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Liechtenstein, 

Maart a.s. 
Oud Duitsche Staten, 

Engelsche Koloniën, 
Restanten. 

116' Postzegelveiling 
2 e H E L F T V A N APRIL A.S., 

te 's-Gravenhaoe, in Hotel „Victoria", Spuistraat. 

Deze belangrijke veiling bevat een prachtige 

Europa Verzameling 
met vele Rariteiten. 

Rijk geïllustreerde veiling-catalogus 
gratis op aanvraag. 

J.K. RIETDIJK, Den Haag, 
LANGE POTEN 15a. 

(530) 

VAN HEINDE EN VERRE 
zijn ze gekomen, om onze Maart-veilin»' te 
bezoeken. Uit Apeldoorn, Arnhem, Enkhuizen, 
Epe, Den Hatij>', Haarlem, Harderwijk, Hilver
sum, Leeuwarden, Leiden, Rotterdam, Voor
burg' en Utrecht, om van de vele tientallen 
Amsterdammers maar niet te spreken. Het 
was dan ook stampvol in de veilingzaal en 
er ^ '̂erd geanimeerd geboden, om elkaar de 
mooie koopen te betwisten. Onze veilingen 
mogen zich dan ook in een steeds toenemende 
populariteit verheugen; op elke veiling ont
moeten we, behalve onze trouwe geregelde 
bezoekers, nieuw e koopers, die, op aanbeveling 
van anderen, de reis naar de hoofdstad hebben 
ondernomen, om een graantje mee te pikken. 

Laat dit voor U een hint zijn, 
om er b\j een volgende veiling (midden April) 
eens een dagje uit te breken. Overdag van 
11—17 uur kunt U in de groote bovenzaal van 
Hotel „Polen" de kavelingen op Uw gemak 
bekgken en daarna 's avonds de veiling bij
wonen. 
Voor adspirant-verkoopers 

een praclitgeiegenlieici 
om hun verzamelingen op onze veilingen te 
realiseeren. Zy zullen tevreden zqn. Vele te-
vredenheidsbetuigingen zijn ter inzage. 
Geïllustreerde j ^ t ^ q g l znn^steeds ffraMs.yer-
krggbaar. ^..fï^^j^m^^^^ti A7^>'f^_.'-s^3;?£> 

O . Rekkers Postzegellianilel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 
beëedigd Makelaar en Taxateur. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
TELJBFOON SSS24. — POST6KO »1278.5^^ 
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Mi jn a.s. zeer belangri jke 

6 9 e POSTZEGELVEILING 
is reeds In bewerking 'i-%-k:ró:W-~ t 

en zal b innenkor t te A m s t e r d a m pïlats" vmdcn. ' 

Deze veiling bevat o.a. NEDERLAND EN KOLONIËN, 
w.o. een prachtige ongebruikte collectie met vele 
zeldzame typen der por ten In pr ima kwaliteit, 
e e n b i j z o n d e r f r a a i e EUROPA-VERZAMELING, 

alsmede een zeer belangrijke afdeeling 
RESTANT-VERZAMELINGEN,Boekjes met zegels, enz. 

Voor D E Z E veiling kunnen nog bij
voegingen worden aangenomen, mits 

o m g 3 ^ Q d^ toegezonden. 

Vraagt thans reeds den geillmtreerden catalogus 
aan^ welke U bij verschürh^, GRA TIS en FjRANCO 
ivordt toegezonden. 

Voor volgende veilingen kan r e g e l m a t i g 
worden Ingezonden. Vraagt de G U N S T I G E 
vell ingsvoorwaarden. V o o r grootere objecten kan 
persoonlijke bespreking T E N U W E N T plaats
v inden . O p belangrijke objecten w o r d t op verzoek 
R E N T E L O O S V O O R S C H O T verstrekt. 

DISCRETIE w o r d t door mij ten volle gegaran
deerd ! 

V L U G G E C O N T A N T E A F W I K K E L I N G ! 

MAX POOL, 
VEILINGHOUDER SEDERT 1918. 

7 0 S T E V I I V S T R A A T , D B N H A A O . 
TELEFOON 554629. POSTREKENING 61989. {481) 

Die BcrUocc Briefmarken-Zeitung (§» B. Z«) «ïcheiatl 

An2fe1génblatt unseres Htäuses "^ -
m 7wangloser Folge. 

Die Januar-Nummer, 16 Seiten starlï, enthaltend 
Deutsches Reich-Liste 

und viele interessante Angebote, ist erschienen, 
ebenso das Februar-Heft mit der 

Liste der deutschen Kolonlaimarken. 
Verlangen Sie Zusendung und lassen Sie sich fur den 

kostenlosen Bezug vormerken. 
Philipp Kosacic & Co., Berlin C 2. 
Burgstrasse 13 - Postfach 23 . (5S2) 

TE KOOP GEVRAAGD 
tegen contante betaling 
VERZAMELINGEN, 
groot of klein, zoowel 
van E U R O P A als 
BUITEN-EUROPA. 
Schri j f t U ons even een 
briefkaart en wij komen bij U. 

S I . LUCIENSTEEG 22, 
A M S T E R D A M , C. 
T E L E F O O N No. 3 3 2 0 3 . 
POSTREKENING 151986. 

(515) 

ERIC SMITH, 
p . o. BOX 661. — VIA CASSERINETTA 9a. 

LUGANO (Zwi tser land) . 
Andorra 1928, Expres, zonder cijfer, nr. 14 * . . , , ^,, ƒ 0,50 
Duitschland 1933, 1934, weldadigheid, p. serie, cpl.Ä'^^^^1,35 
IJsland 1930, dienst, luchtpost nr. 1 - w Ä ^ ^ P ^ ' ^ ' ^ 
Italië 1933, Balbo-brief naar Zuid-Amerika .i^^^^^^^4,— 
ld. 1933, heilig jaar, nr. 325—329, 5 w., cpt^* .'. .Aiï-**1,40 
Italië en Koloniën 1932, Zeppelin Z.-Am.-tochten - 2,50—5,— 
Estland 1918, „Rakwere", 4 w., cpl. * -190,— 
Finland 1930, Roode Kruis, nr. 156—158, 3 w., cpl. " - 0,30 
ld. 1931, Pro filatelia, nr. 166 * - 0,35 
Liechtenstein 1918, Vaduz provisorium " - 5,— 
ld. 1929, Prangois I, nr. 90—93, 4 w., cpl. * - 0,90 
Rumenië 1931, scouts, nr. 422—426, 5 w., cpl. * - 0,25 
Spanje 1931, Barcelona vliegpost-provigorium (opdr. 

„Republica"), 4 w., cpl.■%.J,_^^,,W%§*^^;^,<■^.^ v 20,— 
Id., op brief ^^td^^C^m^^-.. - 24,— 
ld. 1931—1932, Republica, 30 c , nr. 492 * . .V.  0,45 
San Marino 1924, Garibaldi, nr. 97—101, 5 w., cpl. * . .  0,70 
ld. 1927, Ara dei voluntari, nr. 134—136, 3 w., cpl. *  1,50 
Zwitserland 1915, Juventute, nr. 149—150, 2 w., cpl. " - 1,50 
ld. 1934, Juventute, 4 w., cpl. *  0,50 
ld. 1934, Juventute, cpl. 4 w., op brief aan uw adres  0,50 
Ukraine 1919, alle zeldzaamheden, zooals foutdrukken 

en afwijkingen, in voorraad. Prijs op aanvraag. 
Brazilië 1930, vliegpost „Condor", Zeppelin Brazilië

Europa en BraziliëU.S.A., nr. 12—20, 9 w., cpl. * 26,— 
ld. 19301931, vliegpostopdr. en Zeppelin, nr. 26—28 *  1,35 
Porto extra. Postgiro: Den Haag 145664; Lugano Xla 1770. 
Wilt U tijd besparen? Vraagt dan mijn BOEKJES MET 
AFZONDERLIJKE LOSSE BLADEN ! Proefcollectie van 
10 boekjes in 5 verschilende uitvoeringen f 1,05 franco (aan
geteekend ƒ1,20). (548) 
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De adminis t ra t ie behoudt zich het 
recht voor adver ten t i ën ,zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappehjken en redactioneel en aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
Maastricht; al wat Nederland en Kolomen betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven i j6 , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Noorder Amstellaan 209-iII, Amsterdam, buitenlandsche poststukken 
aan J J. Stieltjes, Koningmnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempehngen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 25r, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-GravenJiage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsscraat 35, Nijmegen 

Eerelid der Redactie: H J. Spitzen. 
Vaste medewerkers: H. J. L de Bie, dr. G. W. Bölian, ir G. van Caspel, W. P. Costerus, 

L. van Essen, M. J. baronesse van Heerdt-Kolfï, J. A. Kastein, K. E. König, J, G. Millaard, 
mr. J. H . van Peursem, Leon de Raaij. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, 7ich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelmmapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekenmg 37183. 

DE VELDPOST VAN 
OOSTENRIJK-HONGARIJE. 

EEN STUDIE OVER DE INRICHTING DER VELDPOST 
GEDURENDE DEN WERELDOORLOG, HAAR POSTZEGEL 

UITGIFTEN EN HAAR AFSTEMPELINGEN 
door K. E. KÖNIG. 

III. 
DE APSTEMPELINGEN. 

Met de veldpostafstempelingen komen wij op één der in
teressantste gebieden der philatelic. Zij bieden ons een rijke 
verscheidenheid aan vorm en inhoud en hebben bovendien 
het voordeel, dat ze een afgesloten geheel vormen, zoodat men 
dit gebied werkelijk intensief kan bewerken. Tenslotte zal een 
goed opgezette verzameling van veldpostafstempelingen een 
belangrijk document — zoowel philatelistisch als zuiver his
torisch — vormen uit den tijd van den grootsten oorlog, dien 
de menschheid heeft gekend. 

Hoe u daarvoor te werk moet gaan? Doodeenvoudig! U richt 
daarvoor een cartotheek in. Voor iedere afstempeling een apart 
blad met de volgende aanteekeningen: tekst der afstempe
lingen, typen, de vroegst en laatst bekende datum van afstem
peling, kleur der afstempeling, verdere opmerkingen. Uw 
streven moet nu zijn voor uw cartotheek hoe langer hoe meer 
gegevens te verzamelen, die dan de fundamenten zullen vormen 
voor de geschiedenis der Oostenrijksch-Hongaarsche veldpost 
gedurende den wereldoorlog. Een mooie taak voor u, mijn 
lezers! 

Een zeer leerzaam artikel, tevens met opsomming van alle 
bestaande veldpostkantoren, is het artikel van wijlen den heer 
J. F. Posch (gewezen generaal-veldpostdirecteur) in „Die 
Postmarke" (jaargang 1924). 
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We gaan nu naar de afstempelingen zelf. 
Zoo spoedig mogelijk na opening kreeg elk veldpostkantoor 

zijn rond stempel toegewezen. Tot zoolang gebruikte men een 
rechthoekigen stempel (z.g. Kastenstempel), die na aankomst 
van den rondstempel te Weenen moest worden ingeleverd. Wij 
onderscheiden de volgende soorten stempels: 

A. Nummerstempels. 
B. Etappenpoststempels met plaatsaanduiding. 
C. Poststempels der radende postkantoren en postverzamel-

kantoren. 
D. Marine-afstempelingen. 
E. Stomme stempels. 

A. — Nummerstempels. 
Daar de kantoren deels verzorgd werden door de Oosten-

rij ksche, deels door de Hongaarsche en deels door de K. u. K. 
Militärpost van Bosnië-Herzegowina, treden drie hoofdtypen 
op, n.1.: 

I. Oostenrijksche type: 
a. K. u. K. Hauptfeldpostamt, aanvankelijk met een klein 

nummer, later met een groot nummer; 
b. K. u. K. Feldpostamt, eveneens eerst kleine, later ook 

groote nummers; 
c. K. u. K. Etappenpostamt (slechts één nummertype). 

9150KT13. 

oP 
II. Hongaarsche type: 
a. Tabori Föpostahivatal; 
b. Tabori Postahivatal; 
c. Hadtap Postahivatal. 
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III. Bosnische type: 
K. u. K. Feldpostamt Nr. —• (soms met een ster). 
De Hongaren gebruikten vanaf het begin een en hetzelfde 

groote nummertype, hetgeen de Oostenrijkers spoedig na
deden, daar hun kleine nummers weldra tot vergissingen aan
leiding gaven. 

B. — Etappenpoststempels met plaatsaanduiding. 
In het bezette gebied van Polen, Servië, Albanië, enz. werden 

later veldpoststempels met plaatsaanduiding ingevoerd. Alleen 
het bezette Roemenië heelt steeds de nummerstempels be
houden. Men heeft deze groep van afstempelingen alle uniform 
gehouden. Het zyn rondstempels met Inschrift: K. u. K. 
Etappenpostamt / datum / plaatsnaam. Zij onderscheiden zich 
onderling slechts hierdoor, ol ze met of zonder letteraan
duiding (a, b, enz.), respectievelijk met of zonder ster voor
komen. Slechts twee kantoren maken een uitzondering op deze 
uniforme regel, n.L: 

1. Lublin, waar het Inschrift luidt: K. u. K. Etappenpost-
und Telegraphenamt Lublin; 

2. Belgrado, voor zijn kantoor voor veldpostpakketten: 
K. u. K. Anmeldestelle für Postpakete in Belgrad. 

C. — Stempels der rijdende veldpost- en 
veldpostverzamelkantoren. 

Deze rydende kantoren, die op de belangrijkste spoorlijnen 
liepen, hadden stempels, die door hun boogvormige versiering 
in het bovenste en onderste cirkelsegment te herkennen zijn. 
Oorspronkelijk stond het station van vertrek en aankomst erin 
vermeld; later werden deze kantoren eveneens genummerd. 
Van de lijn Krakau-Weenen bestond aanvankelijk een lang-
stempel. 

D. — Marine-afstempelingen. 
De marine-afstempelingen bieden ongetwijfeld de rijkste ver

scheidenheid in vorm en ook van inschrift. Bepaald mooi zijn 
de rondstempels met adelaar of met het dubbele wapen der 
monarchie. Aan de stempels is in de meeste gevallen alleen 

de herkomsi, van een brief te zien, daar de meeste stempels 
geen datum hadden. Vaak ook draagt de stempel het karakter 
van een censuurstempel. Wy onderscheiden de volgende hoofd
typen: 

1. langstempels zonder omlijsting; 
2. blokstempels van zeer uiteenloopende grootte; 
3. rondstempels (vele soorten); 
4. ovaalstempels (eenige soorten). 

E. — Stomme stempels. 
Dit zü'n kleine vierkante, soms ook wel ronde 

stempeltjes, binnen de omlijsting waarvan zich 
een Romeinsch en een Arabisch cijfer bevonden. 
Het waren feitelijk controlestempels voor post-
wissels, die ieder civiel postkantoor had. Ge
durende den oorlog werden ze echter door deze 
civiele postkantoren gebruikt voor brieven, 
welke door de een of andere legerafdeeling 

aan dat kantoor waren afgegeven. Daardoor werd voorkomen, 
dat de vijand, als hem toevallig deze brieven in handen vielen, 
de standplaats van een zich naar het front begevend leger 
te weten kwam. Het Romeinsche cyfer slaat op het betreffende 
kroonland (Oostenrijk was verdeeld in kroonlanden, die elk 
een apart postdistrict vormden), het Arabische cijfer op de 
betreffende plaats in dat kroonland. Voor ons is alleen van 
belang de ronde stempel IX 54 ' ) . Deze stempel bevindt zich 
n.l. op kaarten, die bij het civiele postkantoor te Przemysl af
gegeven werden, toen de stad door den vijand was ingesloten 
en de verzending slechts per militaire vliegpost mogelijk was 
(winter van 1914 op 1915). Hiervoor werden deels vliegtuigen, 
deels onbemande ballons gebruikt. De laatste slechts dan, 
waneer de wind gunstig was, zoodat men kon aannemen, dat 
de ballons in het vaderland of in een bevriend land terecht 
kwamen. Hij, die zoo'n ballon vond en het gevondene aan een 
postkantoor afleverde, ontving een vrij groote belooning. 

De vlieger- en ballonkaarten van Przemysl behooren tot de 
meest begeerde philatelistische voortbrengselen uit den tijd 
van den wereldoorlog, evenals de ballonkaarten uit Parijs uit 
den oorlog van 1870-1871. De kaarten dragen geen postzegels, 
maar slechts den stommen stempel „IX 54", den stempel 
„Fliegerpost Przemysl 1915" of „Ballonpost Przemysl 1915" 
en een ,.loopend nummer", waardoor wij weten dat er on
geveer 40000 van die kaarten bestaan, die zich echter voor een 
groot gedeelte in handen van eenige groote verzamelaars 
bevinden. In den handel ziet men ze bijna nooit. 

Hiermede ben ik aan het einde van mijn artikel gekomen en 
rust nog slechts de taak op mij, de hoofdredactie nog een? 
dank te zeggen voor de rijke illustratie van deze artikelen
reeks, een illustratie, die het artikel niet anders dan zeer ten 
goede is gekomen. 

(Overname alleen met toestemming van den schrijver). 

1) IX was het kroonland Galicië, 54 de stad Przemysl m 
dat kroonland. 

Uil^ifleïi 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

grootte, tenzij het tegendeel is aangegeven. L — liggend-, 
S = staand formaat. 

AFGHANISTAN (November 1934). 

Kleurwijzigingen bij de koerseerende 
frankeerzegels in landschapteekeningen 

20 pools, roselila. 
45 „ blauw. 
50 „ oranjerood. 
75 „ rood. 

De twee eerstgenoemde zijn gedrukt 
in liggend, de beide andere in staand 
formaat. 

BAHREIN-EILANDEN. 
Opdruk Bahrain op frankeerzegels van. Britsch-Indië met 

den gewijzigden tekst India Postage: 
1 anna, bruin. 
4 annas, olijfgroen. 

BRAZILIË. 
Ter gelegenheid van het bezoek van den president van Uru

guay verscheen onderstaande serie: 

J. K. RIETDIJK. — 115e VEILING 18-20 MRT. 
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200 reis, oranjerood. (L). 
300 „ bruingeel. (S). 
700 „ blauw. (S). 

1000 „ violet. (L). 
De beide met phrygische muts getooide vrouwenfiguren 

geven het samengaan weer van Brazilië en Uruguay. 
De zegels, welke het koerseerend watermerk dragen, zijn 

gedrukt in de volgende oplage: 200 reis 300.000, 300 r. 200.000, 
700 reis 150.000, 1000 reis 100.000. 

COLUMBIA. 
De 3e Olympiade, gehouden te Barranquilla, bracht onder

staande sportserie: 
2 centavos, oranje en blauwgroen. 
4 „ donkergroen. 
5 „ geel en bruin. 
7 „ karmijn. 
8 „ violet en zwart. 

10 „ lichtblauw en bruin. 
12 „ donkerblauw. 
15 „ karmijn. 
18 „ geel en purper. 
20 „ groen en violet. 
24 „ blauw en groen. 
50 „ oranje en blauw. 

1 peso, lichtblauw en olijf. 
2 pesos, lichtblauw en donkergroen. 
5 „ lichtblauw en violet. 

10 „ lichtblauw en zwart. 
De oplaag beweegt zich tusschen 350.000 stuks voor de 

5 centavos en 3000 stuks voor de 10 pesos. 
De zegelbeelden geven voetballers, een discuswerper, een 

monument, de vlag van het ras en het staatswapen weer. Deze 
zijn alle gedrukt in liggend formaat. Op het staand formaat 
treft men aan hardloopers, tennissers, zwemmers, enz. 

In het volgend nummer hopen wij de afbeeldingen te kunnen 
brengen. 

FINLAND. 
Het eeuwfeest der Kalevala 

werd philatelistisch gevierd door 
de uitgifte van drie zegels ir. de 
waarden: 

IVi mark, bruinrood. 
2 „ sepia. 
2% „ blauw. 

Alle zijn gearukt in het afge
beelde, liggend formaat. De IK 
mark toont een straatje ( ? ) , de 
tekst luidt Runonlaulajat. Op de 

2 mark is een soort van vikingschip met roeiers weergegeven; 
tekst Sampolaiva. Voor de 2'A mark zie afbeelding; tekst Kul-
lervon Sotaanlahto. 

Van de 1'A en 2% mark werden elk 1% millioen, van de 
2 mark 3 millioen exemplaren gedrukt. 

De Kalevala is het heldendicht der Finnen; het werk, dat 
voor het eerst verscheen op 28 Februari 1835, bevat een ver
zameling van eeuwenoude Finsche volkszangen, „runen". De 
geneesheer Elias Lönnerot stelde het tesamen, waartoe hij 
verschillende reizen maakte naar Finsch- en Russisch-Karelië 
om daar de oude liederen op te teekenen uit den mond der 

J. K. RIETDIJK. 115e VEILING 18-20 MRT. 

bevolking, waaronder zij nog voortleefden. Hij groepeerde 
deze epische en andere runen om verschillende mythische per
sonen: den ouden zanger Väinämoien, den kunstsmid Ilma-
rinen, de lichtzinnige Lemminkaien en den ongelukkigen Kul-
lervo, een Hamlet-figuur (op het afgebeelde zegel trekt hij 
ten oorlog). De afbeeldingen hebben betrekking op verschil
lende episoden uit de Kalevala, een werk, dat veel heeft bij
gedragen tot het ontwaken van het Finsche nationalisme. 

Firma J. Voet te Rotterdam dank voor onverwijlde toe
zending. 

