f l ,2ó 
f 0,25 
f 0.80 
f 2.50 
f 2,75 
f 9,25 
f 2,50 

't ^ . 

Zumstein Catalogus 1925. 
Europa Pr. in Zw. franken, Fransche en 
Duitsche tekst f 1,95 -f porto f 0,35 

Zie onze SPECIALE AANBIEDING 
ITAL. LEVANT 
IN HET VORIGE NUMMER. 

VERSCHILLENDE SOORTEN ALBUMS 
10 Terschillende series (op strecken) f 0,75 
15 « » » f 1,25 
20 » » » t 1,75 
25 » » » f 2.Ö0 
40 » » » f 5,00 
50 » » » f 7,25 
60 » » » f 10,— 

100 » . . f 25, -
iKiiHiiiiiiiitiKliiliiliiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniNli iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii luinii 
Zie onze aanbieding in het vorige nummer! 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiniiii!iiiiiiii iiiiiiiiiiiiili'iiiini ii ii[| ] mil' iiiii'i ii 

Vvept 1925 . f 3,50 -f 0,40 porto 
Michel-Eupopa 1925 ■ . . f 2,25 
MichelÜbepsee 1925 . . f 2,75 

plus f 0,35 porto. 

Toezending geschiedt alleen bij vooruitbetaling. — Bedragen beneden 10 Gld. porto extra. — Ieder kooper ontvangt een 
bon, welke bij bedragen van 10 Gld. of vellvouden daarvan omgewisseld kan worden, tegen 5 "/o der waarde, aan 
zegels naar keuze. — Buitenland porto extra. — Voor Ned.Indië Reserveorder bijvoegen. Denkt s.v.p. om koersverschil. 
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IS NOVEMBER 1924. N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. VH 

Aangezien de secretaris der Vereeniging uit Naar/^m verhuisd 
is en het wenschelijk is, dat het bestuur in den zetel der Vereeni
ging gevestigd is, wordt overgegaan tot het kiezen van een 
nieuwen secretaris, waartoe met bijna algemeene stemmen ver
kozen wordt de heer G. Hamer, Kleverparkweg 123, Haarlem. 

Vervolgens komt een veilingsreglement, op de jongste bestuurs
vergadeiing samengesteld, in behandeling. Na korte besprekingen 
worden de verschillende artikelen goedgekeurd en het reglement 
aangenomen. Als veilingscommissie worden benoemd de beeren 
Wilschut, Trupp en Oostwald. Bij de rondvraag wordt door 
den heer Janssen aangedrongen op meer en geregelder rond
zendingen. Over dit onderwerp krijgen verschillende leden het 
woord. De voorzitter belooft zoo mogelijk meer dan de gebrui
kelijke 16 rondzendingen te laten loopen. 

Na de postzegelverloting, waarvoor door verschillende leden 
ook zegels beschikbaar gesteld werden en den verkoop vaneen 
blok tentoonstellingszegels, woidt de veigadei ing onder dank ,. 
zegging door den voorzitter gesloten. 

De wnd. Secretaris, G. V E R S T E E G . 

Aangenomen als lid. 
Adr. J. Hoek, Nieuwe Binnenweg 161, Rotterdam, (lid No. 37). 
L. Braakensiek, Zomerluststraat i . Heemstede. (V\d No. 74.) 

Voorgesteld als lid. 
jhr C. L. van Lennep, 2e Parallelweg, ÄVöf;;«(?Ärf(7rt/. (Voorgesteld 

door H. Amesz.) 
H. Tancrelle, Uit den Boschstraat 11, Haarlem. (Vooi gesteld 

door H. Amesz.) 
C. B. Goemans, Rijksstraatweg 20, Schoten. (Voorgesteld door 

Kiaus). 
Adresverandering. 

G. D. Svvanenburg de Veije, van An^alialaan 2, Baarn, naar 
Harmoniehof 39 i, Amsterdam. 

Belangrijk. 
In plaats van den heer G. Versteeg, is als secretaris der 

Vereeniging gekozen de heer G. Hamer, Kleverparkweg 123, 
Haarlem. Aan dit adres gelieve men dus in het vervolg alle 
correspondentie, aangifte van leden, adresverandeiingen, enz. te 
richten. 

PhilatelistenVereeniging ,,Groningen", te Groningen. 
S e e r e t a r i s : C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 13 Oc
tober 1924, in HotelRestaurant „Willems", Groningen. 
Aanwezig 33 leden en 2 aspirantleden, de beeren Van de 

Griendt en Lose, te Groningen, voorgesteld door den heer 
Boekema, die bij ballotage met algemeene stemmen als lid worden 
aangenomen. (Zie opgave nieuwe leden in het vorig nummer.) 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. De 
heer Kuitert brengt verslag uit over de Postzegeltentoonstelling 
in Den Haag en de Bondsvergadering. 

Bij de rondvraag brengt de heer Nieland ter sprake, dat de 
firma Correljé voor haar prijslijst Nederland en Koloniën fo,2S 
van bona fide koopers durft te vragen en loont eveneens een 
circulaire van de firma Mebus in denzelfden geest. De voorzitter 
maakt de gevolgtrekking, dat bij die fiima's zelfs onkosten van 
de prijslijsten op de clienteele moeten worden afgewenteld. De 
vergadering is het volkomen eens, dat tegen dergelijk optreden, 
waar die firma's toch gepeperde prijzen voor de zegels eischen, 
kracht ig moet worden geprotesteerd. 

Nadat de maandverloting eenige aanwezigen heeft verblijd met 
een zegel, sluiting. 

Verbetering, 
16. I. Frank, Oosterstraat 72a, Groningen. 
74. R. A. Meiborg, Stationsplein, Eexta (Gron.) 