FRANKRIJK. 

ptffUfiUOLILUlWCAlSE 
Frankeerzegel in neven-

staande teekening, Bretonsch 
landschap met rivier: 

2 francs, groen. 

GROOT-BRITANNIE. 
In het vorige nummer meldden wij de 2/6, 5/- en 10/- in 

hergravure, doch in ongewijzigde kleuren. Het blijkt thans, 
dat de kleur van deze nieuwe 10/- is veranderd van licht- in 
donkerblauw. 

HONDURAS. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 

1 centavo, groen .(Gebouw der vrijmetselaars te Tegu
cigalpa). 

2 centavos, karmijn. (Dr. T. Carlas). 
5 „ donkerblauw. (Vlag). 
6 „ bruinviolet. (T. E. Palma). 

Luchtpostzegels in diverse landschapteekeningen met vlieg
tuigen: 

8 centavos, lichtblauw. (Postkantoor in de hoofdstad). 
10 „ grijszwart. (Gezicht op Tegucigalpa). 
15 „ bruinolijf. (Landkaart). 
20 „ donkergroen. (Paleis van den president). 
40 „ bruinrood. (Gezicht op Tegucigalpa). 
50 „ bruingeel. (Uil). 

1 lempira, groen. 
De jaartallen 1935-1938 geven het tijdsbestek aan, waarin 

de zegels geldig zullen zijn. 
lERSCHE VRIJSTAAT. 
Opdruk „Saorstat Eireann 1922" op de 2/6, 5/- en 10/-

van Groot-Britannië in hergravure. 
(Men zie voorts onder Groot-Britannié in dit nummer). 
ITALIAANSCH-SOMALI. 

SOMALIA 

Uftk 
2 5 r 

Het bezoek van den koning van Italië schonk den verzame
laars helaas weder een serie frankeerzegels: 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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5 

15 
20 
25 
30 
50 
75 

1 1 
1 ,: 
2 . 
5 ,. 

10 . 
25 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
25 
75 
75 
+ 
+ 

centesimi, donkerbruin, 
violet, 
zwartgroen. 
rood. 
groen, 
sepia, 
violet, 
rose. 

5 
7 ^ 

10 
10 
10 
10 
10 
15 
+ 25 c , blauw. 

25 „ oranje. 
+ 25 „ blauwzwart. 
1 1., roodbruin. 
1 „ 80 c , bruinrood. 

„„ „ , 2 „ 75 ,, sepia en bruinrood. 
De laatste waarde is gedrukt in groot, alle andere in klein 

formaat. 
KAAP JUBY. 
De in het vorige nummer vermelde nieuwe frankeerzegels 

werden voorzien van den opdruk Cabo Juby: 
2 centimos, groen. 
5 „ roodlila. 

15 „ geel. 
25 „ karmijn. 

1 peseta, zwartgroen. 
2.50 „ bruin. 
4 „ groen. 
5 „ zwart. 

Expressezegel: 
20 centimos, rood. 

De opdruk werd geplaatst in zwart, rood of blauw. 
LUXEMBURG. 
Waarde-opdruk op onderstaand frankeerzegel der uitgifte 

1926-1928: 
70 op 75 centimes, bruin. 

MANDSJOEKWO (Februari 1935). 

uiimiiiiiiiiuji 

UÉÉÉMAÉÉÉÉÉ* 

1% M ^ 

K K 1 fS 1 % 
Met het gewijzigde opschrift „Keizerlijke post van Mand

sjoekwo" verschenen onderstaande waarden: 
3 f en, bruin. (Volgens afbeelding). 

15 „ karmijn. (Keizer in civiel). 
Ter verduidelijking van het gewijzigde opschrift geven wij 

hierbij de vergroote afbeeldingen van den ouden (bovenaan) 
en den nieuwen tekst (onderaan). 

Tevens worden weergegeven de teekeningen van de in het 
vorige nummer vermelde frankeerzegels voor het verkeer 
met China, welk land Mandsjoekwo niet erkent. Op deze 
zegels ontbreekt dan ook de landsnaam. 

Op de 2 en 8 f en prijkt het embleem van Mandsjoekwo; de 
beide andere waarden toonen een landschap met den berg 
Chang Pai. 

J. K. RIETDIJK. — 115e VEILING 18-20 MRT. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Opdruk Tangier op onderstaand frankeerzegel in den 

nieuwen fotogravure-druk: 
Yi penny, groen. 

MEXICO. 
In een teekening geheel in overeenstemming met de bij

zondere doelstelling, een spaarvarken, verscheen het spaar
bankzegel: 

10 centavos, oranje. 
NAURU. 
Kleurwijziging bü onderstaande waarde der koerseerende 

serie frankeerzegels: 
2>^ pence, groenblauw. 

PERU. 
Frankeerzegels in de nieuwe teekeningen, afgebeeld in het 

Januari-nummer: 
15 centavos, blauw. (Ruiterportret van Pizarro). 
20 „ donkerblauw. (Kroning van Huascar). 

Het werkloozenzegel van 1933, Yvert nr. 289, verscheen in 
nieuwe kleur: 

2 centavos, oranjerood. 
Het blijkt thans, dat de in het Januari-nummer beschreven 

zegels geen verband houden met het vierde eeuwfeest van de 
stichting van Lima. Hiervoor werden afzonderlijke frankeer-
en luchtpostzegels uitgegeven, volgends onderstaande op
stelling. 

Frankeerzegels: 

I I C O R R E O S D E L P E R U I I 
' H^^^^^raPi 

tTEujiimÖ«™ *****° ' ' *^^ '* i1 ' ' ( i^ ï i^ 

EjÖJ t^'H^i #rt«.^-S 1839 . M M , 

: 

y 1 
2 centavos, bruin. (L). 
4 „ violet. (L). 

10 „ karmijn. (S). 
15 „ blauw .(S). 
20 „ grijsblauw. (L). 
50 „ olijf groen. (S). 

1 sol, blauw. (S). 
2 soles, bruinrood. (S). 

Luchtpostzegels: 
5 centavos, geelgroen. (L). 

35 „ bruin. (L). 
50 „ oranjegeel. (L). 

1 sol, roodviolet. (L). 
2 soles, oranjerood. (L). 
5 „ bruinviolet, (S). 

10 „ blauw. (L). 

EèJfSHWtOflffiffiB 

u »Mw vil ^^iÊÊ^^drk 

" 

M 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 49 

Voor de frankeerzegels werden vijf verschillende teeke-
ningen benut; alle dragen tot opschrift „Correos del Peru", 
terwijl aan den voet staat vermeld „IV Centenario de la Pun-
dacion de la Ciudad de Lima Enero 18 De 1535-1935" (vierde 
eeuwfeest van de stichting der stad Lima, 18 Januari 
1585-1935). Elk zegelbeeld draagt bovendien een korten toe
lichtenden tekst. 

De 2 en 20 centavos vermelden „Pizarro y los trece" (Pi-
zarro en de dertien), waarmede gedoeld wordt op de his
torische ontmoeting op het eiland Gallo. 

De 4 centavos geeft een afbeelding van de in 1535 gestichte 
kathedraal te Lima, waarvan Pizarro den eersten steen legde; 
de bouw duurde tot 1625 (tekst: Basilica Metropolitana de 
Lima 1535-1625). 

De 10 en 50 centavos toonen het portret van een schoone 
uit Lima in oud-Spaansche kleederdracht (Belleza Limena). 
Het is Luisa Soyer de Canevaro, gemalin van graaf José 
Franco Canevaro). 

De 15 centavos en 2 soles geven het ruiterportret van Fran
cisco Pizarro naar het beroemde schilderij van Hernandez. 

De 1 sol draagt tot tekst Tapada Limena (gesluierde dame 
uit Lima). 

Volgens Senfs 111. Briefmarken Journal, dat over deze 
zegels uitvoerig bericht, bedragen de oplaagciifers: 2 centavos 
500.000, 4 centavos 200.000. 10 centavos 600.000, 15 centavos 
100.000, 20 centavos 80.000, 50 centavos 50.000, 1 sol 
30.000, 2 soles 15.000 stuks. 

De luchtpostzegels dragen bovenaan de aanwijzing „Ser-
vicio Aéreo Peru", aan den voet denzelfden tekst als de 
frankeerzegels. 

De 5 centavos en 5 soles toonen het doodsbed van koning 
Atahualpa, den laatsten Inea (Funerales de Atahualpa). 

Op de 2 en 35 centavos ziet men de Cerro San Cristobal, op 
de 50 centavos en 1 sol de laan der barrevoeters (Alameda 
de los descalzos). 

De 2 soles geeft een stadsbeeld uit Lima: het paleis van 
den markies de Torre Tagle. 

De 10 soles is, wat afbeelding betreft, gelijk aan de 2 cen
tavos der frankeerzegels. 

Ook van de luchtpostzegels geeft genoemd blad de oplaag
ciif ers: 5 centavos 300.000, 35 centavos 200.000, 50 centavos 
80.000, 1 sol 60.000, 2 soles 40.000, 5 soles 20.000 en 10 soles 
10.000 stuks. L'Union Postale vermeldt evenwel voor laatst
genoemde waarde 6000 stuks, waarop we het maar zullen 
houden. 

PERZIE. 
Op 21 Februari j.L, den herinnerings-

dag van den staatsgreep van Reza Pah-
lavi, den tegenwoordigen sjah, ver
scheen een speciale serie van negen 
waarden: 

5 dinars, roodbruin en lichtgroen. 
10 „ oranje en grijs. 
15 „ wijnrood en griisblauw. 
30 „ zwart en groenblauw. 
45 „ groen en roodbruin. 
75 „ groen en bruin. 
90 „ blauw en karmijn. 

1 rial, bruin en paars. 
1,50 rial, paars en blauw. 

De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voor: allegorie 
van het recht (5 d.); ruines van Persepolis (10 d.); alle
gorische voorstelling der volksontwikkeling (15 d.); vliegkamp 

te Tehejan (30 d.); sanatorium van Sakhtessar (45 d.); mo
derne eement-werken van Chah-Abdul-Azin nabij Teheran 
(75 d.); het oorlogsschip „Palang" der staatsmarine (90 d.); 
trein, de brug passeerend over de Karoun (1 rial); nieuwe 
post- en douanekantoor te Teheran (1,50 rial). 

De 5 en 15 dinars zijn gedrukt in staand formaat en in 
dezelfde grootte, de overige alle in liggend formaat. Grootte 
van de 45 en 75 dinars als die van de 10; de 30 en 90 iets 
kleiner. De 1 rial iets grooter dan de 1 ^ rial. 

De oplaag is zeer groot; de druk is van de firma Enschedé 
en Zonen te Haarlem. 

Philatelie Orient te Teheran dank voor onverwijlde toe
zending en bericht. 

RUSLAND. 

I I I I I IMI«*«f«««««Vf**VW«V«V 

lÉMI I l iMÉtHI 

Ter gelegenheid van de inwijding van den ondergrondschen 
spoorweg (metro) te Moskou in Februari j.L, een werk dat 
in anderhalf jaar gereed kwam, verscheen een speciale serie 
f rankeerwaarden: 

5 kopeken, oranje. 
10 „ blauwviolet. 
15 „ rose. 
20 „ groen. 

De zegelbeelden geven kiekjes weer op dit bouwwerk; alle 
zijn gedrukt in liggend formaat; afmetingen voor de 5 en 
15 kopeken als die van de 10 kopeken.. 

De oplaag bedraagt 50.000 complete series; voor enkele 
waarden is zij hooger. 

SAN MARINO. 
Op 10 Augustus 1922 werd 

de fascistische partjj in dit 
landje gesticht. Ter her
innering aan haar 12-jarig 
bestaan verscheen thans de 
onderstaande serie frankeer
zegels, alls volgens afbeel
ding: 

5 c , sepia. 
10 „ violet. 
20 „ oranje. 
25 „ groen. 
50 „ geelgroen. 
75 „ karmijn. 

1 1. 25 c , blauw. 
Bij alle waarden is het middenstuk in zwart gedrukt. 
Firma Voet te Rotterdam dank voor onverwijlde toezending. 
TRINIDAD. 

mmmfmmmmmßmßmnm f^9999mmmiFmwm^ 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, alle liggend formaat, 
muntaandiiiding in cents, papier met het meervoudig water
merk in sierschrift: 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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1 
2 
3 
6 
8 
12 
24 
48 
72 

cent, 
cents, 

groen en blauw. , 
bruingeel en blauwviolet. 
rood en zwart. 
blauw en bruin. 
oranjerood en olijf. 
violet en zwart. 
olijf en zwart. 
blauwgroen en donkergroen. 
karmijn en donkergroen. 

De zegelbeelden stellen voor: de baai First Boca (1 c ) , 
de keizerlijke hoogeschool voor tropen-landbouw (2 e.), Mt.-
Irvine baai op Tobago (3 c ) , de ontdekking van het asfalt
meer in 1595 door Raleigh (6 e.). Queens Park, Savannah 
(8 c ) , stadhuis te San Fernando (12 c ) , paleis van den 
gouverneur (24 c ) , Gedenkpark (48 c.) en de waterval Blue 
Basin (72 c ) . 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 

Ter gelegenheid van den 85en verjaardag van president 
Masaryk verscheen een speciale serie van vier waarden, ge
drukt op geel getint papier: 

50 heller, groen. 
1 kroon, wijnrood. 
2 kronen, blauw. 
3 „ bruin. • 

De zegels brengen portretten van den jarigen staats-
president; aan den voet is diens handteekening verkleind 
weergegeven. De 50 heller en 1 kroon zijn gedrukt in klein, 
de beide andere in groot formaat. 

De eerste oplaag bedraagt totaal 25 millioen exemplaren. 
Op de belangrijkste postkantoren werden op 7 dezer de 

zegels met een speciaal stempel in rood afgestempeld. Het 
postkantoor te Praag benutte alsdan een handstempel met 
vergulden afdruk. 

Den heer Boebajeff dank voor bericht. 
VATICAANSCHE STAD. 

mmmmmmmmmm 

VATfCANE 5 

wm^mmmm 
CONOHESSUJ 

lamDICUS IKTtKHlTIMUI! 
K O M A E 193« 

VATICANe 7 5 
KMÉÉÉMÉMtlMÉM 

Ter gelegenheid van het te Rome gehouden internationaal 
juridisch congres verscheen een serie van zes waarden: 

5 centesimi, roodoranje. 
10 „ , violet. 
25 „ groen. 
75 „ rose. 
80 „ sepia. 

1 lire 25 c , blauw. 

J. K. KIETDIJK. — I15e VEILING 18-20 MIIT. 

De drie laagste waarden zijn in het type der 5, de andere 
in dat der 75 centesimi. De 5, 10 en 25 centesimi vermelden 
den tekst „XIV Saec a codice Justiniano promulcato" (14e 
eeuwfeest van de wetgeving, uitgevaardigd door Justinianus). 
Op de andere waarden leest men „VII Saec a decretalibus 
Gregorii IX promulgatis" (7e eeuwfeest van de uitvaardiging 
der decreten van Gregorius IX). 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling der St. 

Petersburg Stamp Club (18-23 Februari j.1.) werd de 2 cents 
der National Park serie uitgegeven in een velletje van 6 stuks, 
ongetand, en voorzien van het bekende randschrift. 

Het is toch eigenlijk een minderwaardig gedoe van een 
„groote" postadministratie als die der Vereenigde Staten. 

ZWITSERLAND. 
Dienstzegel, opdruk Société / des / Nations, op onderstaand 

koerseerend frankeerzegel: 
5 rappen, blauwgroen. 

Waarde-opdrukken op onderstaande luchtpostzegels: 
10 op 15 rappen, (Yvert nr. 3). 
10 „ 15 „ (Yvert nr. 16). 

V. B. 

'Nieim'f Dil^iften 

BELGIË. 
De heer Van Caspel schrijft ons, dat behalve de reeds ver

melde portvorlagingen voor het binnenland — 70 centimes 
i. p. V. 75 voor een brief en 35 i. p. v. 50 voor een brief
kaart — het tarief voor kleine pakketten is gebracht van 
4 francs op 3 fr. 50. Een nieuw zegel in deze laatste waarde 
is te verwachten. 

De verkoop van de Peter Benoit zegels bracht rond 200.000 
francs op, waarvan 60.000 francs ten goede kwam aan het 
Benoit-fonds. 

Wat da verschijning van nieuwe zegels betreft, de voorraad 
aan oude waarden is nog zóó groot, dat het nog wel eenige 
maanden zal duren voor de nieuwelingen uitkomen. 

Dezelfde berichtgever deelt op grond van officieele infor
maties nog mede, dat de volgende aantallen van de 50 en 
100 francs werden verkocht in de jaren: 1931: 11.765 resp. 
1785 stuks; 1932: 2580 resp. 560 stuks. 

CUBA (Januari 1935). 
De herinneringszegels aan dr. Carlos y Finlay (2 en 5 cen-

tavos) zijn buiten koers gesteld. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
De Merino-uitgifte van 1933 — Yvert nrs. 249-259 — is 

buiten omloop gesteld. Verschillende waarden zullen benut 
worden voor aangeteekende zendingen en daartoe worden 
voorzien van een opdruk en waarde. De opdruk luidt: „Prima 
valores declarados, Servicio interior". De waarden zullen ver
moedelijk zijn 8 op 7 c , 15 op 10 c , 30 op 8 c, 45 op 20 c. en 
70 op 50 c. Van de drie laatste zal het aantal vrij beperkt zijn. 

DUITSCHLAND. 
Senfs 111. Briefmarken Journal meldt, dat van de Saar-

kehrt-heim zegels nog twee waarden zullen verschijnen en 
wel de 8 en 40 pfennig; deze laatste in grooter formaat. 

EGYPTE. 
De zegels, in 1934 uitgegeven ter gelegenheid van het 

wereldpostcongres, blijven voor frankeering geldig tot ultimo 
Juni a.s. 

FINLAND. 
De in het Januari-nummer aangekondigde anti-tuberculose 

zegels zullen niet verschijnen. Wel worden voor hetzelfde doel 
eenige poststukken uitgegeven. 
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FRANKRIJK. 
Naar Maison Fischer te Parijs meldt zullen binnenkort 

twee speciale zegels verschijnen. Het eene, met het portret 
van kardinaal Richelieu, ter gelegenheid van het 300-jarig 
bestaan der Académie Fran?aise, het andere bij het in gebruik 
nemen van het nieuwste Fransche stoomschip Normandie, 
het grootste onder de oceaanreuzen. 

HONGARIJE. 
Ter gelegenheid van den 200en sterfdag van vorst Ferenc 

Rakoczi II verschijnt in April a.s. een herinneringsserie in de 
waarden 10, 16, 20, 32 en 40 filler. 

ITALIAANSCH-OOST-AFRIKA. 
Dit gebied omvat sedert kort de koloniën Erythrea en 

Italiaansch-Somali. Tot hoogen commissaris werd benoemd 
generaal De Bono. 

De afzonderlijke verzamelgebieden Erythrea en Somali kan 
men dus als afgesloten beschouwen. 

NIEUW-GUINEA. 
Alhier zijn frankeerzegels te verwachten in de waarden 

£ 2 en £ 5, waarvan de teekening nog niet vast schijnt te staan. 
Deze hooge waarden zijn noodig gebleken voor de frankeering 
van pakketten met goud, afkomstig van de goudvelden en 
waarvan het port als regel ongeveer £20 bedraagt. (De 
hoogste frankeerwaarde is thans £1) . 

NIEUW-ZEELAND. 
Op de zegels, uit te geven ter gelegenheid van het 25-jarig 

regeeringsjubileum van den Engelschen koning, zullen de por
tretten van dien vorst en koningin Mary prijken, alsmede het 
wapen van Nieuw-Zeeland. De waarden zullen zijn 34, 1 en 
6 pence; zij blijven ongeveer één maand in omloop. 

OOSTENRIJK. • 
Naar het Amerikaansche voorbeeld verschijnt in Mei a.s. 

een „moederdag-zegel". 
SIAM. 
Koning Prajadhipok, die reeds geruimen tijd met zijn ge

malin in Engeland vertoeft, heeft afstand van den troon 
gedaan. Het is nog niet bekend, wie den koning zal opvolgen. 

Met Prajadhipok eindigt de dynastie, die ongeveer 135 jaren 
aan het bewind geweest is en waarvan de grondlegger gene
raal Phya Chakkri was. 

Wie ook de opvolger moge worden — men noemt den 
11-jarigen neef des.konings, Ananda — in elk geval kan men 
nieuwe postzegels verwachten. 

URUGUAY. 
In het Februari-nummer van den vorigen jaargang meldden 

wij de voorgenomen uitgifte van talrijke waarden luchtpost
zegels in de koerseerende teekening, waardoor het mogelijk 
zou zijn de frankeering van eiken luchtpostbrief door één 
zegel te kunnen bewerkstelligen. Het protest tegen de uitgifte 
van de zeer hooge waarden, die deze serie zou bevatten, heeft 
tot gevolg gehad, dat men zich gaat „beperken" tot het uit
geven van 20 waarden, te weten: 15, 22, 30, 37, 40, 47, 50, 
52, 57, 62, 87 centesimos, 1 peso, 1 p. 12, 1 p. 20, 1 p. 27, 
1 p. 62, 2 p., 2 p. 12, 3 en 5 pesos. 

Deze zegels zouden reeds zijn uitgegeven, ware men niet 
op het spoor gekomen van een fraude, begaan aan de drukkerij 
(ongetande exemplaren en dubbeldrukken), waarnaar een on
derzoek wordt ingesteld. Tot zoolang worden de zegels niet 
aan de postkantoren verstrekt. v. B. 

NEDKHLANI). 
„Zomerpostzegels". 
De regeering' heeft besloten, gedurende de a.s. zomermaanden 

(Juni, Juli, Augustus en September) postzegels met toeslag 

uit te geven onder den naam van „zomerpostzegels", waarvan 
de extra opbrengst zal dienen voor cultureele en sociale doel
einden. 

In dit e e r s t e j a a r zal de helft bestemd zijn voor de 
zeven door de regeering gesubsidieerde orkesten, te weten: 
het Concertgebouworkest te Amsterdam, het Residentieorkest 
te 's-Gravenhage, het Utrechtsch Stedelijk Orkest te Utrecht, 
de Arnhemsche, Haarlemsche en Groninger Orkestvereeniging, 
en het Stedelijk Orkest te Maastricht. De andere helft komt 
ten bate van de vereeniging „Arbeid voor Onvolwaardigen" 
(A.V.O.), om te besteden voor het exploiteeren van bestaande 
en het oprichten van nieuwe werkplaatsen voor die arbeiders, 
die als gevolg van geestelijke of lichamelijke gebreken in het 
vrije bedrijf geen plaats kunnen vinden. 

De organisatie van deze postzegelverkoop is in handen ge
steld van het „Comité voor de zomerpostzegels", waarvan het 
secretariaat gevestigd is te Amsterdam, Tesselschadestraat 9. 

De postzegels, die door de firma Joh. Enschedé te Haarlem 
gegraveerd worden, zullen de beeltenissen dragen van H. D. 
Guyot, grondlegger van het doofstommenonderwijs in Neder
land {i'4 cent), Alphons Diepenbrock, toonkunstenaar (5 cent), 
prof. F. C. Donders, de bekende hoogleeraar in de oogheel
kunde te Utrecht (6 cent), en J. Pzn. Sweelinck, toon
kunstenaar (12M cent). 

De Echo spreekt, op gezag van Stamp Collecting, van „Swe-
din'-ks" en „Dreipinbrocks"! 

Hoewel de toeslagen no"- niet officieel zijn vastgesteld, is 
het waarschijnlijk, dat zij aldus zullen worden verkocht: 
l'/< cent voor 3 cent; 5 cent voor 8 cent; 6 cent voor 10 cent 
en 12'< cent voor 16 cent. 

Dit zijn dus de „muziekpostzegels", waarover wij in het vorig 
nummer een kort berichtje opnamen. Uit de tekst van de 
bovenstaande, in de dagbladen gepubliceerde mededeeling is 
af te leiden, dat wij ook in volgende iaren zomerpostzegels 
kunnen verwachten, die dan waarschijnlijk weer voor een ander 
nuttig doel worden uitgegeven. 

De kinderzegels. 
Tengevolge van plaatsgebrek moesten in het vorig nummer 

enkele kritieken op de kinderzegels achterwege blijven, die wvj 
in andere bladen vonden. Ze volgen nu hier. 

Een Weensch blaadje schrijft: „In tegenstelling tot de vroe
gere afbeeldingen zal de teekening ditmaal wel niet erg ge
apprecieerd worden. Alle vier waarden vertoonen een niet 
bepaald bekoorlijk meisje met een pop in de handen. Het ont
werp van de weinig kinderlijk werkende afbeelding, enz." 

In het Postzegelblad voor Indië lazen wij: „Wij weten helaas 
nog niet wie de kunstenaar is, die het ontwerp gemaakt heeft, 
doch verstand van kinderen heft hij bliikbaar niet veel. Het 
kinderlijke werd gezocht in een haarstrik en een pop. Bedekt 
men deze beide, dan houdt men alles over, behalve een meisjes
hoofd, wat toch wel de bedoeling zal geweest zijn. Thans 
echter geeft de gelaatsuitdrukking meer de vrouw op be
hoorlijk rijpen leeftijd." 

Steinpelin<]; van frankeerzegels. 
Dienstorder H 116 van 20 Februari bevat een aantal wenken 

san de postambtenaren voor het stempelen van zegels. Voor 
ons is deze dienstorder daarom zoo interessant, omdat, voor 
zoover wij weten voor het eerst, ook rekening gehouden wordt 
met de belangen van de verzamelaars. Het belang van deze 
groep van menschen voor de post wordt dus eindelijk ook 
„officieel" ingezien! De belangrijkste passages volgen hier. 

„Hoewel reeds meermalen op bovenbedoelde aangelegenheid 
de aandacht is gevestigd (n.1. op onvoldoende, verzuimde of 
onjuiste stempeling), blijkt bij de behandeling van ingekomen 
klachten nog herhaaldelijk, dat de op de frankeerzegels ge-
nlaats*-? stenmela^'drjkken onleesbaar zijn. hofzij omdat een 
te vochtig stempel is gebruikt, waardoor slordige en gevlekte 
pfdrukken ontstaan, hetzij omdat de in gebruik zijnde stempel-
kussens, bij de machines de inktrollen, te droog zijn, waar
door de afdruk te licht wordt. 

Bovendien treedt meermalen aan den dag, dat verzuimd is 
de frankeerzegels door een afdruk van den dagteekening-
stempel onbruikbaar te maken. 

J. K. TIIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Voorts worden, doordat onvoldoende aandacht aan de op
geplakte zegels wordt geschonken, somtijds op poststukken 
gehechte etiketten en steunzegels van een afdruk van den dag-
teekeningstempel voorzien, terwijl onvoldoende of verzuimde 
frankeering onopgemerkt blijft. 

Steeds meer wordt door afzenders groote waarde gehecht 
aan een verzorgd uiterlijk hunner stukken, hetgeen zij trachten 
te bereiken door vorm en kleur eenerzijds en door een goede 
grafische indeeling van den op die stukken voorkomenden 
gedrukten tekst anderzijds. Aan vorenstaand streven dient 
medewerking te worden verleend door te zorgen, dat slordige 
stempelafdrukken worden vermeden. Deze toch kunnen, zooals 
is gebleken, zeer storend werken e n m a k e n v o o r t s d e 
z e g e l s v o o r P h i l a t e l i s t e n w a a r d e l o o s . 

Opnieuw wordt daarom de afstempeling van de stukken in 
de bijzondere zorg van het personeel aanbevolen. 

Hoewel bij voorbaat de bereidheid van het personeel om aan 
het vorenstaande zijn volle aandacht te schenken wordt aan
genomen, wordt nochtans verwacht, dat de hoofden van dienst 
geregeld door het nemen van steekproeven nagaan, of het 
afstempelen der frankeerzegels naar behooren geschiedt, c. q. 
de noodige maatregelen tot verbetering treffen." 

In Duitschland is onlangs een speciale regeling ingevoerd 
voor de behandeling van voor verzamelaars bestemde brieven, 
die licht gestempeld moeten worden. De verkorte mededeeling 
van het Reichspostministerium luidt: „Stempelen van zegels 
voor verzamelaars. - Postzegelverzamelaars en -handelaars 
beklagen er zich steeds weer over, dat vele zegels door te dikke 
of slordige stempelafdrukken voor hen onbruikbaar worden. 
In het gewone bedrijf kunnen zulke wenschen niet altijd in
gewilligd worden. Om de verzamelaars echter tegemoet te ko
men wordt, voorloopig als proef, toegelaten dat afzenders, die 
de zegels op hun brieven licht en netjes gestempeld willen 
hebben, deze brieven in een couvert met een opschrift, dat 
uitdrukking geeft aan hun wenschen, aan het loket kunnen 
afgeven. Dergelijke brieven moeten met een geschikt stempel 
bijzonder zorgvuldig worden afgestempeld; om het vlekken 
van de stempelafdrukken te vermijden mogen de brieven niet 
op elkaar worden gelegd zoolang de inkt nog vochtig is." 

Oplagen Willem de Zwijger- en Crisiszegels. 
Tot dusver waren van de beide genoemde series alleen de 

voorloopige oplaagcijfers gepubliceerd. „De Philatelist" ver
meldt de definitieve aantallen, die hier volgen: 

Zwijgerzegels: 
25.117.797, 
13.722.897, 
26.879.697, 

3.218.397. 

VA 
5 
6 
12 K 

Crisiszegels: 
5 + 6 + 

cent: 
cent: 
cent: 
cent: 

4 cent: 
5 cent: 

688.894, 
832.568. 

Nieuwe oplaagletters. 
5 cent R; 12K cent (koningin) H; 15 cent I. 
Dus weer een nieuwe oplaag van de blauwe 12 i4 cent met 

beeltenis van de koningin, welk zegel niet meer zou worden 
aangemaakt. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent R: L 464, tanding Gl. 

6 cent N; 

12'/ cent H: 
15 cent I: 

R 464, 
L 466, 
R 466, 

462, 
465, 

, Gl. 
Gr. 

, Gr. 
Gl. 
Gr. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1% cent L: 229, 230, 235, 236, tanding alle Gr, 
2K cent R: 222. tanding Gr. 
Afwijkingen. 
De lippr To« Mau'ssen hionde ons een ^ïtrin van 4 van He 

koerseerende 25 cent port van de eerste vertikale rij van het 
vel. Bij alle zegels waren de witte lijntjes in de linkerhelft 
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van de teekening voor een deel verdwenen, vooral de linker 
randlijn. Blijkbaar was de drukplaat hier te rijkelijk van inkt 
voorzien. 

De heer N. J. Bakker te Laren (N.-H.) bezit een gedeelte 
van een vel van de koerseerende 7K cent rood (plaatnummer 
L 242), waarvan de eerste drie rijen van het vel een duidelijke 
spiegeldruk vertoonen. Een dergelijke uitgebreide spiegeldruk, 
30 zegels tegelijk, is een niet alledaagsch verschijnsel. 

NED.-INDIE. 
De komende weldadigheidszegels. 
Hierbij de afbeeldingen van de komende zegels voor de 

Christelijke Militaire Tehuizen, die op 1 April verschijnen 
zullen. Aan een mededeeling van het departement van koloniën 
ontleenen wij nog, dat de zegels ook hier te lande verkrijgbaar 
zullen zijn (1 April t.m. 9 Mei). 

CHR.M LTARE 
I - TEHUIZEN - i 

CHR.MILITAIRE 
- TEHUIZEN -

De ontwerpen van de zegels z\jn van den heer F. Wagner 
te Bandoeng, zij zijn uitgevoerd in rotogravuredruk door de 
'firma Enschedé. De toeslagen bedragen: 2 + 1 cent, 5 -|- 23^ 
cent, 1234 + 2)^ cent, 15 + 5 cent. 

Nadere gegevens omtrent de afbeeldingen ontleenen wij 
aan een mededeeling in de Indische bladen. De 2 cent vertoont 
een genie-soldaat met bijl, daarachter de onderbouw van een 
door een bandjir (overstrooming) vernielde brug; op den 
achtergrond een kamponghuis in het water. De 5 cent toont 
een cavalerist, die hulp verleent aan een persoon, die door 
een aardbeving is verwond. De beide andere voorstellingen 
werden in het vorig nummer al goed beschreven. 

De vier emblemen vertegenwoordigen de vier hoofdwapens 
van het leger, respectievelijk de genie, cavalerie, artillerie en 
infanterie. 

De oplagen voor Indië bedragen: 
2 cent: 420.000, 
5 cent: 300.000, 

12M cent: 500.000, 
15 cent: 200.000. 

Reclame via de post. 
Naar het Handelsblad uit de Indische bladen vernam heeft 

de regeeriiig het hoofd van den P.T.T.-dienst gemachtigd, met 
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gegadigden onderhandelingen aan te knoopen teneinde reclame 
voor hun zaken (artikelen) te maken op een klein strookje 
papier, geperforeerd verbonden aan postzegels van lagere 
waarden, waarop dus geen beeltenis van H. M. de Koningin 
voorkomt. 

Er was vrij veel navraag voor toepassing dezer methode, 
doch tot dusver werd nog geen overeenkomst ter zake aan
gegaan; het groote bezwaar blijken de hooge kosten, omdat de 
betrokken zegels in groote oplaag apart moeten worden ver
vaardigd. 

Opbrengst t.b.c.-zegel. 
De opbrengst van het Koningin-Emma-zegel, ten bate van 

de Indische Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose, be
droeg netto ƒ 16.050. Het bruto-bedrag was ƒ 17.200. Ver
geleken met andere weldadigheidsseries is dit bedrag niet 
hoog; dit moet gezocht worden in het feit dat er maar één 
waarde werd uitgegeven, tegen anders vier. 

Afwijkingen. 
Wij zagen van den heer Van der Willigen 

een aardige afwijking bij den opdruk 20 op 
223^ cent van 1921. Onder den waarde-
opdruk loopt over de geheele breedte van 
het zegel een duidelijke lijn in de kleur van 
den opdruk; een dergelijke fout hadden wü 
bij deze zegels nog nooit gezien. 

Wij weten niet of deze opdruk in boek 
of steendruk is uitgevoerd en zullen ons 
dus niet aan een verklaring wagen. 

Van dezelfde serie toonde de heer Ed. van 
Gemund. Den Haag, ons eenige zegels, die 

zeer slecht gecentreerd waren en blijkbaar bij ongeluk aan de 
controle zijn ontsnapt. Het zijn de 12J4 op ITA cent en de 
12'/2 op 22J-2 cent, verder de onoverdrukte 12 >< cent rood. 
Bij al deze zegels zijn gedeelten van de naburige zegels 
zichtbaar. 

NEDERLAND. 
Van briefkaart nr. 164 (7H cent bruin op zeemkleurig karton 

met scheidingslijn over de geheele hoogte der kaart) is een 
gedeeltelijke misdruk bekend geworden. Het rechter boven-
gedeelte van de waarde-aanduiding ontbreekt bij deze kaart. 

BUITENLAND. 
ARGENTINIË. 
Door de zorgen van Bern kon thans het tweede type reclame-

kaart uitgedeeld worden en wel van de 10 c. donkersteenrood, 
evenals de in December 1934 gemelde kaart met in den stempel 
San Martin. De afmetingen en de tekst op de tweede en derde 
zijde zijn onveranderd behouden, alleen is nu op genoemde 
zijden van zwarten in plaats van blauwen drukinkt gebruik 
gemaakt. 

BELGIË. 
Bern deelde aan de administraties behalve de reeds de vorige 

maand beschreven kaarten nog uit de enkele opdrukkaart van 
35 op 50 c. en de prentkaart ten voordeele van het toerisme 
uitgegeven. Bij deze is alleen het linjcer waardecijfer in den 
stempel rood doorbalkt. Het rechter, 25 c , dat den toeslag 
aangeeft, is onveranderd behouden. I3e nieuwe waarde is op 
de borst van de koningsbuste aangebracht. 

Behalve deze kaarten zag ik ook nog de 3-talige enkele en 
dubbele kaarten van 50 c. blauw (wit en geel karton) met op
druk 35 e. in rood. 

BRAZILIË. 
Een nieuw postblad van 200 r. rood op roomkleurig karton 

verscheen in het formaat 139 bij 101 en met tanding DD. 
De waarde-aanduiding en de opschriften in versieringen met 
Ijjnen. 

Tevens verschenen twee nieuwe briefkaarten van 100 r., 
welke waarde-aanduiding eveneens door lijnornamenten om
geven is. De tekst luidt bij één der kaarten: Brasil Correio / 
Cartao Postal en heeft 5 adreslijnen. Deze kaart verscheen 
met een rand van twee lijnen met ornamenten in de hoeken 
en in vier kleuren, blauw, rood, violet en groen. Bij de andere 
kaart is de tekst Correio / 100 / Reis / Brazil / Cartao 
Postal / Endereco en is een fantastische randversiering van 
tropische bloemen aanwezig. Van de 6 adreslijnen loopen er 
4 schuin van links beneden naar rechts boven, hetgeen moge
lijk is doordat de kaart een staanden rechthoek vormt. De 
kleuren zijn blauw, bruin, violet en groen. 

Er zou nog een derde type zwart en blauw zijn uitgegeven, 
waaromtrent nadere gegevens nog ontbreken. 

CANADA. 
Van de nieuwe reeks met stempel, koning George in me

daillon, zijn te melden: 
enveloppen 3 c. rood op wit papier, formaten f en g; 
kruisband 1 c. groen op bruinachtig- of groenachtig zeem

kleurig papier in twee formaten; 
brietkaarten 1 c. -f 1 c. groen op roomkleurig karton in 

twee soorten: a. alleen Engelsche tekst en b. tweetalige tekst; 
1 c. groen + K c. blauw tweetalige tekst; 2 c. bruin ook op 
roomkleurig karton, geheel zonder tekst. 

DUITSCHLAND. 
Ofschoon, zooals ik de vorige maand meldde, de Bernsche 

circulaire van 40 prentbriefkaarten spreekt, deelt mijn Ber-
lijnsche berichtgever mede, dat hoewel dat cijfer ook door de 
dagbladen is overgenomen, er wel minstens 100 verschillende 
afbeeldingen voor dat doel zijn gemaakt. Er wordt bijgevoegd, 
dat het nog onbekend is of al die afbeeldingen ook werkelijk 
op de kaarten gedrukt zijn geworden. 

Het blijkt mij dat er naast de, de vorige maand beschreven 
kaarten, ook met den zelfden stempel, maar zonder afbeelding 
op de voorzijde bestaan. Bij deze kaarten is echter de geheele 
achterzijde ingenomen door een afbeelding van een stad, ge
bouw of landschap. Ik zag reeds nr. 167. 

De Berliner Ganzsachen Sammler Verein liet een privaat 
enveloppe van 4 pf. grijsblauw in vier formaten, wit papier, 
drukken. 

HONGARIJE. 
Het blijkt, dat er al sinds jaren kaarten bestaan om te 

manen voor de betaling van automobiel-belasting. Deze be
staan, zooals men mij uit Berlijn meldt, uit twee samen
hangende kaarten, groot formaat, welke elk een stempel dragen 
en bovendien het woord Adointes, waaraan meestal op de 
eerste kaart het cijfer I en op de tweede kaart het cijfer II 
is toegevoegd. Verschillen zijn op te merken naar gelang op 
de aanhechtingsplaats strepen, punten, lijnen, perforatie of 
niets te zien is. Te onderscheiden ziJn 6 + 6 f. Stephanskroon 
donkergroen dof, van 1931; 6 -j- 6 f. lichtgroen glanzend, van 
1933, eveneens Stephanskroon; 6 -f 6 f. lichtgroen 1933, turol 
in den stempel; 6 + 6 f. idem 1934; 10 -f- 10 f. bruin Stephans
kroon 1931; idem 1934; en eindelijk 10 + 10 f. donkergroen, 
1933, turol. De laatste zou voor de provincies bestemd zijn, 
de vorige daarentegen voor Budapest. 

MEXICO. 
Ook hier is nog al wat nieuws te melden, om te beginnen 

een enveloppe van 10 c. blauw op wit papier, in den stempel 
een teekening van Cruz del Palenque; dan een luchtpost dito 
van 20 c. rood op wit papier met in den stempel een indianen-
kop, een adelaar met zuilencactussen met op den achtergrond 
de Popocatepetl. Aan de binnenzijde van beide enveloppen 
worden de woorden Mexico Correos meermalen herhaald, 
bovendien draagt de luchtpostomslag aan de buitenzijde nog 
de woorden Correo Aereo en de gebruikelijke groene en roode 
hoeken; verder twee postbladen, de eene van 5 c. bruin op 
zeemkleurig papier heeft tot stempel een afbeelding van 
Torr de los Remedies, Mex. en is aan de achterzijde versierd 
met een bruine afbeelding van de Piramides de San Juan 
Teotihuacan - Mexico, de andere is van 10 c. blauw met de-
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zelfde stempelteekening en hetzelfde papier, doch met aan 
den achterkant een prentje van Palacio de Correos - Mexico. 
Eindelijk nog een briefkaart van 2 c. groen op zeemkleurig 
karton, met als stempel een inlandsche vrouw met vruchten, 
voor een hut onder de palmen. 

De briefkaarten van de vorige uitgifte 4 c. rood met het 
standbeeld van Columbus schijnen in den laatsten tijd nog 
in een nieuw kleed gestoken te zijn, want terwijl deze aan
vankelijk op dik ruw karton gedrukt waren, zijn er ook 
kaarten op glad doorschijnend karton bekend, terwijl de voet
noot daarbij precies onder de C van Correos begint, terwijl 
ze vroeger 10 mm. daarvoor begon. 

NOORWEGEN. 
Een nieuwe dubbele dienstbriefkaart van 15 + 15 öre bruin 

op wit, groot formaat karton, werd door Bern verdeeld. Tekst 
en indeeling zijn gelijk aan de vorige kaart van 10 + 10 öre. 

OOSTENRIJK. 
Met den nieuwen stempel (adelaar) verschenen: een post-

blad van 24 gr. groen op grijsblauw papier, een briefkaart 
van 12 + 12 gr. bruin op zeemkleurig ksrton en de prent-
briefkaart van 35 gr. rood op roomkleurig karton. 

POLEN. 
Met de nieuwe adelaarsteekening in den stempel is te melden 

de nieuwe kaart voor binnenlandsch gebruik van 15 gr. grijs 
op bruinzeemkleung karton. Bovenaan links wederom een op
wekking voor het gebruik van de telefoon. 

ROEMENIE. 
Reeds lang werd in de serie poststukken met de groote 

beeltenis van den koning naar rechts, de antwoord betaald 
kaart verwacht. Deze is thans in groen en de waarde 2 -)- 2 lei 
op roomkleurig karton verschenen. 