A dresver an der ingen. 
6. M. Feddema, Graaf Adolfstraat 84a, Groningen. 

78. F. Cleij, Bankastraat 18, Groningen. ,, „ 

'i ■. u .i .i Jaarverloting. ^r'iVièaASÈfe' 
D J Jaarverlotinsr zal in de Decembervergadering plaats hebben, 

zoo mogelijk van Europazegels of van Nederland en Koloniën, ter 

waarde van ± f i,— per stuk. Leden, die zegels daartoe dispo
nibel hebben, kunnen deze bij ondergeteekende inleveren, die 
hun bij opneming het verschuldigde bedrag zal toezenden.. ^ 

Vergadering. ifi^UM; 
Maandag 8 December 1924, te Wi « n r , In de borenzaa l 

van het H o t e l  R e s t a u r a n t Wil lems , H e e r e s t r a a t , t e Groningen . 
De Secretaris, C. MEIJER. 

Philatel.Vereeniging ,,ZuidLimburg", te Maastricht. 
S e c r e t a r i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan 36, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergaderingen van Maandag 
20 October en 3 November 1924, in de bovenzaal 
van de Sociëteit „Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Met een hartelijk woord van welkom tot den heer Lint, opent 
de voorzitter te 8.15, voor een 27tal leden, de vergadering. 
Nadat de notulen goedgekeurd zijn, worden verschillende aan
gelegenheden van huishoudelijken aard behandeld. Met algemeene 
stemmen wordt de heer R. Otten als lid aangenomen. 

Besloten woidt op i December a.s. de seriestentoonstell ings
zegels onder de aanwezige leden te verloten Vervolgens wordt 
besloten de jaatlijksche groote verloting in de tweede vergadering 
in Januari te doen plaats hebben. Tot leden der commissie, 
belast met het aankoopen der zegels en het regelen der verloting, 
zijn benoemd meviouw De Bruijn en de beeren Motké en 
Jonkers. Tegelijk met de jaarlijksche verloting zal deze com
missie de getrokken prijzen van de tentoonstellingsloten onder 
hare leden verloten. 

Behandeld wordt verder een schrijven uit Heerlen, mededeelende, 
dat aldaar de penningmeester , de heer Verbeek, als zoodanig 
bedankt heeft. Gekozen werd in zijn plaats de heer Baar. 

De voorzitter zegt den heer Verbeek dank voor de goede 
diensten de Vereeniging bewezen en hoopt, dat zijn opvolger 
eveneens de belangen der Vereenging in het oog zal houden. 

Voor het falsificatenalbum schenkt de heer Vrijdal eenige 
mooie exemplaren. Voor de verloting, die ieder aanwezig lid 
een prijs bezorgt, schenken de beeren Micheels, Wagtho , 
Schaepkens, Kamphuis en Rosier eenige waardevolle zegels. 

Met kienspel en beurs wordt de verdere avond aangenaam 
doorgebracht. 

Bericht. 
Leden, die wenschen deel tè nemen aan de verlot ing van de 

tentoonstellingszegels, moeten op de vergadering van Maandag 
I December aanwezig zijn. Zij, die onmogelijk kunnen komen 
en aan de verloting wenschen deel te nemen, moeten hiervan 
tijdig bericht zenden aan den secretaris met opgave vanveih in
dering. Het bestuur beslist over het al dan niet meedoen aan 
de verloting in verband met de geldigheid der opgegeven 
redenen. Ieder, die een serie wint, is verplicht hiervoor 85 cent 
te betalen. 

Nieuw lid. 
123. R. Otten, Pr ins Bisschopsingel 51, Maastricht. 

Candidaatleden. 
mevr. Ising, Maastricht. 
mevr. Rüssel, Maastricht. 

Adresverandering. 
73. G. J. Rijkhoek, Beuzenraderweg 10, Heerlen. 

Vergaderingen. 
Zaterdag ' 29 N o r e m b e r 1924, te 8V2 vinr, in lokaa l R o b b e r t s , 
S t a t i o n s t r a n t , H e e r l e n . 
„ , 1 T» . ,  . „ . f t e l kens te 8 uur . in de Socie
Maandag 1 December 1924, j ^ .Momus«, Vrijthof, te 
Maandag lo December 1924, \ j ^aa s t r i ch t . ' 

Mededeeling aan de leden. 
Besloten is om de zegels, bestemd voor de jaarlijksche ver

loting, zooveel mogel ' jk bij de leden zelf te koopen. 
Gaarne ziet de commissie daarom zichtzendingen spoed igs t 

mogelijk t egemoet ; liefst van Nederland en Koloniën. Te 
zenden aan den secretarispenningmeester Jonkers. 
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Philatelisten-Vereeniging „Apeldoorn", te Apeldoorn. 
Secretaris ; . 
KORT VERSLAG der Leden-vergadering op Dinsdag 7 

October 1924, te 8 uur, in de Lunchroom van 
den heer M. Roeterdink, Hoofdstraat 90, Apeldoorn. 

Aanwezig waren slechts 15 leden Nadat de notulen door den 
secretaris waren voorgelezen en goedgekeurd, werd ter kennis 
gebracht een schrijven van den heer Verff, dat hij wegens drukke 
werkzaamheden als bestuurslid moest bedanken De vergadering 
sprak haai leedwezen hierover uit, had het besluit van den heer 
Verff te eerbiedigen, doch droeg den secre taus op om namens 
de Vereeniging den heer Veiff dank te zeggen vooi de vele 
goede diensten onze Vereeniging bewezen Ook de heer Janssen, 
onze penningmeester, deelde mede, dat hij met i December e k 
onze stad ging verlaten Het voorstel van onzen voorzitter, om 
dadelijk met m deze vacatures te voorzien, vond algemeen 
bijval Nu werd verslag ui tgebracht door onzen afgevaaidigde 
naar de j 1 gehouden Bondsvergadering te ^s-Gravenhage en 
deelde deze onder meer mede, dat door de vergadering was 
vastgelegd de eerstvolgende Bondsbijeenkomst te Apeldoorn te 
houden 

Nadat nog eenige zegels werden verloot en door den heei 
Kleekamp eenige werden geveild, ging de vergadering uileen 
VERSLAG der vergadering van Dinsdag 4 November 1924, 

's avonds te 8 uur 
Aanwezig i8 leden. Met kennisgeving afwezig 2 leden De 

voorzitter opent de vergadering en verzoekt voorlezing der notulen, 
welke onveranderd worden goedgekeurd De heer Ti omp bedankt 
als lid met ingang van i Januar i e k en de beeren Luhrs en 
Chnstern melden zich als lid aan De heer Leeuwenhoek woidt 
bereid gevonden tot i Januari e k het penningmeester<;chap 
waar te nemen en zal in deze vacature in Januaii worden voor 
zien De op onze 4 aandeelen verkregen tentoonstellingszegels 
werden ad f1,20 per stel aan de leden uitgereikt, de niet aan
wezigen kunnen in de e v ve igader ing hun aanspraak daaiop 
nog doen gelden. Volgens de trekkingslijst weiden in de verloting 
een 7 tal prijzen verkregen, die in de e v bijeenkomst zullen 
worden verloot. Nadat nog eenige mooie exemplaien weiden 
geveild, volgde sluiting K DE W A A R D , ivnd secretaris 

Postzegelvereeniging ,,Helder", te Helder. 
Secretar i s : J. G J. P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Helder. 

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

Aanwezig 40 leden. Ciica 8 uur opent de voorzitter, de heei 
Uyttenbogaart , de vergadering met een wooid van welkom, in 
't bijzonder tot de candidaatleden, de beeren J. Rotgans, J W. 
Munter en H P. Verschuur , de heer G H de Laive, als belang
stellende, wordt ook welkom geheeten De voorzitter hennne i t 
eraan, dat dit de tweede jaarvergadei ing is sinds ons bestaan 
en wijst erop, dat wel n iemand gedacht zal hebben, toen de 
Vereeniging weid opgericht, dat wij m zoo'n korten tijd zoodanig 
zouden zijn gegroeid in ledental, dat wij heden avond het gelal 50 
zullen zijn gepasseerd De verslagen van den penningmeester 
en den administrateur der rondzendingen worden op verzoek 
van den voorzitter gelijk m het openingswoord behandeld Als 
de verslagen worden goedgekeurd, meent de voorzitter een 
woord van warmen dank te moeten spreken voor al het gepres
teerde in het afgeloopen jaar 

De voorzitter wijdt zich aan de schit terende verloting, welke 
op dezen avond gehouden wordt. De candidaat leden, d e h e e i e n 
Rotgans, Munster, Verschuur en de heer Brouwer woiden met 
algemeene stemmen als lid toegelaten 

De notulen worden voorgelezen en worden zonder op- of aan
merking aangenomen. 

Onder de ingekomen stukken is een schrijven van de firma 
Tho Bokholt, mededeeling doende over het uitblijven van den 
catalogus Yvert Si. Tellier. Alle s tukken worden voor kennis
geving aangenomen. 

Het voorstel van het bestuur om leden buiten de stad in onze 
Vereeniging te betrekken, waaivoor reglementswijziging nood 

zakeliik is, wordt met algemeene stemmen aangenomen. Besloten 
wordt om het contributiebedrag voor leden buiten den Helder 
op f4,— per jaar te bepalen. 

Als een korte poos gepauzeerd is, neemt de verloting een 
aanvang. Deze heeft een zeer geanimeerd verloop , de nieuwe 
leden worden nog veiblijd met een tioostprijs 

Inmiddels heeft de heer de Laive zich candidaat laten stellen 
Op verzoek van den voorzitter wordt deze ook nog geballoteerd 
en als lid toegelaten De voorzitter vestigt de aandacht eiop, 
dat het bestuur plan heeft evenals vorig jaar met St Nicolaas 
een gratis-verloting te houden en verzoekt de leden nog eens 
hunne doubletten na te zien of er nog met bij zijn, die vooi 
deze verloting geschikt zijn. Men blijft nog tot ongeveer elf uur 
bijeen, waarna de vergadering wordt gesloten 

De Secretaris, J. G. J. POLLING 

Nieuwe leden. 
J. Rotgans, Marine Hospitaal, Heldet 
H P. Verschuur, Binnenhaven 34, Helder. 
J W. Munter, ie Emmadwaiss t raa t 5, Helder. 
H Bi ouwel, Breestraat 39, Helder. 
G H de Laive, Weststraat 74, Helde) 

5t. fTicolaas-Aanbieditig. 
ALBUMS EN BENOODIGDHEDEN. 
KABE ALBUM vooi EUROPA, 4 d e e l e n d A O. 

geheel c o m p l e e t tot op heden ' • " ) 
Verder voorradig KABE-BLANCO-ALBUMS, 
-SCHWANEBERGER-ALBUMS in vele soorten. 
! ! ! P r i j s o p a a n v r a a g . ! ! ! 