SAN MARINO. 
Een postwisselformulier van 10 c. groenachtig zwart met 

olijfgelen ondergrond verscheen met het wapen van het land 
en daaronder de waarde-aanduiding. Het papier vertoont het 
watermerk van de Italiaansche paketkaarten. Overigens is 
nog op de kaart Anno XII en een lictorenbundel waar te 
nemen. 

SARAWAK. 
Het blijkt, dat de enveloppe voor geldzendingen niet in het 

formaat H 2 verscheen, zooals ik meldde, maar in een geheel 
nieuw tot nu toe nog niet bekend formaat 202 : 279 mm. uit
gegeven werd. 

ZWEDEN. 
Wanneer men van zijn postgirorekening iemand per cheque 

geld wil doen uitbetalen, is daarvoor een zekere vergoeding 
voor administratiekosten en een vergoeding overeenkomende 
met het postwisselrecht verschuldigd. In Zweden geeft men 
voor dat doel cheques met een waardestempel uit, waardoor 
deze bons onder de te verzamelen poststukken vallen. Op het 
hoofdgedeelte van de Zweedsche cheques staat links onderaan 
in een lijstje het cijfer 10 en daaronder Oere, terwijl daarin 
van links beneden schuin naar rechts boven het woord Post
Giro staat (Post en Giro gescheiden door een posthoorn met 
kroon). 

OPROEP TOT MEDEWERKING. 
Ten einde steeds en in den kortst mogelijken tijd op de 

hoogte te worden gesteld van nieuwe poststukken e. a., ver
zoekt de redacteur van deze rubriek aan de buitenlandsche 
lezers om onverwijlde toezending van deze nieuwe stukken. 

Voor deze medewerking bij voorbaat dank. 
J. J. STIELTJES, 

Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage. 
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NEDERLAND. 
Dank zij de op hoogen prijs gestelde medewerking van onzen 

hoofdredacteur, kunnen wij nog de voor verzamelaars van 
afstempelingen van belang zijnde kantoorwijzigingen in 1934 
opgeven. 

Te rekenen van 18 Februari 1934 is de naam van het post
agentschap Eindhoven-St. Theresiastraat gewijzigd in Eind-
hoven-St. Theresiaplein. 

Met ingang van 1 April 1934 werd het bij postkantoor 
's-Gravenhage-Balistraat opgeheven. Een met den naam 
's-Gravenhage-Nassauplein aangeduid bij postkantoor werd op 
3 April 1934 gevestigd. 

Op 3 April 1934 werd een met den naam Rotterdam-Schieweg 
aangeduid postagentschap gevestigd. 

Het postagentschap Rotterdam-Maashaven O.Z. werd met 
ingang van 1 April 1934 opgeheven. 

Het poststation Legerplaats bij Oldebroek werd op 15 April 
1934 na afloop van den dienst gesloten onder gelijktijdige 
openstelling van het tijdelijke hulp-postkantoor aldaar. 

Met ingang van 1 Mei 1934 werd het bijpostkantoor Rotter-
dam-Katendrecht opgeheven en een met den naam Rotterdam-
Walenburgerweg gevestigd. 

Met ingang van 7 Mei 1934 werd het bijpostkantoor Rotter-
dam-Afrikaanderplein opgeheven en een met den naam Rotter-
dam-Breede Hilledijk gevestigd. 

Op 1 Mei 1934 werd een met den naam Rotterdam-Recht-
huislaan aangeduid postagentschap gevestigd. 

Ingaande 16 Juni 1934 werd te Apeldoorn een postagent
schap gevestigd, hetwelk werd aangeduid met den naam 
Apeldoorn-Asselschestraat. 

Van 16 Juni t.m. 31 Augustus 1934 werd te Loosdrecht-
Boomhoek een onder het postkantoor te Hilversum ressor-
teerend poststation gevestigd. 

Het postagentschap Wassenaar-Kerkehout werd met ingang 
van 16 Juni 1934 tijdelijk gesloten en 17 September 1934 
heropend. 

Op 2 Juli 1934 werd te Maastricht een postagentschap ge
vestigd, hetwelk werd aangeduid met den naam Maastricht-
Papenweg. 

Op 27 Juli 1934 werd een bijkantoor, genaamd 's-Graven-
hage-Appelstraat gevestigd. 

Met ingang van 1 Augustus 1934 werd gevestigd het post
agentschap Heemstede-Jan van Goyenstraat. 

Met ingang van 1 September 1934 
werd gevestigd het postagentschap 
Arnhem - Alteveer. 

Het postagentschap Leiden-Johan 
de Wittstraat is met ingang van 
27 Augustus 1934 opgeheven. 

Ingaande 16 September 1934 wer
den de postagentschappen 's-Gra-
venhage-Borneostraat en 's-Graven-
hage-Frederikstraat opgeheven. 

De persdienst der P.T.T. zendt 
ons een afdruk toe van den stempel 

die gebezigd zal worden ter tentoonstelling Flora, Heemstede. 
NED.-INDIE. 

Met de bedoeling een zoodanige af
stempeling aan te brengen dat schoon-
wasschen van de zegels niet meer 
mogelijk, althans moeilijker zal zijn, is 
een nieuwe stempelsoort ingevoerd. 
Deze stempel brengt meer inkt op de 
zegels en de vertikale streepjes tus-
schen den binnencirkelrand en de balk 
zijn vervangen door punten, welke een 
fractie van een mm. boven het stempel-
vlak uitsteken. Deze stempels dragen 
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ONS JANUARI- EN FEBRUARI-NUMMER. 
Tot onze groote spijt kunnen wü aan de talrijke en niet 

ophoudende aanvragen, om toezending van één of meerdere 
van bovengenoemde afleveringen van ons Maandblad, thans 
niet meer voldoen. De aanwezige voorraden van beide num
mers zijn geheel uitgeput. 

In verband hiermede en met de groote toename van het 
ledental van verschillende aangesloten vereenigingen, is de 
oplage van het Maart-numer met 200 exemplaren vergroot. 

DE ADMINISTRATIE. 

NEDERLANDSen POSTMUSEUM. 
Gevestigd in het gebouw van het hoofdbestuur der P.T.T., 

Kortenaerkade 11, te 's-Gravenhage. 
Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

van 10—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 
Behalve verzamelingen op post-, telegraaf- en telefoon

gebied, bevat dit museum talrijke philatelistische schatten. De 
plaatsruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
bezichtiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

Tentoongesteld zijn thans verschillende voorwerpen, oude 
boeken, oude resolutiën e.d., ook op den buitenlandschen post
dienst betrekking hebbende. 

Voorts: 
a. van de postaal-historische verzameling: de posthervor-

ming van 1850; stempels met jaartal. 
b. verschillende ordonnantiën op postwagendiensten en 

schippersveeren. met welke laatste ook post werd verzonden; 
e. de frankeer- en portzegels van Ghina, gespecialiseerd; 
d. idem van Japan; 
e. frankeer- en portzegels van Corea, Mandchourjje, Set-

chouen, Turkestan en Yunnan; 
f. idem van buitenlandsche kantoren in China. 
g. voorstelling van de totstandkoming van een drukplaat 

voor een der soorten Jubileumzegels 1913; 
h. de van de Nederlandsche Vereeniging voor Radio-telegra-

fie ten geschenke ontvangen verzameling radio-apparaten, 
waaronder behoort de verzameling uit de nalatenschap van 
den heer A. Veder te Rotterdam, een der oprichters en vele 
jaren voorzitter van genoemde vereeniging. De verzameling 
is aangevuld met apparaten uit den Radio-dienst van het 
Staatsbedrijf der P.T.T. om de ontwikkelingsgang van het 
begin af te kunnen volgen. 

Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand iVi—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Waarschuwing 
(buiten verantwoordelijkheid der redactie). 

Een onzer lezers, die in L'Echo de la Timbrologie een ruil-
annonce had geplaatst, zond aan een zekeren P. Ikonnikoff, 
12 Rue Gabrielle d'Estrées, Vanves (Seine), een waardevolle 
collectie zegels en ontving daarvoor o. a. hooge waarden van 
Sarre, die door de Bonds-keuringscommissie alle voor valsch 
werden verklaard. Aan het herhaald verzoek om de Neder
landsche zegels terug te zenden, werd niet voldaan. Men zy 
op zijn hoede! 

De beheerder van het Bonds-informatiebureau, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 200, Amsterdam. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: C. M. DONCK, Sophialaan 39, Hilversum. 

In memoriam 
Jb. CLOECK Jzn. 

Nieuwe leden. 
73. mevr. M. de Jong-Bakker, Hem (N.-H.) (V). 

100. C. J. J. Vermeulen, Laag Boskoop 8, Boskoop. (V). 
104. mr. R. J. M. Verheijen, Jan van Nassaustraat 99, 

Den Haag. (V). 
110. B. J. Krul, Prins Hendriklaan 160, Overveen. (V). 
114. J. W. Mousset, Singel 70, Bussum. (V en L). 
123. L. Sesseler (lid van „Breda"), Gooibergstraat 7, Bussum. 

(V). 
127. F. B. Brostowski, Leeuwerikplein 13, Den Haag. (V). 
131. G. J. P. Schouten, p.a. Jacobson en v. d. Berg, Palembang 

(Sumatra). 
151. J. M. Nelisse, Tasmanlaan 2, Medan (Sumatra). 
153. V/. van de Stadt, p.a. Ned. Handel Maatschappij, Batavia 

(Java). 
171. G. Ferguson, Van Riebeeckstraat 6, Malang (Java). 
173. J. Dorsch (oud-lid), p.a. Frese & Hogeweg, Semarang 

(Java). 
176. W. J. M. Hoefnagels, St. Annastraat 33, Nijmegen. 

Aanmeldingen. 
F. P. Iranyi, Laan van Rustenburg 29, Voorburg. (V L). 
Carl Kaufels, Emmastraat 54a, Hilversum. (V). 
J. Koets (oud-lid), Tweeboomlaan 141, Hoorn. (V). 
G. H. Lückens, Ramen 16, Hoorn. (V). 
Theo van Zutphen, Overtoom 95a, Amsterdam W. (V). 
G. Kruiswijk, Burg. Colijnstraat 33, Boskoop. (V). 
dr. B. C. P. Jacques Baalde, Koeta Radja (Sumatra). 
ir. E. Perelaer, Koeta Radja (Sumatra). 
H. C. Teunissen, Koeta Radja (Sumatra). 
mevr. C. J. Mulder, Poeloe Samboe, bij Singapore. 
L. Ch. A. de Nijs, Tjikeumeuhweg 34, Buitenzorg (Java). 
M. Ottow, Ond. Bandoeroto, Kepandjen bij Malang (Java). 
C. H. Costing, Riouwstraat 58, Bandoeng (Java). 

Adreswijzigingen. 
1. C. M. Donck, Sophialaan 39, Hilversum. 

829. D. L. Luijrink, Schuijtstraat 281, Den Haag. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2>^—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: Sen Zaterdag der maand 2%-—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maant} 2—4 uur. 
Leeuwarden: Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en Sen Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: Sen Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Nijmegen: Sen Zaterdag der maand 2— 3̂ uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
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755. J. van Wermeskerken, Haarlemmermeerstraat 80, 
Amsterdam, W. 

520. J. H. Albrecht p.a. ir. J. Ch. de Willigen, Boxlaan 14, 
Batavia, C. 

96. J. Lucks, p.a. C. Druif, Blokker. 
365. J. C. Boekhout, p.a. Hotel Hofstad, Frederik Hendrikl. 85, 

Den Haag. 
748. H. van Heuven, Ond. Satak, Paree (Java). 
190. ir. O. R. Maier, Waterstaatskantoor, Palembang (Su

matra) . 
981. dr. J. H. N van den Burg, Weeshuislaan 8, Zeist. 
621. S. J. F Plantfeber, Krian S.S./O.L., (Java). 
226. M L A Bruggeman, Lingenskamp 13, Laren (N.-H.). 
395. M. F. J. Cool, B.P.M. Ledok, bij Tjepoe (Java). 
910. J. S. G. Loncke, B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
878. ir. L. P. Stephan, vertrokken naar Indië. 
551. ir. H. Beltman, B.P.M., Ceram (N.-L). 
400. mej. A. A. M. van Bloemen Waanders, Ie Parkweg 5, 

Tjepoe (Java). 
235. C. Campbell, s.f. Modjo, Hulppostkantoor Sragen (Java). 
459. S. A. C. van Doorn, p.a. C. J. G. G. van Doorn, Benne-

komscheweg 13, Heelsum. 
359. H. C. Scheffer, Curagaosche Petroleum Mij., Curasao. 

Afgevoerd. 
620. P. Sieburgh. 
604. mevr. Meulman-Balendong. 
242. A. van der Loo. 

Bedankt (verbetering). 
47. mr. P. H. Stuurman. 

Financiëele commissie 1935. 
Deze commissie is voor 1935 samengesteld als volgt: 

mr. A. P. van Schilf gaarde. Koningstraat 10, Arnhem; 
A. G. V. van der Schooren, Burgemeesterplein 2, Arnhem; 
ir. jhr. J. W. Storm van 's Gravesande, Izaak Evertslaan 23, 
Arnhem. 

Afdeeling Verkoop. 
Op 1 Maart j.l. trof de afdeeling verkoop een zeer groot 

verlies, namelijk door het overlijden van haar zeer bekwaam 
sectiehoofd van de afdeeling Gooi en Eemland, den heer 
Jb. Cloeck Jzn. Wat hij voor deze afdeeling deed, zullen alleen 
kunnen beseffen diegenen, die voortdurend met hem in contact 
kwamen. Zeer moeilijk zal het zijn voor hem een even waardig 
plaatsvervanger te vinden. 

DE DIRECTEUR. 
* * 

* 
Daar het in den laatsten tijd weer herhaaldelijk voorkomt, 

dat zendingen zegels voor de afdeeling verkoop bestemd aan 
mijn adres worden gezonden, verzoekt de directeur aan de 
heeren inzenders beleefd deze zendingen steeds aan het adres 
van den heer D. Cohen Paraira, Sarphatistraat 143, Amster
dam, C, te willen zenden; dit ter voorkoming van dubbele 
porto's en ter vluggere behandeling. 

DE DIRECTEUR. 
Mededeeling. 

Het is mij aangenaam namens het Uitvoerend Comité van 
de Nationale Postzegeltentoonstelling, in September 1934 door 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te 
Amsterdam gehouden, aan de deelnemers in het waarborgfonds 
te kunnen mededeelen, dat besloten is op ieder aandeel de 
volle waarde, dus vijf gulden, terug te betalen. 

Ik verzoek U het (de) aandeel(en) aan mjj terug te zenden 
met vermelding van uw gironummer en uw volledig adres, 
waarna zoo spoedig mogelijk de U toekomende gelden op Uw 
rekening zullen worden overgeschreven. 

Den Haag, Maart 1935. 
De penningmeester van het Uitvoerend Comité 

J. F. VAN STRIJEN, 
Carel Reinierszkade 15, 's-Gravenhage. 

J. K, RIETDIJK. — 115e VEILING 18-20 MRT. 

P.S. Aandeelen, die vóór 1 Juni 1935 niet in mijn bezit zijn, 
moeten aan den penningmeester van de Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars, den heer Th. II. Klink
hamer te Zevenhuizen (Z.-H.) worden gezonden, lie daarna 
voor de terugbetaling zal zorgdragen. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. De voorzitter, de heer Schroder, opent de verga

dering met een woord van welkom en brengt hulde aan de 
heeren mr. Wolff de Beer, L. van Essen, D. C. Parraira en 
R. E. P. Maier voor hunne bemoei ngen tot het verkrijgen van 
de opheffing van het bijzonder en compenseerend invoerrecht 
op postzegels. Deze opheffing maakt de transacties met het 
buitenland en de rondzendingen naar en van Indië veel ge
makkelijker en minder kostbaar. Verder behandelt de voor
zitter de verschijning van een paar Tsjecho-Slowaaksche zegels 
„met muziek", de ontdekking van een gevaarlijke verval-
sching van de luchtpost-aidrukken op echte zegels van Ned.-
Indië, 10/12)4, 20/25 en 75/1 gulden, en de zware afstempe
lingen, die in den laatsten tijd in Ned.-Indië gebruikelijk zijn 
ten einde afwasschen daarvan te voorkomen. De notulen der 
vorige vergadering worden goedgekeurd en de heer Van Essen 
laat 2 Uiver-enveloppen circuleeren. Na ballotage van den 
heer J. R. Suijling, die als nieuw lid wordt toegelaten, krijgt 
de heer mr. Wolff de Beer het woord voor het 2e deel van 
zijn causerie over de proeven van Nederland. De spreker be
handelt de proeven van de 2e, 3e, 4e en 5e uitgifte, vertelt 
zeer interessante bijzonderheden en laat een uitgebreid en 
kostbaar materiaal ter verduidelijking circuleeren. Een krach
tig applaus en hartelijke woorden van den voorzitter zijn de 
dank voor de bijzonder mooie voordracht van den heer De Beer. 
Na de verloting wordt de heer R. E. P. Maier in de gelegen
heid gesteld zijn beschouwingen te houden over nieuw gevon
den afwijkingen bij zegels van Ned.-Indië. Met materiaal en 
keurig uitgevoerde teekeningen toont de heer Maier den aan
wezigen de verschillen bij de zegels van de opdrukserie 1921 
en doet in zijn zeer duidelijke voordracht uitkomen, dat 
in gewone zegels van dagelij ksch gebruik heel aardige ver
schillen kunnen gevonden worden. Na een dankbaar applaus 
vertolkt de voorzitter den dank der vergadering en voegt 
daaraan toe, dat het bestuur dankbaar is voor de belangrijke 
aanwinst, die de heer Maier voor de vereeniging is gebleken 
te zijn. Op verzoek van den heer Van Essen zegt de heer 
Maier toe deze causerie bij het Maandblad te zullen inzenden. 
Voor de bijeenkomst in Maart zal de heer D. de Vries zijn 
verzameling Mexico laten zien en daarover een lezing houden; 
de heer Van der Zee zal zijn verzameling toonen, die hij in het 
nieuwe Mebus-album heeft overgebracht en speciaal nuances 
in de nieuwe zegels. Bij de rondvraag deelt de heer Van Essen 
mede, dat het waarborgfonds voor de tentoonstelling zal wor
den terugbetaald. Te half elf sluit de voorzitter de goed be
zochte vergadering. Introducties verstrekt gaarne de secre
taris W. F. G. Härtung, Heerengracht 455, Amsterdam, C. 

Gooi en Eemland. In memoriam Jb. Cloeck Jzn. Na een korte 
ongesteldheid ontviel ons de heer Jb. Cloeck, die ruim een 
tiental jaren onze nauwgezette penningmeester en volijverig 
sectiehoofd is geweest. Wij verliezen in hem niet alleen een 
bestuurslid, dat steeds de belangen van onze afdeeling op uit
stekende wijze behartigde en het zeer vele werk, verbonden 
aan de rondzendingen in een groote afdeeling, met zooveel 
accuratesse en toewijding verzorgde, maar velen van ons ver
liezen in hem ook een oprecht en goed vriend. Rustig en aan
genaam in den omgang, was hij een stille werker, die aller 
sympathie had. Velen van ons zullen ongetwijfeld een mooie 
herinnering aan hem behouden en zijn nagedachtenis steeds 
in eere blijven houden. C. Bovenkerk, secretaris. 

G t B R . A B R A H A M S , D E N H A A G . (533) 
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Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secret.: J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiastr. 25, Breda. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
25 Februari 1935, des avonds te 8 uur in café de „Beurs 
van Breda", te Breda. 

Aanwezig zijn 39 leden, alsmede 1 candidaat-lid. De voor
zitter, de heer Cramerus heet allen welkom, in het bijzonder 
het candidaat-lid, den heer Vorsterman van Oijen en den heer 
Nijkamp, die voor het eerst aanwezig zijn. Tevens dankt hij 
laatstgenoemde voor zegels door hem geschonken voor de 
jeugd-afdeling, alsmede voor zijn bemiddeling, waardoor van 
de firma „Ka-Be" twee speciaal albums Nederland en Kolo
niën z\jn ontvangen, bestemd voor dezelfde afdeling. Wegens 
ziekte van den heer Van den Berg, wordt zijn functie door 
den tweeden secretaris waargenomen. De notulen van de vorige 
vergadering worden onveranderd goedgekeurd en de 9 can-
didaat-leden als lid aangenomen. 

De voorzitter deelt mede, dat de heren Dorrestein, Correljé, 
Costerus, Smits en Spitzen fraaie zegels schonken voor de 
verloting van heden. Tevens zijn voor de jeugd-afdeling zegels 
geschonken door de heren Correljé, Costerus, Keiser, Jorissen, 
Sanders en Te Winkel. 

De ingekomen stukken worden hierna behandeld. De heer 
L. Valcke te Meirelbeke (B.) verzoekt opgave van ruilrelaties 
in onze vereniging. De K.L.M, beantwoordde een schrijven van 
den secretaris, betreffende de terugzending der „Snip"-brieven 
en deelt mede, dat de terugzending geheel door de posterijen 
is verzorgd, zodat eventuele reclames over de frankering 
aldaar moeten worden ingediend. 

De Berchemsche Postzegelkring nodigt onze leden uit op 
haar expositie in Mei a.s. te willen inzenden. De voorzitter 
wekt de leden hiertoe op en deelt tevens mede door genoemde 
„Kring" in het eere-comité te zijn benoemd. 