YVERT \ . TELLIER-CATALOGUS 1925 f 3 , 5 0 
STOCKBOEKJEb fo . i s , 0,25, 0,50, 0,60, 0,75, 1,25, 1,50 
STOCKBOEKEN, 40 bladznden a 9 strooken | C O C 

IS 360 strooken, p r i m a k w a l i t e i t ' J j ^ ^ 
GOMSTROOKJES per 1000 fo,o8, 0,10, 0,15 0,20,0,25, 

0,30. o>5o 
RUILBOEKJES, klem formaat . . . . f 0,06, o,07'/j 
RLULBOEKJES, groot formaat . f 0,10, 0,12 
PINCETTEN, ie kwaliteit, vernikkeld, met etui f 0,60 
DOORZICHTIGE COUVERTJES, 10 X 61/j per 100 f0,45 

PAKETTEN POSTZEGELS. 
(VENSTERCOUVERTEN) 

50 verschillende f 0,10 500 verschillende f i,— 
100 verschillende f 0,15 1000 verschillende f 2,50 
200 verschillende f o 30 1000 verschillende f 3,— 
300 verschillende f o 50 2000 verschillende f 12,— 

200 verschillende Duitschland . f 0,75 
50 versch'llende Denemarken . . f 0,50 
50 verschillende België . . . f 0,50 
50 verschillende Luxemburg . f 1,25 
50 verschillende NBDERL-INDIE f 1,25 

S E R I E S POSTZEGELS. 
Lithauen 1921, VLIEGPOST, Yv. 78—84, 7 stuks f 0,75 
Est land 1923, VLIEGPOST, Yv 6 5 - 6 9 , 5 stuks f 2,25 
Beieren, LUDWIG, 6 complete series . . f 3 5° 
België, CARITAS 1910, compleet, 8 stuks . f 0,60 
Tsjecho-Slowakije, PORTO, compleet, 14 stuks f 1,25 

e n z , e n z 
Porto extra voor bestellingen onder f 5,—, vanaf f 5,— 
franco (aanteekenen extra), vanaf f 10,— franco aanget 

H. V A N H O V E , 
Pijnackerplein 2. (̂ id .Breda«) ROTTERDAM. 
{Cä° VOOR CLIENTEELE T A N D E N M E T E R GRATIS 

P0.S T Z E G e t . H A N D E U A ^ 1 "^tk A W^ 'S r 0 ^ 0 _ DIR. l .E<7N D E RAAr 
= T INT.TEU. Z U I O fi?'=5 
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\ FRANKRIJK, Ronsard, Pasteur, Zaaisfer 
8e Olympiade (nieuw) 10 c, 

30 c, 50 c. f 0,30. Per 10 series 
De 50 c. alleen f 0,10 

M. M Al LLARD, 
1 RUE DES T E R N E S , P A R I S 

ST. NICOLAAS-GESCHENKEN. 
Wurtemberg 1920, Afseheidscrie, 10 p.-3 M., compl., 16 st. ƒ 0,50 
1920. Deutsches Reich, opdruk 5 p.-l M. cpl. 13 st. ƒ 0,75 ; 1923, 
Opdruk-sene, 5-400 M. 12 st. / 0,40 : 1923, Opdruk-serie, 1000-10 
Milliard M., 13 a t . / 1,50. Zuid-Slavië 1919, serie opdr. »Kraljevsto«, 
3 h.-3 Kr., 14 st. ƒ0 ,90 . Lithauen 1922, 20 s.-lO Auk», »De Jure«, 
compl., 12 st. / 1,15 Memel 1922, 5 p.-9 M., sehuindruk I, 18 st. 
/ 1,25; 35 P.-50 M., sehuindruk II, Yv. no. S3-96, 14 st. f3,— ; 
3-100 M., sehuindruk III, Yv. n^. 112-122, 11 s t . / 0 , 9 5 ; Provisorien 
Yv. no. 38-44, 7 st. ƒ 0,75 ; zeldzame opdrukserie, Yv. no 167-204 
± 350,— fr., 38 st./22,40. Aanbieding vorige maand nog geldig' 

POSTZEEEIIIAIIDEL JOS. U POUTIÉ, 's-HAGE. 
Prins Hendrikstr. 61 - Postcheque en Giro no. 31822 
N.B. De milliarden overdrukken Duitsehland waren vorige maand 

genoteerd h i 8,45; dit moet zijn f 0A5. (9) 

POSTZEGELLIEFHEBBERS!!!!!!! 
Voor serieuze verzamelaars is er slechts |_EEN_| ROND-
ZENDINOSVERKEER en dat is SABU's RONDZEN-
DINGSVERKEER, uitgaande van Sammlerbund SABU, 
Wien V, Orohgasse 6. — Inlichtingen bij den leider 
L. A. van Doorn, Soendasiraai 31, Haarlem. (179) 

IN ROIL GEVRAAGD DOOR PARTICyUER: 
NEDERLANDSCHE POSTZEGELS, in blokjes 
of losse zegels, der uitgiften 1852, 1864, 1867 (van 
af 15 ct.), 1869/70, 1 ct. zwart, 114 en 214 ct., 1872, 
221/̂  ct. en hooger, tegen, voor zoover de voorraad 
strekt, naar keuze, zegels De Ruijter, Reddingswezen, 
Weldadigheid 1906 en 1923, Jubileum 1913 en 1923, 
uitgifte 1923 1, 2, 2 ^ , 4 en 12(.2 e t , 1924 f 1,— 
op 17Vj ct., overdruk portzegels, luchtzegels en 
Internationale Postzegeltentoonstelling. — 

Omschrijving van aanbod en wat verlangd wordt, 
met opgave van soort en hoeveelheid, onder No. 
172 van dit blad. — 

?®7'ffix'®^®?'®7'a?'6)g"g®<;@^::®^::®'g®'c®D 

i HOLLAND. 1 
^ TUBERCULOSE-ZEGELSI906 
'J 1ste kwaliteit, per 100 series f 20,— ^ 
l 2de kwaliteit, per 100 series f 10,— ® 
J Vvert fr 3,40 per serie. (174) u 
^ — PRACHTIG RUILMATERIAAL. - P 

I D.Ederzeel. 81. Janstraat 18. A M g 

Privé-verzamelaar 
zoekt relatie met Holl. verzamelaar voor 

ruiling van Postzegels 
van PORTUGAL en KOLONIËN. 

Correspondentie in Engelsch of Fransch. 
Adres: HERBERT E. O. GILBERT, 
130 Rua da Praia, L I S S A B O N 
(Portugal). (182) 

't» HTI Ci*» <*^ «»if» t^lt^ <»i*> ^ M <»^ i*i*> f M <»M «■i»' i*i*) fiT 

i TAUSCH  ENGROS, l 
^ per 500—1000 Stück einer Sorte. Ich Ö 
. gebe ab fast alle Marken von Oester — 
t | reich, Ungarn, Feldpost, Bosnien, Bai 
|J kan, Levante, Polen, Deutschland, auch 

' komplette Sätze und seltene Einzelwerte 
Händler erhalten auf Verlangen gegen 

la Referenzen oder Depot Kommissi
onsware binnen 4 Wochen verrechenbar. 
Korrespondenz: deutsch, engl, franz., ital. 

F. W. P R E I S , 
W I E N V, Krongasse 7, 

Mitgl. d. osterr. Briefm. HändlerVer. Wien, 
und Intern. Postw.HändlerVer. Berlin. (168) 

KERSTAANBIEDINO 
Bosnië 

B u l g a r i j e 

Danzig 
Duitsehland 
Estland 
Fiume 
Joegoslavië 

» 
kettland 
Liechtenstein 
Oostenrijk 

Veldpost 

Polen 
Rumenië 

Zweden 
TsjechoSlovakije 50 

75 

25 verschil!. / 
50 » » 

100 » » 
25 » » 
50 » 

100 
150 
100 » 
200 

2'T » » 
50 » » 
50 

100 » » 
25 » 
40 

200 
300 » » 
500 . » 

50 » » 
100 » » 
100 » » 

50 
100 » » 

50 

Turkije 
> 

Ukraine 
Hongarije 

100 
150 

50 
100 

30 
100 
200 
250 

i i i i i i i i i l i i l i i i i 
0,22 
0,67 
0,33 
0,12 
0,30 
1,30 
4,10 
1,10 
0,28 
0,33 
1,30 
0,32 
1,50 
0.35 
1,85 
0,18 
0,50 
4,60 
0,52 
2,40 
0,24 
0,18 
0,75 
0,20 
0,12 
0,30 
0,65 
2,75 
0,68 

13,— 
0,22 
0,08 
0,35 
0,90 

Van alle Landen en Werelddeelen. 
500 versch. ƒ 0,45 1 3000 versch. ƒ 15,60 

1000 » » 1,35 5000 » »46,30 
2000 » » 5,55 I (176) 
Prijs per paket. Kassa vooruit. Porto extra. 
Zichtzendingün per 10 series aan handelaren 
tegen referenties of depot. Engros-ruil verzocht. 
F W PREIS, Wien V, Krongasse?. 
Lid I.P.U.V. Berlin. Correspondentie' Duitscli, 

llllllllllllll Engelsch, Fransch, Italiaansch. iiiiiiiiniiiiiiiiii 

U W VERZAMELINGEN, DOUBLET-
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 A S S U R A N T I E - K A N T O O R , -
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. (86) 

Du 

■ l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l 

E TE KOOP 
Z 150—220 verschil lende 
Z Z W I T S E R S C H E P O S T Z E G E L S 
Z of In ruil tegen goede zegels van alle landen

Z Ruilzending vooraf. — — 
"" — — Voortdurend geldig. 
Z H. URECH, Friedaustrasse 23, 
 (173) ZÜRICH HI (Zwitserland). 

■ I l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l 

BRANDKAST. 
Drijvende BrandkastZegels, 

Yvert No. 1—7 (compleet), 977 francs 
cataloguswaarde, ä 55 Galden per 

a ser ie ; ook een serie in blokken 
§ van v i e r voorradig. 

Franco na ontvangst van Postwissel. 

Postzegelliandel JNIVERSEL", 
Spui 13, AMSTERDAM. 
(11) J. J. A. ENGELKAMP. 

Dü 

l k f j * J l J c i J M ' P i m ! T a i 
WATERGRAArSMCER • M . T A A R i. C ^ _ Q I R . L E O N D E RAAT 

= ^ IHT.TEL. T.UID eZSi 
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EN G R O S flENEMmiKEN-DIlNZIIi. EN DETAIL 
waarden 1 

1 
8 
1 
5 

10 
9 
7 
3 
4 

38 
10 
31 
17 

Denemarken 1913, Postkantoor 5 kronen 
1919/22, 25, 3 0 - 9 ü öre 
1920, 5 kronen. Koning 
1920, stadsgezionten, 10, 10, 20, 40, 40 
1907, Avibporto, 1 öre—10 kronen 
1915 Avi&porto, 1 öre—1 krone, zon.ler 38 
1921 Porto, 1 öre—50 öre 
Deutsches Reich 1920, 125/1,- —250/2,. 
1921, 160/5-10,- /75 
1923, 5 Taus./40 - 2 Mill./5 T. 
1 Milliarde/lOO—10/100, get. en doorst. 
Cijferz,, 5000—50 Mill., get. en doorst. 
Dienstzegels, 20 M. —5 Millionen 
100 Millionen—50 Milliarden 
60 verschillende series = 6000 zegels 
100 series, 60 verschillende lOOOO zeg. 
Danzig 1922, grootformaat, 5 - 1 0 - 2 0 M. 
1922 5 0 , - goud, 100,— brons 
Wapen, 4 M.-500 .000M. 
500 T , 50 T.—500 Millionen/10 T. 
Luchtpost, 40 pf.—5 Millionen 
Groot formaat, 250—50000 M. 
Groot formaat, 5000, zilver 
Weldadiglieid, 50 + 20, 100 + 
Dienstzegels, 4 M.—1000, wapen 
Portzegels, 10 pf.—500 M. 
100 verschillende van Danzig 

De Deensche zegels zijn gebruikt, do andere ongebruikt 
ling beneden f 5,— porto extra f 0,85; philatelistisehe 
Geld vooruit in bankpapier of onder rembours. 