Thans komt in behandeling een rondschrijven van de Bond. 
In een der punten wordt melding gemaakt van de bezwaren, 
welke „Hollandia" heeft tegen het bestaande bekerreglement. 
Hij stelt voor de beslissing omtrent de toekenning te doen 
plaats hebben door een jury, samengesteld uit leden der aan
gesloten verenigingen in plaats van de tot op heden gevolgde 
wijze. De Bond verzoekt vóór 1 Mei a.s. onze mening hierover 
te mogen vernemen. Nadat de heren Boks, .Jacobs, Schuermans 
en Smeulders hierover het woord hebben gevoerd, wordt met 
algemene stemmen besloten de Bond mede te delen, dat 
„Breda" zich verzet tegen elke wijziging in het bestaande 
reglement, daar zulks niet fair zou zijn tegenover diegenen, die 
thans nog in het bezit van de beker zijn. Eerst, wanneer de 
beker definitief bezit zal zijn geworden, zal het mogelijk zijn 
voor een nieuwe beker een nieuw reglement te ontwerpen. 

Evenzo wordt met algemene stemmen besloten onzen voor
zitter, den heer Cramerus (aftredend) wederom candidaat te 
stellen voor de functie van bestuurslid van de Bond. Betref
fende de candidaatstelling voor de vacature Polling is de ver
gadering van mening, dat aangezien de heer Polling door de 
,.kleine" verenigingen is gekozen, deze verenigingen ook voor 
de candidaatstelling moeten zorgdragen. Mocht deze opvatting 
niet juist zijn, dan zal in een volgende vergadering de candi
daatstelling van den heer Polling alsnog aan de orde worden 
gesteld. 

De Bond heeft nog enige exemplaren beschikbaar van de 
door hem uitgegeven „Leidraad". De secretaris heeft 20 exem
plaren besteld, waarvan gedurende de vergadering enkele 
worden verkocht. 

Hierna dankt de heer Boks, voorzitter van .,Philatelisme", in 
een humoristische sneech allen, die hebben bijgedragen de her
denking van zijn 10-iarig voorzitterschap tot een onvergete-
liike dag te maken. Vooral met de schenking van een voor
zittershamer (eenmaal een beeld zijner dromen) was hij zeor 
vereerd. 

In de hierna volgende nauze circuleren de zegels van de 
verloting, alsmede een „Uiver"-brief van den heer Rosman. 
Tevens worden alle leden in het bezit gesteld van een handig 
..droogboekie". welwillend door den heer Niikamp be'i"hik-
baar gesteld. Na de pauze houdt de heer Jacobs een s"hitte-
rende lezing over de eerste zegels van China en de daaraan 

voorafgaande proeven, het geheel verlucht met de betreffende 
zegels en een viertal op de proeven betrekking hebbende teke
ningen. De voorzitter dankt den heer Jacobs voor het grote 
genoegen ons verschaft en wijst op de ernstige studie, die dit 
onderwerp vereist en dat nog wel nimmer op een vergadering 
behandeld zal zijn geweest. 

De veiling van een 15 kaveltjes brengt door de goedgeefs-
heid van den inzender 25 ''/r der verkoopsom in de kas tot 
aankoop van een zegel voor de volgende maandverloting. Ten 
slotte volgen de verloting en de rondvraag, waarna om 11 uur 
de vergadering door den voorzitter wordt gesloten. J. M. 
VERSLAG van den administrateur der rondzendingen over 

1984. 
Tot mijn genoegen kan ik mededeelen, dat het rondzend-

verkeer in het afgeloopen jaar een bevredigend verloop heeft 
gehad. Door mij werden van inzenders ontvangen 763 boekjes, 
terwijl door mij met inzenders werden afgerekend 900 boekjes 
met een totalen verkoop van ƒ 6257,33. 

Het aantal aan sectiehoofden afgegeven en van deze terug
ontvangen zendingen was in 1934 respectievelijk als volgt: 
sectie N.K. 13 en 15, sectie B.E. 14 en 13, sectie I 14 en 13, 
sectie II 14 en 13, sectie III 10 en 9, sectie IV/VI 14 en 11, 
sectie V 11 en 11 en sectie Den Haag 9 en 9. 

Mijn dank bij dezen aan de sectiehoofden voor hun mede
werking door regelmatige afwerking van het groote aantal 
zendingen. Het zij mij vergund de inzenders erop te wijzen, 
dat boekjes Nederland en Koloniën mij steeds welkom zijn, 
aangezien mijn voorraad daarvan steeds te beperkt is; boekjes 
„Europa" heb ik normaal zooveel, als voor een goeden gang 
van zaken noodig is, doch mijn voorraad boekjes „Buiten 
Europa" is steeds wel wat al te ruim en verzoek ik inzenders 
beleefd, zich hierin dan ook te beperken, aangezien ik on
gaarne tot den maatregel van „tijdelijke stopzetting" overga. 

De administrateur, 
J. BROEDERS. 

Mededeling. 
De leden worden herinnerd aan art. 18 van het huishoudelijk 

reglement, waarin wordt bepaald, dat de postzegels, welke de 
leden ter rondzending willen bestemmen, geheel gereinigd 
moeten zijn. 

Nieuwe leden. 
322. (S.E-Z.BE.NK.). mej. M. A. Bongers, Oude Gracht 29 

Weesp, giro 242738. (VII). 
333. (S.Z.BE.NK.). A. C. Dros, Schildereind 58, Den Burg-

Texel, giro 245537. (VII). 
177. (-). A. P. Duran, Prinsessegracht 15, 's-Gravenhage, 

giro 190425. (V). 
495. (S.E.Z.NK.). G. H. C. van Dijk, Emmalaan 6, Ginneken, 

giro 77068. (II) . 
369. (S.E.Z.). H. J. Knijp jr., Heemraadssingel 112, Rotter

dam, C, giro 236294. (V). 
381. (S.E.NK.V A. van Lokhorst, Wipstrikkerallee 121, 

Zwolle. (IV). 
384. (S.Z.BE.). J. W. de Roever jr., Mozartkade 16, Amster

dam, Z., giro 13500. (VII). 
25. (-). J. T. J. M. Theunissen, Taaistraat 21, Vught, giro 

44811. (III). 
492. (S.E.NK.). G. A. J. Vorsterman van Oijen, Ged, Mark

straat 17, Ginneken, giro 59673. (II). 
Candidaat-leden. 

E. A. Wijdicks, Ie luitenant inf,, Chasséstraat 31, Ginneken. 
(Voorgedragen door J. Hendriks, te Princenhage). 

W. van Venrooij, kantoorbediende, Floraliastraat 53, Oss. 
(Eigen aangifte). 

Afgevoerd. 
25. mevr. C. J. Nauta Pieter, te Londen. 

Adreswijzigingen. 
253. G. Broers, thans Dorplein 129, Budel. (VI). 
202. W. F. del Campo Hartman, thans Sumatrastraat 48, 

Soerabaja (Java). 

J. K, RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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454. A. S. D. Eskes, thans W. de Vries Robbéweg 94, Gorin-
chem. (V). 

459. W. Mijs, thans p/a K.P.M., Koningsplein Oost 5, Batavia, 
C. (Java). 

385. J. Th. C. M. Heijmans, thans Nieuwstad 72, Zutphen. (IV). 
468. Paul Kohier, thans Groote Berg 36, Eindhoven. (Van IV 

naar VI). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 25 Maart 1935, des avonds 
te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Ver. van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Secr.: J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, Amsterdam. Z. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering van Zater
dag 23 Februari 1935, ,te Amsterdam. 

Tegen half negen opent de voorzitter de door 45 leden be
zochte vergadering en heet speciaal de nieuwe leden, de beeren 
Kerbert en Staal, welkom. Hij bespreekt daarna uitvoerig de 
notulen van de Bondsbestuursvergadering van 2 Februari j 1. 
en komt tot de conclussie, dat de Bond op het oogenblik alle 
mogelijke moeite doet, om de belangen van de philatelie in 
het algemeen zooveel mogelijk te bevorderen, een groot ver
schil met wat de Bond eenige jaren geleden presteerde. Toen 
waren er gegronde klachten over zijn geringe werkzaamheid; 
nu is gelukkig het tegendeel het geval. Den heer Zilver dankt 
de voorzitter voor het schenken van 10 jaargangen van het 
Maandblad voor de bibliotheek. „Hollandia" heeft geen bii zon
dere punten voor de agenda van de F. I. P. De heer Zilver 
houdt hierna zijn inleiding over hetgeen hij op meerdere tafels 
heeft tentoongesteld: het zijn een collectie oorlogsspotkaarten 
van Raemaekers, alle in Italië afgestempeld; een collectie 
sluitzegels, welke opwekken, om aan den oorlog deel te nemen 
en tenslotte de hoofdschotel een collectie Nederlandsche plaats
naamstempels, bevattende ongeveer 30.000 zegels van circa 
2000 plaatsen. De voorzitter dankt den inleider hartelijk voor 
het medep'edeelde, waarna gedurende de pauze met zeer veel 
belangstelling het tentoongestelde wordt bezichtigd. Na de 
pauze gaat een origineele „Tin-ean-mair'-enveloppe van den 
heer Junge rond. Bij de veiline worden 10 leidraden verkocht 
ten bate van de Bondskas. Bij de algemeene verloting van 
25 prijzen blijken ditmaal de gelukkigen te zijn de ledennum-
mers: 3. 278. 264, 183, 116. 161, 188, 19, 117, 106,. 151, 166, 
104, 162, 283, 68, 356, 16, 92, 218, 140, 305, 129, 267 en 96. 
Oneeveer 30 leden hebben zich opgegeven voor het Siteb-zegel. 
Sluiting te ruim 10 uur. W. G. Z. 

Adresveranderingen. 
N. Hoekstra, p/a pension Buderman, Paviljoenlaan 7, Haarlem. 
ir. G. van Casnel, Apeldoornscheweg 49, Arnhem. 
J. A. Coldeweij, P. C. Hooftstraat 109 II, Amsterdam, Z. 
dr. ir. G. Tedeschi. Via Passalacqua, Torino (Italië). 
E. E. Kin. M. H. Trompstraat 37 I, Amsterdam, W. 
J. R. Suijling, Amstelkade 182 hs., Amsterdam, Z. 

Nummeropgave. 
14. A. F. Kerbert, Amsterdam. 
35. dr. J. G. M. van Walsem, Heemstede. 

212. W. Möller. Amsterdam. 
121. W. H. Heinecken, Djember (Java). 
99. H. Dreyfuss, Amsterdam. 

Candidaat-lid. 
J. H. de Lange, Zuider Amstellaan 108, Amsterdam. (Voor

gesteld door F. Cortenbach). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 23 Maart 1935, des avonds 
te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 30 Maart 1935, des avonds 
te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 
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Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: J. J. A. HARBRINK NUMAN, 

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

VERSLAG van de ledenvergadering op Dinsdag 26 Februari 
1935, des avonds te 8 uur, in Hotel de l'Europe, Utrecht. 

Aanwezig 39 leden en 2 introducé's. De voorzitter opent de 
vergadering en verwelkomt de aanwezige leden, meer in het 
bijzonder de heden te balloteeren leden, mevrouw Van der 
Hoeven en den heer Strengers, benevens de beide gasten, de 
beeren Rommerts en Van 't Sant. De notulen der vorige ver
gadering worden ongewijzigd goedgekeurd. Hierna geeft de 
voorzitter het woord aan den pas benoemden secretaris, den 
heer Harbrink Numan; deze dankt de leden voor het in hem 
gestelde vertrouwen, getuige zijn benoeming in deze functie, 
en den voorzitter voor zijn toespraak ter gelegenheid van zijn 
installatie. 

De ingekomen stukken geven geen aanleiding tot bijzondere 
discussie. Van den heer Huisman circuleeren eenige Uiver-
enveloppen, o. a. een verkoolde enveloppe uit de geredde post 
na het neerstorten van het vliegtuig. De heer Siestrop heeft 
een strip van 5 stuks van de 5 cent 1898 beschikbaar gesteld, 
om ten bate van de kas te veilen; de heer Verbiest schonk 
enkele tijdschriften voor de bibliotheek. De voorzitter zegt 
beiden beeren dank. 

De ballotage heeft tot resultaat, dat de 4 candidaten met 
algemeene stemmen worden aangenomen als lid; de voorzitter 
wenscht de beide ter vergadering aanwezige nieuwe leden met 
hun benoeming als zoodanig geluk. 

Hierna houdt de heer De Bas zijn causerie over het werk 
„La Philatelie", geschreven door den heer Schuermans te 
Antwerpen, welk werk door den heer De Bas in het Neder-
landsch is vertaald. De heer De Bas vertelt, dat dit werk door 
de Belgische regeering op de lijst van aanbevolen boeken is 
geplaatst, hetgeen onder meer wil zeggen, dat het op de 
scholen als prijs beschikbaar kan worden gesteld. Dan leest 
de heer De Bas een critiek op het werk voor van den bekenden 
philatelist P. de Mont. Het is uiteraard voor den inleider 
niet mogelijk dit werk volledig te behandelen; hij geeft een 
overzicht van de samenstelling en indeeling en eindigt met 
zijn bewondering uit te spreken voor den reusachtigen arbeid, 
die aan dit boek ten grondslag ligt. 

In de pauze hebben de leden gelegenheid de inzendingen 
voor de veiling en den landenwedstrijd (Monaco 1—25) te be
zichtigen. Voor den laatsten ziin twee inzendingen, van de 
beeren Cortenbach en Kaub, welke door de jury in deze volg
orde beoordeeld worden. 

De vergadering eindigt als gewoonlijk met een zeer ge
animeerde verloting en veiling. J. J. A. H. N. 

Nieuwe leden. 
H. K.' Kettenborg. 
mevr. F. A. van der Hoeven-Kok. 
H. Strengers. 
P. van Schuijlenborg. 

Candidaat-lid. 
T. Rommerts. • 

Mededeeling. 
Leden, die het bijzondere postzegel wenschen te bezitten, 

dat door de Belgische posterijen wordt uitgegeven ter gelegen
heid van de tentoonstelling te Brussel van 25 Mei tot 3 Juni 
a.s., kunnen dit onder toezending van 70 cents opgeven aan 
den penningmeester, den heer Kaub, Stadhouderslaan 21, 
Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 18 Maart 1935, hy den 

heer Cortenbach. 
Ledenvergadering op Dinsdag 26 Maart 1935, des avonds 

te 8 uur, in Hotel de l'Europe, Utrecht. 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 

4. Ballotage. 5. Aanvullen statuten, in verband met opnieuw 
aan te vragen koninklijke goedkeuring. 6. Landenwedstrijd 
Frankrijk 1—6, 7, Veiling. 8. Verloting. 9. Rondvraag. 
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Haagsche Philatelisten Vereen., te 'sGravenhaffe. 
Secretaris: A. STARINK jr., Van Merlenstraat 89, Den Haag. 

KORT VERSLAG van de vergadering:, gehouden op Donder
dag 28 Februari 1935, des avonds te 8K uur, in hotel 
„De Gouden Kroon", 'sGravenhage. 

Bij het woord van welkom tot de talrijke aanwezigen was 
er in het bijzonder sprake van een gast, die door zijn vader 
was geïntroduceerd; het ware in ons vereenigingsleven, als 
de vader den zoon binnenleidt! 

De notulen gingen zonder op of aanmerkingen door; bij de 
ingekomen stukken was niets bijzonders en zeker wordt het 
tijd, dat een der leden zich weer eens opmaakt ons te ver
gasten op de een of andere lezing, daar het al te ijverige 
ruilen, dat ook heden avond weer met zeer veel animo werd 
beoefend, naar veler meening niet voor zoo'n geheelen avond 
voldoende is. Er was een groote veiling, „voor elck wat wils", 
die nog een extra'tje in kas bracht, doordat een onzer jongere 
leden het goede voorbeeld gaf, 25 '/o van de opbrengst zijner 
verkochte zegels aan de kas af te staan. Een mooie verloting 
sloot den avond. A. S. 

Verzoek. 
De leden worden er op attent gemaakt, dat het gironummer 

van onzen penningmeester, den heer C. J. Coeland, is: 121318. 
Zij, die hun contributie daarop willen storten, besparen de 

incassokosten. 
Nieuwe leden. 

A. J. D. Rouyer, Caen van Necklaan 46, Riiswijk. 
T. E. Thiange, Theresiastraat 111, Den Haag. 

Candidaatlid. 
J. F. van Leeuwen, Johan van Oldenbarneveldlaan 14, Den 

Haag. 
Adresveranderingen. 

■Tos Preiss wordt Geuzenkade 33 II, Amsterdam, W. 
S. Leopold wordt Van Vollenhovenstraat 56a, Rotterdam 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 28 Maart 1935, des avonds te 

8K uur, in hotel „De Gouden Kroon", Frederik Hendrik
laan 119, Den Haag. 

Opening. Notulen. Mededeelingen. Ingekomen stukken 
Ballotage nieuw lid. Veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

Internat. Vereen. „Philatelica", te 'sGravenhage. 
Secret.: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89, Den Haag 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 27 Fe
bruari 1935, in het „Zuid", te 'sGravenhage. 

Aanwezig 58 leden. Na de opening en begroeting deelt de 
voorzitter, de heer Reijerse, onzen vooruitgang in Nijmegen 
mede, zooals ieder in het Maandblad heeft kunnen le^en. Nieuw 
is evenwel de oprichting van een afdeeling Zwolle met 28 
leden, die 19 Februari j.1. tot stand kwam. Deze berichten 
worden door de vergadering met een applaus begioet. Een 
woord van dank aan allen, die, ieder op zijn wijze, hiertoe 
medewerkten. 

Zegels zijn geschonken door den heer Achilles. Een v/are 
prachtcollectie falsificaten werd ontvangen van den heer Van 
der Meijs; van den heer Van Meel een jaargang van het 
Maandblad, een boekje van den heer Keiler en een jaarboekje 
van de Federation Internationale de Philatelie van den heer 
P. J. Maingay voor de bibliotheek. Ter rondgang zijn aanwezig 
twee goede brieven van den heer Linkels en een zeer gevlekte 
dito van den heer Kirchner, welke de Uiverramp mede
maakten; van den heer Van Tilburg een exemplaar Melbourne
vlucht; verder de tijdschriften der bibliotheek. 

Van de afdefling Dordrecht de mededeeliner, dat de heer 
Van der Mark tot voorzitter is gekozen. Van Venlo geeft het 
financieel verslag over 1934 nog een batig saldo van ƒ 6,87. 
Van de afdeeling Tiel is het jaarverslag ditmaal niet zoo op
gewekt. Het ledental liep terug van 20 op 16; negen verga

deringen werden gehouden. Van het bestuur werden de af
tredenden herkozen. De crisis was dit jaar in Tiel wel merk
baar, ook bij den verkoop uit de rondzendingen. Toch is er 
nog een batig saldo van ƒ 12,71. 

De voorzitter zegt vei-volgens, dat er op het oogenblik een 
stroom van valsche zegels is, speciaal van Nederland en Ned.-
Indië: dienstzegels, D-opdruk en armenwet. Behalve aan den 
inkt zijn ze vaak te onderscheiden aan de stempels; stempels 
die tijdens de uitgiften der series niet in gebruik waren; 
vliegzegels met stempels 1924. Blijkbaar is een en ander 
buitenlandsch fabrikaat. Het bestuur houdt zich aanbevolen 
voor exemplaren voor ons falsificaten-album. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. De 
ledenverkiezing levert 49 stemmen vóór en 8 blanco. De heer 
Van Harmeien wordt door den voorzitter op de gebruikelijke 
wijze geïnstalleerd. 

Als prijsvraag wordt getoond een raampje met 11 zegels; 
van elk is een deel zichtbaar; gevraagd wordt de opgave van 
de zegels in volgorde. Het resultaat is 14 antwoorden, waar
van 7 juist. Pi-ijswinners werden de beeren Doorschot, Mond, 
Keiler en Saris. 

Als vijfde lid voor de feestcommissie wordt de heer Eckhart 
aanp-ewezen. 

Wat het succes omtrent vrii stelling van douanerechten voor 
postzep-els betreft, deelt de heer Kirchner nog het volgende 
mede: Hij had namens ons bestuur op 18 September van het 
vorige jaar een mondeling onderhoud on het departement. Het 
vervole dasron was ons request op 2 October 1934, een monde
ling onderhond op 20 December en een op 4 Januari j.1., waar
in een gimstige oplossing werd toegezegd. Toen was dus de 
zaf>k reeds ten vunste van vriistelling beslist. 

De maandeli'ksche verloting brengt den heer A. C. van 
Straaten den len priis. Hierna de veiling Bij het slot wijst 
de voorzitter er nogmaals on. dat wü met het oog on de jaar
vergadering in Maart om half 8 beginnen. J. N. H. v. R. 

Mededeelingen. 
Degene, die nog vóór de jaarvergadering als candidaat-lid 

wordt voorgesteld, zal nog aan de groote jaarlijksche verloting 
deelnemen. 

Afdeeling Zwolle. 
Dinsdag 19 Februari j.1. werd te Zwolle een vergadering 

gehouden van leden van ..Philatelica", benevens een aantal 
genoodip'den; de heer C. J. Reijerse hield er een lezing. Er 
gaven zich een 9-tal personen op als candidaat-leden. Besloten 
werd dat deze met de 19 leden een afdeeling „Zwolle" zouden 
oprichten. Zoo spoedig mogelijk zal een nieuwe vergadering 
worden biieongeroenen om te komen tot een bestuursverkiezing 
en tot verdere regeling. 

Afdeeling Dordrecht. 
De heer Brouwer-r heeft het voorzitterschap der afdeeling 

neergelegd. In zijn plaats is gekozen de heer Van der Mark. 
Tot bestuurslid werd verder gekozen de heer R. J. Bruinse. 

Afdeeling Nijmegen. 
Op 20 Febi'uari vergaderde de afdeeling voor de eerste maal 

na haar oprichting met een 19-tal leden. De voorzitter, de 
heer J. C. Hensing, liet bij de opening vooral uitkomen, dat 
hij hoopte, dat de prettige geest en vriendschappelijke bespre
kingen, die het kenmerk van de oprichtingsvergadering ge
weest waren, ook in deze en komende vergaderingen zouden 
volgen. Niet alleen de groote verzamelaars en specialisten 
zijn welkom in ons midden en kunnen met hun vragen ter 
tafel komen. Met goeden wil van ons allen en door eendrachtig 
samenwerken hoopte hij onze afdeeling tot grooten bloei te 
brengen. Besloten werd, dat de leden voor 3 dagen kosteloos 
bij den secretai-is inzage kunnen krijgen van den Yvert-
catalogus. Als vasten vergaderingsavond werd de 4e Woens
dag van elke maand vastgesteld in de Nieuwe Karseboom, 
Marienburgplein, Nijmegen. De heer J. de Jong werd tot 
veilingcommissaris gekozen. Voor de veiling zal het bestuur 
een klein reglement samenstellen. De heer J. C. Hensing zal 
als voorzitter optreden; de heer D. Sängers zal de functies 
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van sectiehoofd en penningmeester vervullen; de heer P. A. J. 
Veen, Barbarossastraat 74, wordt secretaris, terwijl de heer 
ir. G. E. Gravenhorst als commissaris in het bestuur zitting 
zal nemen. De heer A. de Bekker zegde den voorzitter een 
eenvoudig voorzittershamertje toe en zou ter onhanging in 
ons vergaderzaaltje een ledenlijst aanmaken. Met een op
wekkend woord en dank aan de aanwezigen sloot de voorzitter 
deze vergadering. 

Nieuwe leden. 
14. F. J. Bueno de Mesquita, 64 Avenue Louis Bertrand, 

Brussel. 
29. J. van Harmeien, Van Stolkweg 32, Den Haag. 
88. C. Zevenbergen, Morelstraat 7, Den Haag. 
90. A. J. Klaver, Beukenallee, Zwollerkerspel. 
92. Chr. L. Stevens, Weimarstraat 299, Den Haag. 

105. J. A. Boekhoorn, Postweg 127, Nijmegen. 
128. J. C. Hensing, Hindestraat 16, Nijmegen. 
151. J. W. F. Bunge, Arend Noorduijnstraat 20, Nijmegen. 
153. H. J. Lensink, Oude Heeselaan 138, Nijmegen. 
154. F. J. de Waal, St. Annalaan 510, Nijmegen. 
199. A. J. de Bekker, Jan van Goijenstraat 40, Nijmegen. 
224. J. C. J. W. de Jong, Jozef Israëlsstraat 44, Nijmegen. 
226. Jac. Doorman, Ziekerstraat 29, Nijmegen. 
244. H. S. Menge, Mariënburgschestraat 13, Nijmegen. 
234. H. C. Th. Janssen, Gerard Noodstraat 30, Nijmegen. 
272. ir. A. N. P. de Wit, p/a mevr. De Graaf, Groot Herto-

ginnelaan 127, Den Haag. 
Nieuwe leden (onder voorbehoud). 

Afdeeling Nijmegen. 
304. J. M. Janssen, Daalscheweg 357, Nijmegen. 
330. mej. E. M. M. Smid, Straatweg 38, Ubbergen bij Nij

megen. 
591. G. D. Zwartjes, Van Rosendaalstraat 32, Nijmegen. 
602. W. Jansen, Ziekerstraat 126, Nijmegen. 

Afdeeling Venlo. 
326. J. K. Zeldenrust, Schildersplein 23, Maastricht. 

Van het voorloopig bestuur der afdeeling Zwolle. 
351. dr. A. Mijs, Arend-state, Epe. 
382. H. Hannessen, Steenstraat 7, Zwolle. 
408. G. N. Meijler, Groeneweg 146, Zwolle. 
420. H. Wind, Nieuwe Haven 2, Zwolle. 
454. W. van Huiisstee. Windesheimstraat 6, Zwolle. 
486. J. Heins, Blijmarkt 12, Zwolle. 
489. H. de Vries, Bloemstraat 18, Zwolle. 
495. H. Kragt, Deventerstraatweg 101, Zwolle. 
436. J. H. Bach, Van Speijckstraat 17, Zwolle. 

Afdeeling Dordrecht. 
D. 506. W. Oosting, Herradesstraat 56, Dordrecht. 
D. 523. C. Piera, Burg. Jaslaan 68, Dubbeldam. 
D. 566. C. Jansen, Wijnstraat 99, Dordrecht. 
D. 603. J. H. Lebï-et, p/a L. J. Uittenbogaard, Corn, de Witt-

straat 54, Dordrecht. 
Candidaat-Ieden. 

A. L. Beker, Parkweg 317, Voorburg. (Voorgesteld door L. 
Hofman). 

H. C. Nanning, Badhuisweg 40, Scheveningen. (Voorgesteld 
door L. Hofman). 

P. J. van Heffen, Theresiastraat 50a, Den Haag. (Voorgesteld 
door F. A. Scharrenburg). 

J. W. Polman, Pippelingstraat 62, Den Haag. (Voorgesteld 
door D. Th. van der Schalie). 

P. Pieterse, Elsstraat 60, Den Haag. (Voorgesteld door 
W. J. Ort). 

I. J. de Klerk, Lysterbesstraat 99, Den Haag. (Voorgesteld 
door C. van der Zee). 

R. Boekema. Prinsestraat 63, Den Haag. (Vooi'gesteld door 
J. M. de Wekker). 

G. Poot. Boele van Hensbroekstraat 9, Den Haag. (Eigen 
aaneifte). 

Jeue-dlid: jhr. W. A. H. de Jonge, Balistraat 18, Den Haag. 
(Voorgesteld door G. W. Michon). 

J. K. RIETDIJK. — 115e VEILING 18-20 MRT. 

Overleden. 
148. J. W. F. Biegelaar, Den Haag. 

Bedankt. 
375. F. Bakhuijs. (Afdeeling Venlo). 

Adresveranderingen. 
600. J. J. L. van Schaijck, Bazarstraat 8, Den Haag. 
122. A. C. van Straaten, Perenstraat 271, Den Haag. 

A. W. van Solleveldt, van Venlo naar Willem de Zwijger-
straat 23, Eindhoven. 

508. P. de Bar, Sumatrastraat 162 B II, Amsterdam, O. 
674. jhr. mr. F. J. C. M. van Rijckevorsel, Kerkstraat 67, 

's-Hertogenbosch. 
673. J. F. H. Faeijmans, Prinses Mariannelaan 229, Voorburg. 

Ernstig verzoek. 
Wellicht zijn er onder onze leden, die het Maandblad van 

Januari en Februari niet bewaren na het gelezen te hebben. 
Dringend wordt verzocht, dit dan aan den secretaris, Coper-
nicusstraat 89, Den Haag, te willen zenden. 

Vergaderingen. 
Jaarvergadering op Woensdag 27 Maart 1935, des avonds 

te Ty, uur, in het „Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Verslag van 

den secretaris. 5. Verslag van de commissie tot nazien der 
rekening en verantwoording van den administrateur-penning
meester. 6. Verslag van den penningmeester. 7.. Begrooting 
1935. 8. Verslag van den bibliothecaris. 9. Verkiezing bestuurs
leden (aftredend: C. van der Willigen, W. G. Verhoeff, A. F. 
Wiederhold; allen herkiesbaar). 10. Begin jaarlijksche ver
loting. 11. Veiling. 12. Rondvraag en sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou
wenhorst, Celebesstraat 29), den len Woensdag der maand 
in „Taveerne Ter Merwe", Scheffersplein. 

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt), den 
2en Donderdag der maand in hotel „Corbelijn". 

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: H. 
Derex, Westwal 30b, Goes), den 3en Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den 2en Maandag der 
maand: 7'A uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

Vereen, van PostzejreJverz. „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: C. RAADSVELD, Apeldoornscheweg 114, Arnhem. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 27 Fe
bruari 1935, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanv/ezig 18 leden. De voorzitter opent tegen kwart over 
acht de vergadering, waarna de notulen van de vorige verga
dering worden gelezen en goedgekeurd. Hierna wordt voor
lezing gedaan van eenige ingekomen stukken, o. a. een schrij
ven van den Bond, welk schrijven heden avond niet in zijn 
geheel zal behandeld worden in verband met de te houden 
causerie door den heer dr. Valkema Blouw. Enkele punten 
van betrekkelijk gering belang uit bedoeld schrijven werden 
daarom afgedaan. 

Hierna werd het woord gegeven aan den causeur van heden 
avond, den heer dv. Valkema Blouw, die zou spreken over de 
zegels van Oostenrijk, uitgegeven in de jaren 1850 tot en met 
1867. Spreker begon met mede te deelen, dat zijn causerie meer 
de interesse zal hebben voor den algemeen verzamelaar. Op 
keurige en nauwgezette wijze heeft spreker de aanwezigen 
weten te boeien. Dit werd nog bevorderd, doordat spreker de 
betrokken zegels hierbij tentoonstelde. Dat de aanwezigen 
dankbaar waren voor hetgeen was geboden, bleek dan ook 
uit het gul applaus, hetwelk spreker aan het einde van zijn 
causerie in ontvangst moest nemen. Verschillende leden stel
den hierop nog vragen, welke door den heer Valkema Blouw 
werden beantwoord. De voorzitter dankte hierna namens de 
aanwezigen den heer Valkema Blouw voor zijn interessante en 
zeer leerzame lezing en hoopte bij een volgende gelegenheid 
een beroep te mogen doen op de welwillendheid van spreker. 

Nadat de voorzittel' de gelukkige winnaar was geworden 
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van den prijs, die op de maandelijksche vergadering wordt 
verloot en deze zijn toegekenden prijs wederom beschikbaar 
had gesteld, werd de vergadering gesloten. C. R. 

Candidaat-lid. 
V. H. Stenmans, Meijrooslaan 2, Arnhem. (Voorgesteld door 

P. van den Hoven). 
Overleden. 

mevr. D. M. H. van Leeuwen-de Grauw, Oosterbeek. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 27 Maart 1935, des avonds 
te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secr.: H. WEIJENBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, Overveen. 

VERSLAG der ledenvergadering van Vrijdag 22 Februari 
1935, te Haarlem. 

De notulen worden goedgekeurd en de ingekomen stukken, 
waaronder een uitvoerig epistel van het Bondsbestuur, worden 
bekend gemaakt. Stemming en herstemming hebben tot ge
volg, dat de verifieatiecommissie als volgt wordt samen
gesteld: de beeren Van Bemmel, Amesz en Mos. 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan den heer D. de 
Vries, die een historisch overzicht geeft van de mystieke 
republiek Mexico en tevens het eerste gedeelte van zijn be
kroonde collectie zegels van dat land aan de aanwezigen toont, 
waarbij vooral de vele opdrukken op de oudere uitgiften van 
de niet minder dan 28 kleine staatjes van deze federatie voor 
vele leden een onbekend terrein waren. Moeilijk kon men ver
moeden, dat een Mexico-verzameling zoo'n uitgebreidheid kan 
verkrijgen als die van den heer De Vries, in welke unica zelfs 
niet ontbreken. De vertelling en de verzameling oogstten 
grooten bijval. Na de dankwoorden van den voorzitter deed 
de heer De Vries de toezegging, binnenkort ook het tweede 
deel ziiner Mexico-verzameling ter bezichtiging te stellen. 

Bij de rondvraag werd door eenige leden voorgesteld, of het 
niet mogelijk zou zijn om aan leerzame avonden als deze 
meerdere bekendheid te geven, door mededeeling in de plaatse
lijke pers met de bedoeling, dat dergelijke vergaderingen ook 
toegankelijk zijn voor niet-leden onzer vereeniging. Dit voor
stel vond bijval, zoodat het in de bedoeling ligt bij een vol
genden dergelijken causerie-avond ieder belangstellende in de 
gelegenheid te stellen aanwezig te zijn, mits hij van dat voor
nemen uiterlijk twee dagen te voren kennis geeft aan den 
secretaris. Na een geanimeerde verloting onder de aanwezigen, 
waarbij de heer De Vries de aanwezige dames-leden extra 
bedacht met een aardig zegel, behoorde deze leerzame avond 
tot het verleden. H. W. 

Ingeschreven als lid. 
73. H. D. H. Möller, Eindenhoutstraat 67, Haarlem. 
86. W. A. Augustijn, Alkmaarscheweg 67, Wijk-aan-Duin. 
93. J. Rose, Nieuwe Kruisstraat 21, Haarlem. 

Candidaat-leden. 
J. C. de Buisonjé, Adm. de Ruijterweg 127, Amsterdam. (Voor

gesteld door C. r. Tellekamp). 
R. Jansen. Laurierstraat 54, Haarlem, N. (Voorgesteld door 

C. J. Westera). 
P. A. Andriese, Schepersstraat 52, Haarlem, N. (Voorgesteld 

door C. J. Westera). 
J. G. M. van Walsem, Bronsteeweg 32, Heemstede 
J. M. F. Steenhagen, Adr. van Ostadeplein 1, Heemstede. 

(Voorgesteld door D. de Vries). 
Bedankt als lid. 

204. A. W. H. A. Bijvoet, Haarlem. 
154. P. J. van Daalen, Bloemendaal. 
107. S. Rijkes, Heemstede. 

Adreswijziging. 
15. H. P. J. Amesz, thans Westerlaan 6, Aerdenhout. 

Vergadering. 
Jaarlijksche algemeene ledenvergadering op Vrijdag 29 

Maart 1935, des avonds te 8 uur, in het gebouw van den 
Haarlemschen Kebelbond, Tempeliersstraat 35, Haarlem. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen, 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
2 Februari 1935, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig 30 leden. De voorzitter opent te half negen deze 
vergadering met een woord van welkom. De beeren Engelkamp 
en Nagel worden met hun huwelijk gelukgewenscht. De no
tulen van de vorige vergadering worden gelezen en na een 
kleine wijziging goedgekeurd. De voorzitter deelt dan de 
samenstelling mede van de comité's, welke gevormd zijn met 
het oog op de Bondsvergadering en de tentoonstelling in Sep
tember a.s. (zie hieronder). Tot eere-voorzitter van het uit
voerend comité wordt de heer dr. Wachters benoemd, die tot 
genoegen der vergadering deze benoeming aanneemt. Onder 
de ingekomen stukken bevindt zich een rondschrijven van het 
Bondsbestuur. Dit wordt behandeld; het resultaat van de 
besprekingen zal aan den Bondssecretaris worden bericht. De 
sectiehoofden, de beeren Beukema, ir. Meiborg en dr. Van der 
Spek, worden wederom voor een jaar herbenoemd. Eenige 
mededeelingen omtrent het rondzendverkeer worden gedaan 
(zie hieronder). Het volgende punt op de agenda is de jaar
verloting. Als gewoonlijk is deze weer op uitnemende wijze 
door den heer Ongering verzorgd. Geassisteerd door de beeren 
Van Delft en Leefsma, worden de prijzen uitgereikt. Er volgt 
dan een korte pauze. Daarna hottdt de heer Herrmann zijn 
aangekondigde causerie over de zegels van Duitschland. De 
inleider heeft ziin gespecialiseerde verzameling medegebracht 
en tentoongesteld. Alle emissies worden uitvoerig besproken, 
waarbij ook de „Vineta"-opdrukken niet worden vergeten. 
Door een hartelijk applaus geven de aanwezigen hun dank
baarheid voor het gehoorde te kennen. Namens de vergadering 
dankt de voorzitter den heer Herrmann voor dezen leerzamen 
avond, terwijl hij tevens de hoop uitspreekt, dat genoemde 
heer straks op onze tentoonstelling zal uitkomen. De tentoon
gestelde zegels trekken daarna nog veel belangstelling. Al
gemeen is men vol lof over deze keurig opgezette verzameling. 
De voorzitter maakt daarop vooral de nieuwe leden attent op 
de gelegenheid om mancolij sten bij het bestuur in te leveren, 
op het kaartsysteem en den nieuwtjesdienst. Van de rond
vraag maken nog enkele leden gebruik, waarna sluiting. 

A. C. S. 
Samenstelling comité's. 

Uitvoerend comité, 
dr. D. H. Wachters, eere-voorzitter. 
mr. J. Siertsema, voorzitter. 
S. Bottinga, secretaris, Kapteijnlaan 12a, Groningen. 
H. Kamstra, penningmeester, Kapteijnlaan 15b. Groningen, 

giro 250862. 
K. F. Kleiman, 
dr. Jac. van der Spek. 
A. C. Sietinga. 

Tentoonstellingscomité. 
K. F. Kleiman, voorzitter. 
C. Scholtens, secretaris. Graaf Adolfstraat 64a, Groningen. 
H. R. Jonker, penningmeestei-, Coendersweg 21a, Groningen. 
K. A. Cleij. 
ir. W. A. B. Meiborg. 
J. Stopnelman. 
A. C. Sietinga. 

Mededeelingen. 
De leden worden erop gewezen, dat zij de rondzendingen 

niet langer dan 4 dagen onder zich mogen houden. De sectie
hoofden hebben machtiging leden, die deze bepaling herhaal
delijk overtreden, van het rondzendverkeer uit te sluiten. 

Een afzonderliike rondzenddienst is ingesteld voor spoed-
zendingen met één dag zicht. Leden, die hieraan wenschen 
deel te nemen, kunnen zich opgeven bij den heer J. van der 
Warf, Nieuwe Ebbingestraat 111, Groningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 25 Maart 1935, des avonds 

te 8% uur, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

J. K. RIETDIJK, ZICHTZENDINGEN. 
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Philalel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 18 Fe
bruari 1935, in de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijt
hof 50, Maastricht. 

Aanwezig 18 leden. De vergadering wordt door den voor
zitter geopend, waarna de notulen worden voorgelezen en 
goedgekeurd. Hierna wordt de circulaire van den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
voorgelezen; de voorzitter deelt mede, dat in de volgende 
vergadering de leden hun oordeel over de verschillende punten 
kunnen uitspreken. Van den leiddraad voor den speciaal
verzamelaar van Nederland, bedoeld sub 5 van de circulaire, 
zijn enkele exemplaren ter verloting aanwezig, terwijl van het 
sub 6 genoemde speciale postzegel, van de te houden post
zegeltentoonstelling te Brussel van 25 Mei tot 3 Juni a.s., 
reeds de noodige exemplaren voor de leden werden besteld. 

De beeren Brekelmans en Bueno de Mesquita worden tot 
lid aangenomen. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt overgegaan tot de 
gratis verloting, waarna het vereenigingsspel. J. H. 

Candidaat-lid. 
J. Muil son, Orleansplein 3, Maastricht. (Voorgedragen door 

N. Defesche). 
Nieuwe leden. 

100. W. Brekelmans, Groote Staat 24, Maastricht. 
97. F. J. Bueno de Mesquita, Avenue Louis Bertrand 64, 

Bruxelles. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 18 Maart 1935, vergadering. 
Maandag 1 April 1935, beurs. 
Maandag 15 April 1935, vergadering. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: H. MEIJER, Kanaalweg 108, Den Helder. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Vrijdag 
22 Februari 1935, in de zaal van den heer J. Sanderse, 
Koningsplein, Den Helder. 

Om half negen opent de voorzitter deze druk bezochte ver
gadering en heet allen welkom, in het bijzonder de beeren 
Tamboer en Efferl, den eersten als candidaat-lid, den tweeden 
als handelaar. Nadat de secretaris de notulen en het uitge
stelde jaarverslag voorgelezen heeft, welke verslagen beide 
goedgekeurd worden, maakt de voorzitter de leden attent op 
de wekelijksche postzegelmarkt, welke, in navolging van Am
sterdam en andere plaatsen, eiken Zaterdag-middag onder 
de kap van het goederenstation gehouden wordt. Van den Bond 
is een schrijven binnengekomen, waarvan eenige punten be
antwoord zullen worden, terwijl naar aanleiding van een aan
bieding uit Den Haag eenige boekjes aangevraagd zullen 
worden. 

De controle-commissie voor het nazien van boeken en be
scheiden van penninemeester en administrateur brengt ver
slag uit, maar kon dit over de rondzendingen nog niet doen, 
aangezien er nog verschillende boekjes in omloop waren; zoo
dra deze terug zijn, wordt dit echter geregeld. De tegen
woordige administrateur stelt zijn functie ter beschikking en 
wordt de heer Okkerse als nieuwe administrateur benoemd. 
De voorzitter bespreekt dan de noodige maatregelen, welke 
genomen moeten worden voor de op 16 Maart a.s. te houden 
tentoonstelling in het Militair Tehuis, Spoorstraat. 

Bij de rondvraag brengt de heer Klerk ter sprake, waarom 
door den Bond het Bel'ïische tentoonstellingszegel met een op
laag van 30 000 exemplaren aangeboden moet worden, waar de 
Bond steeds gekant was tegen dergelijke niet postale uit
giften. Hierover zullen inlichtingen gevraagd worden. De heer 

J. K. RIETDIJK. — 115e VEILING 18-20 MRT. 

Alderliefste meent, dat wij gedurende de tentoonstelling in 
plaats van aan de jeugdige verzamelaars alleen ook aan de 
ouderen een surprise moeten geven. Besloten wordt echter 
dit niet te doen. Bij den wedstrijd over de Belgische konings
zegels wist de heer Brouwer den eersten prijs te winnen. 
Door verschillende beeren waren verder nog prijzen geschon
ken voor een verloting, welke tevens het slot was van het 
officieele gedeelte van deze geanimeerde vergadering. Ge-
ruimen tijd bleef men nog bijeen. H. M. 