30 

3 
2 

24 
13 
16 
6 
1 
2 

12 
19 

ƒ 0 , 6 5 
0,13 
0,28 
0.10 
0,45 
0,45 
0,55 
0,95 
0,07 
0,12 
0,20 
0,15 
0,07 
0,28 
3,75 
4,50 
0,55 
1,65 
0,22 
0,22 
0,22 
0,40 
0,26 
0,05 
0,20 
0,25 
1,10 

10 
5,90 
0,95 
2,40 
0,75 
3,60 
3,60 
5 , -
9 , -
0,50 
1 , -
1,65 
1,— 
0,40 
2,55 

34,— 
4 0 , -

4,80 
15,80 

2 , -
2 , -
2 -
3,15 
2,20 
0,40 
1,85 
2,15 
9,15 

Bij 

100 
5 4 , -

8,75 
2 2 , -

6,95 
32,— 
3 2 , -
48,50 

4J3O 
9,75 

14.50 
9,75 
3,15 

22,70 

4 4 , -

1 8 ^ -
17,60 
17,95 
2 8 , -
20,20 

2,95 
1 7 -
19,60 
85,— 

bestel-
frankeering. 

(181 

KARL WALTER. Gaöfilslieroerstr. 7, AsctiaffeÉurn, Beieren' 

N E D E R L A N D . I 
p ^ 1852. 5 cent, blauw / 1,50 1% 

10 cent, rood 0,50 [ ^ 
1870. 21/2 cent, violet 1,50 {^ 
1923. Weldadigheidszegels, paar 0,50 j ^ 
1924. Tentoonstelling, ongebruikt . . . » 2,25 L^ 

gebruikt . . . . » 3,— i ^ 
» 10 cent, rood »1 ,35 \y^ 

Hulp-porto, Aug. 1924, 10 op l'/j en | : ^ 
12'/j op 5, têtebèche, per paar » 0,90 ï^ 

- NEDERLANDSCH-INDIË. -
1862. 10 cent, wijnrood ƒ 5,50 
1908. Java, 12'/2 cent opdruk dubbel, 1 gewoon, 

1 kopstaand, ongebr.,z.z.,gelegenheidspiijs /12,50 
1911. Dienst, 5J cent, rood, D. opdruk HAND-

STEMPEL zeldzamer dan de 5 cent port No. 1. 
Slechts 150U stuks zijn hiervan bedrukt. 

PRIJS OP AANVRAAG. 
Pracht collectie proeven van Nederland en 

Koloniën, 300 stuks verschillende, waarbij in de 
gekozen kleur en zeldzaam voorkomende f 600, - . 

Toezending na ontvangst van bedrag; boven 
f 10,— franco. (167) 

IIRR 
Prinsenstraat 82, Den Haag. 

fraraWi^'WöWi^ö^i^üWpWflWo^ 

Soedkoope Paketten van YerscMllende Landen. 
5000 versch. d. eeh. wereld in boekjes 
8000 
3000 

» 
» 

» » » 
» » t 

1000 versch. d. geh. wereld 
500 
100 
500 
400 
300 
200 
100 

50 
96 

150 
100 

50 
25 

150 
100 

50 
25 

100 
50 
25 
25 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
„ 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 

Ojstenrijk 
» 
» 
» 
» 
» 

D.-Oostenrijk 
Oostenr.Veldp. 

» 
» 
» 

Yoego-Slavië 
» 
» 
» 

Zweden 
» 
» 

Denemarken 
Bovenstaande aanbieding 

» 
gelatine 

IPak. 
/ 2 , 8 0 
-> 1,25 
» 0,10 
» 8,50 
» 4, 
» 1,30 
» 0,50 
. 0,20 
» 0,10 
. 0,50 
»16,— 
» 4,50 
. 1,25 
. 0,35 
. 8 , -
» 2,90 
» 0,80 
» 0,40 
» 3,70 
» 0,50 
» 0,15 
» 0,10 

ƒ 7 5 , -
» 30.- -
. 27,50 

10 Pak. 
/ 2 5 , -
» 1 0 , -
. 6,85 
» 77,— 
» 36, — 
> 11 -
» 4 , -
» 1,80 
» 0,90 
» 4,50 
»145,— 
» 40,— 
. 11,— 
» 3 , -
» 72,50 
» 2 6 , -
» 7,— 
» 3,25 
» 33,25 
» 4,50 
» 1,25 
» 1,25 

is vrijblijvend. 

100 versch. België 
50 

500 
200 
100 

50 
25 
20 

100 
50 
25 
25 
25 
25 

500 
400 
300 
200 
100 
150 
100 
100 
80 

100 
50 

100 

» 
» 
» 
V 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
Eng. Koloniën 

» 
» 
» 
» 

Oud-Servié 
Bosnië-Herz. 

» 
» 

Ned.-Indië 
Australië 
Montenegro 
Balkanstaten 

» 
» 
» 
•» 

Hongarge 
> 

Danzig 
» 

Tsjecho-Slowak 
» 

Beieren 
Levering geschiedt naar 

IPak. 
ƒ 1 , 8 0 
„ 0,50 
»16,— 
» 4,80 
» 1,35 
. 0,55 
. 0,20 
» 0,40 
» 7,50 
» 1,50 
» 0,40 
» 0,36 
» 0,36 
. 0,80 
»19,— 
. 1 0 , -
» 6 , -
» 3,10 
» 1,— 
» 0,50 
» 0,30 
. 2,50 
. 0,30 
> 1,50 
> 0,30 
» 0,80 

10 Pak. 
ƒ 1 6 , -
• 4,— 
» 1 4 5 , -
» 4 2 , -
> 1 2 , -
» 5,— 
. 1,80 
» 3,60 
» 7 2 , -
» 1.3,-
» 3,75 
» 3,30 
» 3,30 
» 7,20 
»172,50 
. 94,— 
» 55,— 
. 2 6 , -
. 9,— 
. 4 , -
. 2,50 
» 22,50 
. 2,50 
» 13,50 
. 2,70 
» 7,25 

gelang van den vo 

70 versch. Beieren 
500 
100 
25 

500 
100 

50 
30 
25 

100 
25 
70 
50 
10 

100 
100 
50 
25 
50 
50 
25 
38 
85 
29 
19 

orraad 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Tt 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fr. Koloniën 
» 
» 

Portug. Koloniën 
» 
9 

» 
» 

Portugal 
» 

Marocco 
» 
» 

Overzee 
Eocmenië 

» 
» 

Polen 
Bulgarije 

» 
Liechtenstein 
Ukraine 

» 
» 

IPak. 
ƒ 0 , 5 0 
»22,50 
. 1,10 
» 0,25 
.25,— 
» 1,60 
» 0,60 
« 0,35 
» 0,30 
. 4 , -
. 0,30 
. 4,— 
. 3 , -
» 0,30 
» 0,80 
. 1,60 
. 0,30 
» 0,10 
. 0,10 
» 0,65 
. 0,25 
» 0,40 
» 0,40 
• 0,30 
» 0,15 

10 Pak. 
ƒ 4,75 
»200,— 
» 1 0 , -
. 2,25 
»225,— 
» 1 5 , -
, 5,50 
» 3,25 
» 2,75 
» 36,— 
» 2,70 
» 3 6 , -
. 2 7 , -
. 2,70 
» 7 , -
. 1 4 , -
» 2,70 
» 0,90 
» 0,90 
» 6,— 
» 2,25 
» 3,75 
. 3,60 
» 2,70 
» 1,25 

(177) 
Betaling vooruit. Porto extra. 

Bi 

AANBIEDINGEN GEVRAAGD IN HOLL. GEWONE ZEGELS PER 100 EN 1000 STUKS. 

J. A. L. A A R T S , Hoogenham 86 , DONGEN, Holland. 
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I N T E R N A T I O N A L E P O S T Z E G E L H A N D E L 

: H. C. CORRELJÉ, : 
Nobelstraat 7. UTRECHT. Telefoon 2782. 

I I H H Philatelisten worden beleefd tot een I I 
I 1 bezoek aan onzen winkel uitgenoodigd I I 
Grootste en modernste inrichting in Nederland. 
Ruime keuze in Series, Albums, Catalogi, enz, enz. 

Catalogus Nederl & Kolomen f 0,25 franco 
Zumstein Catalogus 1925, pnjs . . f 2,— 
Yvert Catalogus 1925, prijs . . . f 3,50 
Michelj Europa . f 2,25, Overzee f 2,50 

Porto f o,4o extra. (124) 

R. KORMOS, 
P O S T Z E G E L  E N G R O S H A N D E L , 

DEN HAAG  Anna van Buerenstraat 90 . 

i steeds te koop gevraagd 

NEDERLAND EN KOLONIËN in groote hoeveelheden. 
(  ) S P E C I A A L G E Z O C H T : (57) 
JUBILEUM EN OPDRUKZEGELS 1923, GEBRUIKT. 

D, 

BRirSCHE KOLONIAALZEGELS 
 Mfjn laatste aankoop bestaat uit 
een mooie oude verzameling, sterk 
inde EERSTE U I T G I F T E N van 
AFRIKA. AUSTRALIË, WESTINDl
SCHE EILANDEN, enz., geheel en 
al in goeden staat. » 
• Zichtzendingen worden op aan
vraag toegezonden tegen EEN 
DERDE C A T A L O G U S  P R IJ S. 

Koning Eduard

en Koning GeorgeUMgifien. 
' Ik bezit bovendien een zeer fraaie 
collectie van deze aanlokkelijke 
zegels, hetzij postfrisch, hetzij mooi 
gebraikt, welke grootendeels ge
prijsd zijn HALF CATALOGUS. 
* Refereni iën gevraagd. • 

J.eiRO,''l':rL0N00N,SJ.6 
D, 

D 

D 

De beste 
EuropaCataloDus. 

8e druk 1925. 
J iCäfatOgu^dK; 
IS25] timbresPoste 

HEMUJCEBER I ^.1 . tp lTtUl f t *̂  
ZUMSTEIN «.C '•Bpm''! 