Mutaties. 
Het adres van den administrateur luidt: J. C. Okkerse, Van 

Speijkstraat 42, Den Helder. 
Nieuw lid. 

V. Nedorost, Singel 91, Den Helder. 
Bedankt (met ingang van 1 April). 

H. G. Breeuwer, Den Helder. 
Candidaat-leden. 

W. Tamboer, Asterplein 14, Den Helder. 
J. M. de Lange, Singel 42, Den Helder. (Oud-lid). 
A. P. Vlam, Koningstraat 62, Den Helder. 

Adresveranderingen. 
T. J. W. van der Sei, Fazantenstraat 38, Den Helder. 
J. M. Walter, Ambonstraat 68, Den Helder. 
R. Klap, Westgracht 39, Den Helder. 
J. Jongepier, Krugerstraat 60, Den Helder. 
J. A. Deelder, p /a W. G. Boorsma, Regentesselaan 49, Oegst-

geest. 
Vergadering. 

De volgende vergadering zal gehouden worden op Vrijdag 
22 Maart 1935 in de zaal van den heer Sanderse, Konings
plein (voorheen Van Weelde), Den Helder. 

Wedstrijd over Goudsche Glazen- en Toorop-zegels. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Schinkelstraat 99, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 25 Fe
bruari 1935, te Heerlen. 

De voorzitter opent de goed bezochte vergadering en heet 
allen hartelijk welkom, in het bijzonder den heer Lindelauf, 
die voor het eerst ter vergadering aanwezig is. De secretaris 
leest de notulen van de vorige vergadering voor, welke on
gewijzigd worden goedgekeurd. De ingekomen stukken worden 
voor kennisgeving aangenomen. Onderstaande candidaat-leden 
worden met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Hierna houdt de eerw. heer kapelaan Janssen een lezing 
met lichtbeelden over de geschiedenis der Katholieke kerk 
op de postzegels. Deze film is gemaakt als tegen-propaganda 
tegen de door Sovjet-Rusland uit te geven godloozen-zegels. 
Op een negentigtal lichtbeelden gaat hij de heele geschiedenis 
na, vanaf het tijdstip dat Jesus zijn apostelen uitzond om het 
evangelie te verkondigen tot den nieuweren tijd. Van elk beeld 
krijgen wij een korte maar duidelijke verklaring, en zoo zagen 
v/ij, dat in vele landen een stuk geschiedenis der Katholieke 
kerk wordt weergegeven op de postzegels. Na afloop danki 
de voorzitter, welke dank door een hartelijk applaus uit de 
vergadering wordt bevestigd. 

De penningmeester brengt hierna zijn verslag uit, alsmede 
de kascommissie, die voorstelt het verslag goed te keuren en 
den penningmeester te dechargeeren, hetwelk geschiedt. Ver
volgens wordt een ontwerp-veilingreglement behandeld, dat 
voor de volgende vergadering den leden zal worden toege
zonden, om alsdan te worden vastgesteld. 

Bij de rondvraag stellen de beeren Closset en Uitenbosch 
voor om de premie voor het aanbrengen van nieuwe leden 
te verlengen, waartoe voor een jaar besloten wordt. Nadat de 
gewone maandelijksche verloting heeft plaats gehad, wordt 
de vergadering gesloten en houdt men zich nog eenigen tiJd 
met het kienspel bezig, P. S. 
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Nieuwe leden. 
ir. R. G. Veenenbos, Molenberglaan 84, Heerlen. 
J. Moonen, Valkenburgerweg 26, Nuth. 
L. J. Vermeulen, Maarstraat 15, Onderspekholz, Terwinselen. 
J. W. Rijns, Valkenburgerweg 9, Heerlen. (Oud-lid). 

Candidaat-lid. 
K. Scholle, Huskensweg 46, Heerlen. 

Boekjes voor de rondzendingen. 
Boekjes met Europa-zegels, alsmede Nederland en Koloniën, 

worden gaarne tegemoet gezien. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 25 Maart 1935, des avonds te 
8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

Beursavond op Maandag 8 April 1935. 
g i y Voor beursavonden worden geen convocaties meer 

gezonden. 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolf straat 90a, Groningen 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 28 Februari 1935, des avonds te 83^ uur, in café-
restaurant „De Pool", Groningen . 

Aanwezig 12 leden. De voorzitter opent de vergadering en 
verzoekt den secretaris voorlezing van de notulen van de 
vorige vergadering; deze worden onveranderd goedgekeurd. 
Aan de orde is verkiezing van een bestuurslid wegens af
treden van den heer De Vogel. De gehouden stemmingen 
brengen evenwel geen resultaat, waarna de heer Beukema 
voorstelt den heer M. de Groot bij acclamatie te benoemen en 
verklaart deze na eenige besprekingen de benoeming te 
aanvaarden. 

Door de penningmeesteres is het financieel verslag opge
maakt en worden de beeren Kruizinga en Nieland verzocht de 
functie van kasnazieners waar te nemen, waartoe deze beeren 
zich bereid verklaren. 

Daarna heeft de algeraeene jaarverloting plaats, waarvan 
ieder een prijs bekomt. Van den heer Dallinga is het geschon
ken album verloot en werd de heer Meijer hiervan de gelukkige 
bezitter. Ten slotte brengt de heer Nieland namens de ver-
eeniging zijn dank uit aan den aftredenden heer De Vogel 
voor de prettige en eminente leiding gedurende zijn voorzitter
schap, welke woorden met applaus worden onderstreept. H. S. 

Candidaat-lid. 
J. Camphuis, Ubbo Emmiussingel 23, Groningen. (Voorgesteld 

door C. M. Kuitert). 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 28 Maart 1935, des avonds te 
SVi uur, in café-restaurant De Pool, Groote Markt, Groningen. 

Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

ALGEMEENE VERGADERING, gehouden op Woensdag 27 
Februari 1935, des avonds te 8 uur, in het clublokaal 
„Hotel der Nederlanden", te Terneuzen. 

Na het teekenen van de presentielijst opent de voorzitter 
de vergadering en geeft het woord aan den secretaris, die de 
notulen van de vorige vergadering d.d. 17 October 1934 voor
leest. Deze worden goedgekeurd en vastgesteld. Door de leden 
wordt de voorzitter gefeliciteerd met het herstel van zijn 
ziekte. Door deze ziekte van den voorzitter is de vergadering 
uitgesteld tot heden. 

Bij monde van den heer Lijppens wordt verslag uitgebracht 
van een tentoonstelling, gehouden onder de leden van de post-
zegelvereeniging te St. Nicolaas, welke bepaald mooi was te 
noemen en waar veel op allerlei gebied te zien was. Als nieuw 
lid wordt met algemeene stemmen aangenomen de heer D. van 
den Berg, gemeente-opzichter te Axel. Door den heer Spinhof I 

wordt afscheid van de vereeniging genomen, wegens zijn ver
trek naar Zandvoort. Onder de aanwezige leden wordt hierna 
een kleine verloting gehouden. 

Bij de rondvraag wordt door een lid gevraagd, of het niet 
mogelijk is de oproepingskaarten voor de vergadering te fran-
keeren met zegels met roltanding, aan welk verzoek zooveel 
mogelijk de hand zal worden gehouden. Hierna sluit de voor
zitter de vergadering en dankt de leden voor hun opkomst. 

G. T. 
Nieuw lid. 

D. van den Berg, gemeente-opzichter, Axel. 
Adresverandering. 

H. Spinhof, Hotel l'Océan, Zandvoort. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 20 Maart 1935, des avonds 
te 8 uur, in „Hotel der Nederlanden", Terneuzen. 

's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: F. F. G. SCHEEFHALS, Kempenlandstr. 17, 's-Bosch. 

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Zondag 10 Fe
bruari 1935, in hotel Central, te 's-Hertogenbosch. 

Te 3.40 uur opening der ledenvergadering; aanwezig zijn 
15 leden. De voorzitter heet allen welkom, in het bijzonder 
het nieuwe lid, den heer J. Groenhard. De notulen worden na 
door het bestuur voorgestelde aanvulling goedgekeurd en 
vastgesteld. 

Daar deze vergadering bestemd was voor het behandelen 
van het ontwerp-reglement, doch er niet voldoende leden aan
wezig waren, werd in overleg met de desbetreffende com
missie bepaald, de behandeling uit te stellen tot Zondag 24 
Februari a.s. en deze als eenig punt op de agenda te plaatsen. 

Door onvoorziene omstandigheden kon geen verslag worden 
uitgebracht over het beheer van den penningmeester en werd 
dit aangehouden tot de in Maart te houden vergadering, zoo
dat alleen verslag der rondzendingen kon geschieden. De ver
gadering werd verzocht de rondzendcommissie décharge te 
verleenen, waartoe besloten werd. Daarna brengt de admini
strateur der rondzendingen rapport uit over zijn beheer, 
waaruit blijkt, dat de meeste leden daaraan deelnemen; ook 
de verkoop gaat in stijgende lijn. Voor de verloting waren 
7 mooie prijzen ter tafel, w. o. een van den voorzitter. 

Te 4.45 uur sluiting, waarna nog voldoende tijd overbleef 
voor ruilen en handelen. F. F. G. S. 
KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Zondag 

24 Februari 1935, te 's-Hertogenbosch. 
Opening te 3.30 uur; aanwezig 21 leden. De voorzitter stelt 

aan de orde als eenig agendapunt behandeling en vaststelling 
van de concept-statuten, huishoudelijk reglement en reglement 
verkoop rondzendingen. De voorzitter dezer commissie, de 
heer H. Kersemaekers, hield vooraf een inleiding, waarna 
eerst de schriftelijk ingekomen amendementen, voorgestelde 
wijzigingen, enz. worden behandeld, daarna vindt de artikels-
gewijze behandeling plaats. Na enkele wijzigingen werd dit 
nieuwe reglement met algemeene stemmen vastgesteld, zoo
dat dit van heden af in werking treedt. 

In zijn slotwoord dankt de voorzitter den heer Kersemaekers 
en de leden der commissie voor het veelomvattende en belang
rijke werk, dat zij met opoffering aan dit ontwerp-reglement 
hebben besteed; door algemeen applaus gaven de leden blijk 
hiermede in te stemmen. F. F. G. S. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secr.: A. H. J. SCHOUTEN, Binderschestraat 24, Helmond. 

VERSLAG van de tentoonstelling op Zondag 24 Februari 1935, 
in de zaal „De Beurs", te Helmond. 

Met genoegen kan de vereeniging terugzien op deze tentoon-

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 
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stelling. Er werd door 13 leden deelgenomen; ruim 300 vellen 
werden geëxposeerd en vrijwel alle landen van Europa waren 
vertegenwoordigd. Een woord van lof aan de tentoonstellings
commissie voor het gepresteerde werk is wel verdiend. 

Het bezoek aan de tentoonstelling overtrof de verwachtingen 
verre en vele uren werd de drukte haast te groot. Een juist 
cijfer voor het aantal bezoekers is niet te geven, daar dit 
op het laatst door de drukte niet meer te controleeren was, 
doch teekenden niettemin ruim 300 bezoekers de presentielijst. 
Ook de aankomende jeugd was goed vertegenwoordigd en toon
de veel animo voor de juniorenclub, waarvoor circa 50 voor-
loopige aanmeldingen gedaan werden. Helaas liet de momen
teel beschikbare behuizing van de junioren-club niet toe reeds 
allen dadelijk aan te nemen. Ook voor het lidmaatschap der 
vereeniging zelf kwamen weder aanmeldingen binnen, terwijl 
nog meerdere verwacht worden. De jury, bestaande uit de bee
ren Raijmakers en Smelt, respectievelijk onder-voorzitter en 
secretaris-penningmeester van de Philatelisten-Club „Eind
hoven", kende de prijzen toe in onderstaande volgorde: 
A. A. j . van de Ven met Saargebied, P. J. Promper met Pro 
Juventute Zwitserland, J. Merkx met diverse rouwzegels, ter
wijl een eervolle vermelding werd gegeven aan den heer 
A. van Hees met diverse blokken Nederland. J. St. 

VERSLAG van de ledenvergadering op Maandag 25 Februari 
1935, in „De Beurs" te Helmond. 

Om 8 uur opent de voorzitter de vergadering met een woord 
van welkom tot de vele aanwezigen en in het bijzonder tot 
de candidaat leden, de beeren Dirks en Houben. Vervolgens 
werd teruggekomen op de den vorigen dag gehouden tentoon
stelling welke in alle opzichten geslaagd mag heeten, zoowel 
wat de inzendingen als wat het bezoek betrof, en waarvoor de 
tentoonstellings-commissie een woord van dank ontving. Nadat 
de tentoonstelling en de toegekende prijzen besproken zijn, 
worden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. 
Van den secretaris-penningmeester was bericht van verhin
dering ingekomen. Als leden voor de financiëele commissie 
voor 1935 werden gekozen de beeren A. A. J. van de Ven en 
J. A. Brouwers, met als plaatsvervangers de beeren A.van Hees 
en P. J. Promper. Hierna rondvraag en sluiting. P. v. S. 

Candidaat-leden. 
J. H. Dirks, 2e Groenstraat 9, Helmond. 
W. Houben, Prins Hendriklaan 14, Helmond. 
C. E. van Someren, Eikendreef 43. Helmond. 
H. Knaapen, Zuid Koninginnewal 2, Helmond. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 25 Maart 1935, des avonds 

te 8 uurd, in Café „De Beurs", Markt, Helmond. 
Ruilbijeenkomst. 

Eiken tweeden Vrijdag van de maand, eveneens in „De 
Beurs", van 7 uur 's avonds af. 

Ligue Internat. Philatélique et Aéropliilatélique. 
Secr. Ned. Afdeeling: Van Nijenrodestraat 117, 's-Gravenhage. 

Nieuwe leden. 
J. van Tongeren, Arnhem. 
D. van den Berg, Axel. 
mevr. G. W. Kunzli, Tjepoe. 
ir. P. J. L. van Hemert, Den Haag. 

Ca ndidaat-leden. 
S. Nering Bögel, Wassenaar. 
G. H. Hogenraad, Malang. 
H. P. Vegter, Assen. 
H. van Lieshout, Aarle-Rixtel. 
J. Lunenberg, Zierikzee. 

Bedankt als lid. 
J. Mousset, Bussum. *) 

*) Komt in de cartotheek niet voor sis lid dezer vereotnti-i: 
Adm. 

Ned.-Indische afdeeling. 
Bij wijze van proef werd de leiding van de Ned.-Indische 

afdeeling overgedragen aan den heer H. G. van Os, Batavia-C. 
Onze leden op Java worden verzocht voor den rondzendings-
dienst zich met hem in verbinding te stellen. Adres: H. G. van 
Os, chef expeditie K.P.M., Batavia, C. 

Rondzendingsdienst Nederland. 
De rondzendingsleiding ziet gaarne toezending van pochettes 

met eerstvluchtbrieven, enz. tegemoet. 
Attentie. 

Het hoofdbestuur van de L.I.P.A., na voorafgaande bespre
kingen tot het besluit gekomen zijnde, uit zich als volgt 
betreffende rakettenpost. 

In binnen- en buitenland worden reeds verschillende jaren 
proeven genomen met rakettenvluchten, vergezeld van z.g. 
rakettenzegels. Hot hoofdbestuur van de L.I.P.A. acht het zijn 
plicht er de aandacht van de Nederlandsche Philatelisten op 
te vestigen, dat hier geen sprake kan zijn van officieele uit
giften noch van semi-officieele uitgiften. Eveneens zijn de 
daarbij veelvuldig gebruikte rakettenpoststempels privé-
maaksels. Wij hebben hier in het bijzonder ons oog op de 
rakettenpost van Duitschland en eenige andere landen. Wij 
kunnen deze stukken ten hoogste als voorloopers beschouwen 
van mogelijke officieele post, doch de prijzen zijn hiermede 
niet altijd in evenredigheid. Voor de proeven zelf hopen wij, 
dat deze spoedig tot een eerste officieele postvlueht zullen 
leiden. 

50e lid Nederlandsche afdeeling. 
Deze maand mochten wij het 50e lid van de Nederlandsche 

afdeeling noteeren. Een stap in de goede richting is dus 
gemaakt. Als propaganda stellen wij voor de 10 volgende 
nieuwe leden ter beschikking de Batavia-Meliiourne raidbrief 
a ƒ 1,— per stuk. 

'i ADVERTENTIËN. 1' 
j;imgiiimipi^iiyiiipim>mmi^pnmi 
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postzegelhapdel p. Hoogerdgk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993 

NEDERLAND. 
1927. Roode-Kruis, Yvert 190—194 ƒ 0,55 
1928. Olympiade, Yvert 199—206 - 0,95 
1932. A.N.V.V., Yvert 241—244 - 0,40 
1933. 12y^ et. Prins van Oranje, Yvert 252 - 0,08 
] 934. Crisis, 2 stuks, compleet - 0,12 
1934. 12K et. Herdenking Curagao - 0,10 
1928. Luchtpost, 40 en 75, Yvert 4,5 - 0,20 
3929. Luchtpost, 1,50 Yvert 6 - 0,20 
1929. Luchtpost, 7,50 Yvert 8 - 0,25 
1929. Luchtpost, 36 Yvert 9 - 0,05 

NEDERLANDSCH-INDIB. 
1922. Jaarbeurs Bandoeng, compleet - 5,50 
1923. Jubileum, Yvert 143—347 - 0,40 
3 930. Jeugdzorg, Yvert 156—159 - 0,55 
1931. Witte Kruis, Yvert 161—164 - 0,90 
1932. Leger des Heils, Yvert 165—168 - 0,55 
1933. Crisiswerk, Yvert 171-174 - 025 
1934. Koningin Emma - 0,10 
8 stuks Luchtpost, No. 6-8, 11, 11a en 16 - 0,75 

PORTO EXTRA. 
Prijslijst van postzegelpakketten, albums en alle benoodigd-
heden op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

(532) 
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De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 
van 35 Jaar systematische aankoopen. 

Nederland en Koloniën. 
De zeldzame typen en 
tanJingen, gebruikt en 
ongebruikt, voorradig. 

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
rariteiten. 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee. 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZICHTZENDINGEN. Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel. 

35 Southamptonstreet, W i l n l © l ü l i r £ Ä I M I I i l § r Strand, London W.C. (?35) 

EXCELSIOR EUROPA-ALBUM. 
6 klemveerbanden. 

Tekst in de Nederlandsche taal. 
Nederlandsch Fabrikaat, geheel up to date. 

Prijs 40 Gulden. 
Betaalbaar in 12 termijnen van f 3,35 
per maand of slechts 85 cent per week. 
Dit album is geheel compleet zonder 

typen en tandingen. 

In een EXCELSIOR EUROPA-ALBUM 
te verzamelen is een genot en tevens 
is het een Nederlandsch werk; dus 
BETER en daarom GOEDKOOPER. 

Vraagt verdere inlichtingen aan 

J. HEBUS' POSTZEGELHANDELNV. 
KEIZERSGRACHT 478 (bij de Leidschestraat) 
Telefoon 32264. AMSTERDAM-C. (542) 

NOG IS DE KANS NIET VERKEKEN! 
Zoolang de voorraad strekt, leveren wij nog: Lot „PHILE-

PARTOUT", het mooiste en goedkoopste sortiment postzegels, 
ooit in eenig philatelistisch blad aangeboden. Alleen de daar
bij aanwezige zegels van Nederland en Koloniën, in prima 
kwaliteit, staan meer dan ƒ 10,—, catalogus Nederlandsche 
Handelaren, welke waarde niet gezocht is in tandingen of 
andere afwijkingen. Waarde van het geheele lot is laag 
geschat ten minste ƒ 30,—, omvat ca. 2000 zegels, zeer in
teressant. Prüs slechts ƒ 10,35, franco aangeteekend. 

Wij leveren BLANCO ALBUMBLADEN, prima houtvrü 
papier, voor de volgende albums: Passend in Schwaneberger 
albums, nrs. 5228, 526, 527, 528, 529, 532, formaat 26 X 33 
C.M., met randlijn. Passend in Ederzeel Nederland en Koloniën 
album V, formaat 25 X 3034 c.M., zonder randlijn. Passend in 
Excelsior Nederland en Koloniën albums, 5A, 6A en VB, for
maat 27 X 30 C.M., met randlijn. — Al deze bladen zijn ver
krijgbaar met opschrift: Nederland, Nederlandsch-Indië, Cura
sao en Suriname; ook geheel blanco; alles naar verkiezing. 
Beter papier en lagere prijs. Prima verpakking. Prijs per blad 
ƒ0,03, 10 bladen ƒ0,25, 25 bladen ƒ0,55, 50 bladen ƒ 1,—, 
100 bladen ƒ 1,75; alles franco. 

„GLOBE" TANDINGMETER, zuiver en betrouwbaar, met 
duidelijke gebruiksaanwijzing, de beste die er is, voor alle 
lezers van het Maandblad, na ontvangst van 5 c. postzegel. 