Omvang 700 bladzijden. Euim 2500 afbeeldingen. 
Tekst: Duitsch en Fransch. Prijzen in Zwitsersche fr. (goudwaardej. 
Groote overzichtelijkheid. — Goede leesbaarlieid. — Zuivere druk. 
Keurige afwerking — Inhoud: AUe zegels v. Europa en de Duitsche Kol. 
Nieuw opgenomen : De Postkantoren in het Buitenland. 
1 PRIJSVRflflQ. Ie prijs: 1 Baselerduifje. 2e prijs. 1 Zurich C. 
3e prijs: 1 Brunswijk, en vele andere tot een gezam. waarde v. fr. 1500,—. 
1 EXTRfl BON ter verkrijging van de »Beiner BriefmarkenZeitung« 
met de supplementen op den Catalogus. 
— Prijs 4 Zwitsersche francs, porto per exemplaar fr. 1,20. — 

Vreemd bankpapier wordt tegen den dagkoers omgerekend in be
taling genomen. 

Te verkrijgen door tussehenkomst van alle groote postzegel en 
boekhandelaren of rechtstreeks van de uitgevers (140) 

Zumstein & Co., Bern 114, Zwitserland. 

n^^i^3 JAARABONNEMENTEN g®?' ®:>n. 

^ 

ü""""'"^ opPhilatelistiseheliidsehriften. abonnement 
12. Sambre et Meuse Philatelique . . . . f 1,15 
12. Die Post f 3,— 
12. Schweizer BriefmarkenZeitung . . . . f 2,10 
12. Kosmofilatelist f 2,75 
10. Svensk Filatelistisk Tidskiift f 4,50 
24. The Philatelic Magazine f 4,50 
52. Stamp Collecting f 9,— 
52. Mekeel's Weekly Stamp News . . . . f 5,— 
12. Madrid Filatelico f 3,25 
12 Philotelia f 2,50 

' Proefnummers k 25 eent franco. 
KA HEIJMANSJr, Vijverhofstr 161, ROTTERDAM, 
beiast zich met het bezorgen van abonnrmenten op en adver
tenties in ALLE Philatclistlsche Tijdschriften der wereld. (im) 

•^(^ m e® e® (^ (^ T^TW^-^i^i, \ ®^ (s^ (gi, ®i4j3 

{'£•. 

•• •.!!.*•' '.tl.'.* ••!!;.• •.!!!.• •.!:.*•• '•!:.*.•'.tlr." '•'X'J •%:.*•• ••'!.'■• '•!:.'.' '•!•.*."•!'!•• '•!•.') '.^j '•.''•') •: 
ÏÖS" Op verzoek wordt U gratis en 

franco toegezonden : 

Maandelijksche Geïllustreerde Prijscourant 
(Prijzen in Jtaliaansche Lires) 

Firma AMLETO e RENATO SANGUINETTI 
MILANO (6), ITALIA. 

Telefoon 12—215. ViaS Giovanniin Concaö 
De firma is lid van de Italiaanscheen van de Oosten

rijksche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
ff^S" Correspondentie In het Itallaansch, Fransch 

of Duiisch te voeren. (150) 
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GIBBONS' CATALOGUS 1925. 
DE MEEST N A U W K E U R I G E EN COMPLETE C A T A L O G U S 

DEEL I. Britsche R^k. (Oereed 30 September 1924). Geheel herzien en met vele belangrijke ptijs-
veranderingen. De lijsten van de Australische Republieken, liabamas, Nienw-Zeeland 
(eerste type), Rhodesia, Straits Settlements, Tasmaiiië (plaatjes-uitgiften), Trans-Jordanië 
en Victoria (»V en Kroon«-iiitgitten), zijn opnieuw bewerkt. : 

Prjjs: O s. 6 d. (netto); porto binnenland 6 d. en buitenland 9 d ————— 

DEEL I I . Vreemde landen. (Gereed begin 1925.) Verzamelaars, die dit mooie deel onmiddellijk na 
verschijnen wenschen te ontvangen, kunnen reeds nu bestellen bij vooruitbetaling. 

P rqs : 10 s. (netto); porto binnenland 9 d. en huitenland 1 s. 1 d. 

STANLEY GIBBONS' MONTHLY JOURNAL 
Het beste Posizegelkundig Tijdschrift der wereld. De juist complete jaargang bevat 216 
bladzijden met artikelen, nieuws, enz. mei 450 illustraties en afbeeldingen. :: 

De nieuwe jaargang vangt aan in October 1924. 
Abonnementspr^s 2 s. 6 d. per jaar . P r o e f n u m m e r g r a t i s . 

Volledige supplementen op den Gibbons' Catalogus in ieder nummer van ons tijdschrift. 

STANLEY GIBBONS LX£., 
CDEP. P), 391, STRAND, LONDON, ENGLAND. 

II 
II 

LEVERING VAN Z E L D Z i E ZEGELS VAN ALLE LANDEN VOLGENS lANCOLIJST IS 
:- MIJNE SPECIALITEIT -: 
PRIMA KWALITEIT. ZEER MATIGE PRIJZEN. 

MIJN VOORRAAD IN GROOTE EN KLEINE ZELDZAAM-
HEDEN VAN EUROPA IS DE GROOTSTE IN ENGELAND. 

GROOTE VOORRAAD ZELDZAME ENGELSCHE KOLONIËN, ZUID-AMERIKA, ENZ. 
VAN OORLOGSZEGELS ZIJN BIJNA ALLE RARITEITEN VAN BAGDAD, 
BUSHIRE, BR. N. GUINEA EN MARSHALL, BATOUM, ENZ., ENZ. VOORRADIG. 

VAN HOLLAND EN KOLONIEN ALTIJD INTERESSANTE STUKKEN VOORHANDEN. 
CORRESPONDENTIE: HOLLANDSCH, ENGELSCH, FRANSCH EN DUITSCH. 

W. HOUTZAMER, STRAND 3 6 8 , LONDON W. C. 2, ENGELAND. 

I 