Wij offreeren nog: 50 Argentinië ƒ0,35; 100 id. ƒ0,75; 200 
id., de laatste, voor ƒ2,50; 50 Ecuador, 90 % gebruikt, ƒ0,80; 
100 id. ƒ3,—; 25 Memel ƒ0,60; 50 id. ƒ1,30; 100 Joego-Slavië 
ƒ0,60; 100 Tsjecho-Slowakije ƒ0,50; 500 Oostenrijk ƒ3 ,—; 
100 Wurtemberg ƒ1,25; 100 Sovjet-Rusland ƒ1,25; 50 Neder
land ƒ0,15, lOx ƒ 1 , — ; 100 id. ƒ0,50, lOx ƒ4,— ;200 id. 
ƒ 3,—; 50 N.-Indië ƒ 0,25, lOX S 2,—; 100 id. ƒ 1,10, lOx 110,—. 
H a n d e l a r e n , vraagt voor het maken van uw pakketten Z a a n d a m s c h e H e l i o c e l l 
c o u v e r t e n , geschikt voor 25 tot joo verschillende zegels, helder als glas, monster gratis. 
Toezending van het gewenschte na ontvangst van het bedrag op giro 118330. 
Verzamelaars in Ned.-Indië kunnen het lot „Philepartout" rechtstreeks ontvangen van 
onzen vertegenwoordiger voor Indië; W. P. de Nieuwe, Societeitsweg 17, Malang. 

Postzegelhandel „THE GLOBE", Zaandam, tel. 3854. (418) 

DE H . P . H . PRIJSLIJST 1935 
VAN NEDERLAND EN K O L O N I Ë N 
IS VERSCHENEN EN VERKRIJGBAAR BIJ, 

DEN H A A G S C H E P O S T Z E G E L H A N D E L , 
1 NOORDEINDE 196. DEN HAAG. I 

(5^9) 
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UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZECEL.S, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mi) eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendmgen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handieekemng) 
(553) 

A D V E R T E E R T 
I N DIT B L A D . 

KILO'S UIT RIIKSVEILINGEN. 
Voor Verzamelaa r s en Hande la ren . Alleen 
kleine ui tknipsels van pakke tkaa r t en , daar 
om mooi gefrankeerd , met v/emii^ gewone 
waarden . Gegarandeerd oiigiiieele waa r , 
r ech t s t reeks van de bron afkomst ig . 
Denemarken , 1921/33, m e t meerdere 

Kr . 10,—, veel Jub . ig.-.O, u i tg . 
1933, door de pos t verzegeld 1 K.G. 
(4200 ex.) ƒ3 ,05 ; 4 K.G ƒ9,50 

Hongari je , 1929, mcl. 5,—, 1 K.G. 
(3500 ex.) - . 3 , — 

Tsjecho-Slowakije, por t , ^ K.G. 
(1750 ex.) - 2 , — 

Zweden. 1924/30 me t versch. landen, 
hooge f rankeerwaarden , door de 
pos t verzegeld, 1 K.G - 3,15 

Por tuga l , lage , yi K.G. ƒ2 ,90 ; 1 K.G. 
(4400 ex.) -5,40 

België, pakketzegels 1923/31, 1 K.G. 
(2200 ex.) -1,50 

Duitschland, missie, 1 K.G -1,60 
Danzig , m e t postwissels, K K G. . . - 3,30 
Joego-Slavië, 1924/30, veel 30 dinar , 

por tzegels , ook opdrukken, % K.G. 
ƒ3 ,20 ; 1 K.G - 6,— 

Vt K.G. van elk dezer 9 soor ten = 2K K G. 
ƒ8,95. — Geld vooruit . — Por to ƒ0,66. 

Pos tg i ro ' s -Gravenhage 145910. 

Korl Walter, 
Aschaffenburg (Beieren). 

(589) 

■^Id 
In mijn zichtzendmgen vmdt U: 

Een keur uan goede postzegels 
zoowel EUROPA als OVERZEE, 

alsmede NEDERLAND en KOLONIËN, 
In prima kwaliteit en tegen laagste prijzen 

Maakt ook U eens kennis met den inhoud mijner 
boekjes Het kost U vrijwel mets, daar al mijn 
zendingen philatehstisch gefrankeerd worden en het 
geeft U zeker voldoening, daar U vele manco's met 
geringe uitgaven zult kunnen aanvullen. 
^ NEVENSTAAND MANCOLIJSTJE 

wordt, liefst zoo volledig mogelijk ingevuld, gaarne 
ingewacht door HERMAN COHN, 

DEN HAAG, 24 Van Lennepweg 
Tel. Sil94$. Giro 37029 Bank A'damsche Bank 

Neder land. 
19231934, alle kinderzegels (44 w.) ƒ 3,55 
Idem in ro l t andmg (31 w.) . . . . - 4,15 
1913, jubileum, ƒ 2,50 en ƒ 5,—, p r i 

ma exx., per s te l - 2,50 
Curasao. 
1934 (300-j. ves t ig ing ) , 17 w., gebr. , 

serie cpL, in blokken van 4 . . . - 40,— 
Sur iname. 
1925, noodh.-uitg., ser. cpl., 4 w., ong. - 50 
1926, idem, idem, 3 w., ong. . . . - 4,— 
Idem, in blokken - 18,— 
Zendt ons Uw mancolijst van Neder land en 
Kolomen. Zeer billijke prijzen, ook voor 

speciali tei ten Neder land en Koloniën. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, - Amsterdam. 

Postgiro 224451. 
— Porto steeds ex t ra . — (499) 

TE KOOP GEVRAAGD 
voor Luchtpost-Speciaalverzameling: 

DUITSCHLAND. 
Zeppelin-zegels (ook kleurafwijkingen 
en op brief), Polar-Fahrt en ie S. A. 
Fahrt. 

BRAZILIË. 
Uitgifte Varig, postfrisch. 

HONDURAS. 
Foutdrukken, ongebruikt, voor 1930. 

Op verlangen genegen m ruil te geven volgen« 
manco-lijst alle zegels van Hongarije en Yougo-

Slavie na 1924, ook portozegels 

Aanbieding of zichtzending verzoekt: 
Ie Luit. N.A. Lr> V O L , K E R , 

Freiburg i. Br. 33, Ludwigstr., 33. (587) 

E 
30 verschillende Abessinië ƒ 1,90 
25 „ Albanië -1 ,25 
50 „ Albanië - 3,75 

200 „ Afrika -1,50 
200 „ Azië - 2 , — 
200 „ Engelsche Koloniën -1,35 
100 „ Luchtpost - 2,75 
300 „ Oostenrük - 0,90 
200 „ Polen -1 ,10 
200 „ Rumenië -1,90 
100 „ Rusland -1 ,50 
150 „ Zwitser land -2 ,75 
100 „ Spanje -1,15 
200 „ Tsjechoslowakije . -2 ,25 
200 „ Zuid-Slavië -3 ,25 

POSTZEGELHANDEL 

JOS. LA POUTRÉ 
DEN HAAG, Zou tmans t r aa t 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

(538) 
Voor 2 gulden in ongebruikte, in koers 

zijnde Nederlandsche postzegels, zenden wij U 
aangeteekend 100 van Perzie, 25 Siam, 20 Irak, 
20 Indische inboorlingen-staten, 5 Afghanistan, 
alle verschillend en authentiek, plas een zeld
zaam zegel van Perzië, genoteerd 20 francs 
Yvert 1935. Wij voegen hierbij onze prijsliisten 
en gelegenheidsaanbiedmgen. | 

PHILATELIE „ORIENT", 
TEHERAN, Iran. (Perzië). (586)' 

RUSLAND. 
EEN SPECIALE AANBIEDING. 

Jaartal Yvert-No Prijs Jaartal Yvert-No. Prijs 
1905 55— 58 f 1,50 1934 509—513 -0,95 
1922 159—163 -0,75 „ 514—5l8 -0,35 

(m. rooden opdr) „ 519—520-0,23 
1922 181 — 184-1,95 „ 521—522-0,18 
„ 180, 184a -9,50 „ 523—526 -0.20 

1924 282—286 -0,40 (Mendelejeff) 
1925 328—331 -0,70 1934 527—529 -0,25 

„ 332—335 -0,70 (2e stratosfeertocht) 
„ 351—353-0,28 1935 536—540-0,35 

1926 354—356 -0,70 (anti-oorlogssene) 
„ 361—362-0,15 1935 10) zLenin-0,30 

1927 3 8 5 - 3 9 1 -0,65 1935 Tsjeljoeskin 1,20 
=' „ 392—405 -1,65 (10 w. compleet) 

1930 457—459 -0,10 1935 Opening Metro 
1932 460—461 -0,40 in Moscou -0,28 

„ 466 -0,12 L U C H T P O S T : 
„ 469—470 -0,70 1922 1 f 0,75 
„ 471—472-1,25 1924 1 4 — 1 7 - 0 , 3 0 

1933 476—496-1,15 1930 2 0 — 2 1 - 2 , 2 5 
„ 497—499 -0,10 1931 22— 26 -0,65 
„ 500—502 -0,35 „ 27— 30 

* 1924 Porto 1-8 - 0,35 onget. f 3,75 get. f 4,25 
1933 505 -0,07 1924 33— 37 -0,75 

„ 504—508-0,45 1932 Expr. 1-3 - 0,40 
beteekent ongebruikt. 

^ufierlleide's Postzegelhandel 
H'LVERSUM, AMSTERDAM, 
3iro 17v-0. Gravenstraat 17. 

Vraagt toezending van onze 
aanbieding Febr. 1935 (No 49). (422) 
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geen onderscheidingsnummer meer. De heeren A. M. Benders, 
P. Dekker en A. P. F. Keiler danken wij voor toezending dezer 
nieuwe stempels uit Bandoeng (23.1.35), Batavia (28.1.35), 
Batavia-C. (21.1.35), Medan (26.1.35) en Semarang (24.1.35). 
Wij zijn het geheel eens met laatstgenoemden heer, dat de 
postzegels door deze wijze van vernietigen er niet mooier op 
worden. Wat dan ook jammer is, doch zeer noodig schijnt 
te zijn. 

Het valt ons op, dat de extra verdikking aan weerszijden 
van de datumbalk bij den stempel van Batavia-C. iets breeder 
is dan die in de stempels der overige reeds vermelde plaatsen. 
Het zal den lezers wel bekend zijn, dat Engeland en vele 
dominions en koloniën reeds vele jaren dergelijke stempels 
met dikke „obliteration bars" bezigen. 

BUITENLAND. 
Van den heer Uno Söderberg, leider van de afdeeling van 

het postkantoor te Stockholm, die voor de levering van post
zegels aan verzamelaars zorg draagt en momenteel een kruis
tocht medemaakt aan boord van het m.s. Gripsholm in de 
Middellandsche zee, ontvingen wij een speciale kaart, afge
stempeld met een rondstempel met Inschrift: SJöPOST-
EXPEDITION 70 M/P GRIPSHOLM 17.2.35 en een afbeelding 
van een sphinx tusschen 2 palmboomen en een pyramide. 
Verder een 4-regelig stempel tusschen dubbele lijnen en 2 
gekroonde posthoorns: Posted on board m/s Gripsholm / 
between / GOTHENBURG and COPENHAGEN / Swedish 
Sea Post Office 70. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 113 IV. 
De machine van de N.V. H. Albert de Bary & Zonen werd 

begin Februari geheel van nieuwe stempels voorzien: datum-
en waardestempel van model AA, benevens een nieuw machine-
nummer en afzenderscliché Postbus No. 268. 

Machine 119 V. 
Een afdruk van 1 Februari 1935 van deze machine is voor

zien van een nieuw datumstempel (AMSTERDAM in recht
hoekige letters), alsmede een nieuw luistervinkcliche, waarbij 
AVRO iets lager staat dan bij type IV en er geen- punten 
tusschen de letters staan. 

Machine 120 II. 
Ook deze machine werd na circa 7 jaar ongewijzigd te zijn 

gebruikt, van nieuwe stempels model AA voorzien, terwijl 
eveneens het machinenummer en afzenderscliché vernieuwd 
werden; het laatste bleef in dezelfde teekening, doch is thans 
iets grooter. Type II is in gebruik sinds 8 Februari. 

Machine 174 VII. 
Het kantoor van Ruys' Handelsvereeniging te Arnhem nam 

wederom een nieuwe machine C3B (weer met 6 i. p. v. 06) 
in gebruik, breede plaatsnaam Arnhem in den datumstempel. 
Afzenders- en reclamecliché als bij type VI, de omwisseling 
geschiedde omstreeks 1 Januari. 

Machine 177 IV. 
In deze machine van Ruys' Handelsvereeniging te Utrecht 

werd begin Januari links het cliché Adresseer met Adresso-
graph. Frankeer met Francotyp opgenomen. 

Machine 193 XX. 
Sedert 2 Januari wordt met dit nummer wederom esn 

nieuwe machine, type C3B met ster voor het waardecijfer (zoo-
als alle nieuwe machines van dit type thans hebben) gebruikt. 
Tusschen de stempels het gebruikelijke monogram-cliché 
RHV in dubbelen cirkel. 

Machine 243 III. 
De in het vorig nummer gemelde fout in het nieuwe af

zenderscliché is begin Februari verbeterd. 
Machine 414 III. 
Het afzenderscliché tusschen de stempels werd gewijzigd 

en bestaat thans uit 2 X 5 horizontale lijnen, waartusschén in 
kleiner letters dan voorheen DE COURANT / Het Nieuws 
van den Dag, reclame links als bij type II. De wijziging 
geschiedde begin December. 

Machine 474. 
Model C4, sedert 23 Januari 1935 in gebruik bij de N.V. 

A. Wuifing & Co.'s Chemische Producten. Tusschen de stem
pels PORMASAN in cursieve letters tusschen 2 horizontale 
lijnen. 

Machine 478 IL 
Door overplaatsing der werf en kantoren naar Schiedam is 

de machine der N.V. Wilton-Fijenoord voorzien van een nieuw 
datumstempel Schiedam, terwijl uit het afzenderscliché de 
plaatsnaam Rotterdam weggesneden is. 

Machine 482. 
Model C3B, sedert 8 Juni 1934 in gebruik bij de N.V. Noord-

Europeesche Erts- & Pyriet Mij. „Neep" te Amsterdam-C. 
Tusschen de stempels N.E.E.P. / AMSTERDAM-C. / TELEP. 
50257 - 53562. (in rechthoek). 

Machine 512. 
Model C4, sedert begin Januari in gebruik bij de N.V. „Ton

erde", Maatschappij voor Montaan-Chemie te 's-Gravenhage. 
Tusschen de stempels uitsluitend de letter T. 

Machine 521 III. 
In deze machine werd links van den datumstempel een 

nieuwe reclame opgenomen; in een rechthoek staat in groote 
letters GEWEVEN / ETIKETTEN, tusschen deze beide 
woorden in kleinere letters: DE / GOEDKOOPSTE / RE
CLAME. In gebruik sinds begin Februari. 

Machine 529. 
Model C4B, sedert 10 December 1934 in gebruik bij de N.V. 

Hercules Powder Company te 's-Gravenhage. Tusschen de 
stempels N.V. HERCULES / POWDER COMPANY (tusschen 
twee versierde lijnen). 

Machine 530. 
Model C4B, sedert Februari in gebruik bij de Curagaosche 

Handel-Maatschappij N.V. te Amsterdam-W. Tusschen de 
stempels CTC in dubbelen cirkel met omschrift CURA-
CAOSCHE HANDEL MIJ. N.V. 

Machine 548. 
Model C3B, sedert Februari in gebruik bij de N.V. Leeuwen

berg te Amsterdam-C. Tusschen de stempels in een dubbelen, 
op de punt staanden driehoek L Z / A. 

Machine 549. 
Model C3B, sedert 27 December 1934 in gebruik bij de N.V. 

Manufactuurhandel v.h. I. Bunker te Arnhem. Tusschen de 
stempels: N.V. MANUFACTUURHANDEL v/h I. Bunker / 
KETELSTRAAT 41-45 / ARNHEM / OPGERICHT 1834 / 
TELEP. / 24041 / 2 LIJNEN / POSTGIRO / 7188. 

Machine 550 I-IIL 
Model C3B, sedert Februari in gebruik bij de N.V. Intern. 

Uitgevers- en Handelmaatschappij Systemen Keesing te Am-
sterdam-Z. Tusschen de stempels SYSTEMEN / KEESING. 
Bij type II bovendien links: Een nooit falend geheugen: / 
KEESINGS / HISTORISCH ARCHIEF, / geill. Dagboek 
v/h hedend. / Wereldgebeuren, bij type III links: K.C.A. / 
THE NEVER-FAILING / MEMORY (in vierkant). 

Machine 551. 
Model C3B, sedert 7 Januari 1935 in gebruik bij de firma 

Alex Meyer te Amsterdam-C. Tusschen de stempels twee op 
elkaar liggende ronde schijven, waaroverheen: ALEX 
MEYER / ZIJDE & WOL. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Machine 553. 
Model C3B, seder t J a n u a r i in gebruik bij de Federa t i e der 

Werkgevcrsorgan i sa t i ën in het Boekdrukkersbedri j f t e Ams te r 
dam-C. Tusschen de s tempels een v ierkant , w a a r i n een ver t i 
kaal ges t reepte Nederlandsche leeuw en waa ronde r he t adres 
Hee rengrach t 124. 

Machine 558. 
Model C4, seder t 10 December 1934 in gebru ik bij de f i rma 

Bern. Pessers te Ti lburg. Tusschen de s tempels he t mono
g r a m BP. 

Machine 559. 
Model C3B, seder t J a n u a r i in gebruik bij de N.V. U i tgeve r s 

maatschappi j C. Misset te Doetinchem. Tusschen de s tempels 
in groote schr i j f le t ters : Misset 's Vakbladen. 

Hasler . 
Machine H. 550 V-VI. 
Sedert kor t zijn behalve de twee Neder landsch-Zwitsersche 

maatschappi jen nog twee andere f i rma ' s medegebru ikers van 
deze machine geworden, die de volgende reclame-cliché 's ge
bruiken tusschen de s tempels : S C H E L L E N / S C H E E P V A A R T 
& / B E V R A C H T I N G / N.V. ( type V) en Z A K K E N C E N -
T R A L E / N.V. ( type V I ) . 

Machine H . 603. 
Sedart 12 J a n u a r i in gebruik bij de N.V. „ S e a m " te Rot te r 

dam. Tusschen de s tempels POSTBUS / 1037 / ROTTERDAM. 
Neopost . 

Machine N . 250 XIV. 
Dezelfde rec lame als type III , waarbij eveneens Her incx en 

N.V. weer verwijderd zijn. 
Machine N . 260. 
Seder t 15 J a n u a r i 1935 in gebruik bij de K a m e r v a n Koop

handel en Fabr i eken voor Holland's Noorde rkwar t i e r t e Alk
m a a r . Deze machine kan de volgende w a a r d e n afzonderlijk 
s tempelen: l'A, 2, 2'A, 6, 12, 15 cent. Links v a n den da tum
stempel in dubbelen cirkel he t Neder landsche wapen met om-
schrift - K A M E R VAN K O O P H A N D E L E N F A B R I E K E N -
/ T E ALKMAAR. 

NED.-INDIE. 
Franco typ . 

Machine 4 IX, X en XI. 
De f i rma L a u w Tjin, onlangs als gebru iker dezer machine 

gemeld, blijkt meerdere reclame-cliché's te gebru iken ; type IX: 
LIQUID V E N E E R / het ideale meubelsmeer ; t ype X: 6 IvIUS-
K E T I E R S / S igaren (en afb . ) ; type X I : Ee t meer / 
JACOB'S / biscuits / cream / c rackers / golden / pui'f 
/ But te r . 

Machine 17 I I I , 19 I I I , 23 I I I . 
Deze machines r e sp . in gebruik bij de Mij. Amst levcn, 

N.V. Carl Schlieper Handelmij . en N.V. Behn, Meyer & Co., 
allen te Soerabaja , werden onlangs ve rvangen door (ver
moedelijk oudere) machines met groote ovale waardeci j fers 
en oude da tum- en telcijfers, zooals voorkwamen in de m a 
chines ; t .m. 8. 

Machine 30 IX. 
Als nieuw cliché tusschen de s tempels werd ip j j -comen: 

Koelt met F r ig ida i re . 
Machine 32 I I . 
De Koffiebranderij „De Leeuw" te Soeraba ja kreeg thans 

ook een nieuwe machine met Indische d a t u m - en telcijfers en 
nieuwe waardeci j fers . 

Machine 45 XIII . 
Tusschen de s tempels werd een nieuw cliché opgenomen, 

vermeldende ( t hans zonder a fbee ld ing) : E R E S / RADIO / 
E r r i s m a a r één / Erres l Dit type is bekend seder t begin 
December 1934 

J. K. RIETDIJK. — 115e VEILING 18-20 MRT. 

lucMpost 
De eers te geregelde postvlucht van België naar den Congo. 
Zaterdag-ochtend 23 F e b r u a r i klokslag 4 uur ver t rok het 

Sabena-vl iegtuig de „Edmond Thieff ry" v a n de Brusselsche 
luchthaven me t bes temming n a a r Leopoldville. De afs tanden, 
welke in 53^ dag af te leggen waren , zijn: Brüssel-Marseil le 
825 km., Marsei l le-Oran 1100 km., Oran-Reggan 1175 km., 
Reggan-Gao 1225 km., Gao-Niamey 375 km., Niamey-Zinder 
750 km., Zinder-For t Lamy 740 km.. F o r t Lamy-For t Archam-
baul t 500 km.. F o r t Archambaul t -Libenge 550 km., Libenge-
Coquilhatville 490 km., Coquilhatville-Leopoldville 600 km., 
to taa l 8330 km. 

Marseille 9 
/ 

BRUSSEL 

r Oran 

Colomb Béchar 

Reggan 

Cao 

\ 
Niamey # 

9 Zmder 
^ _ ^ ^ Fort Lamy 

Fort Archambault • 

V 
Libenge (Bangui) T Coquilhatville f) 

• LEOPOLDVILLE 

Op het afgebeelde rou t ekaa r t j e kan men het af te leggen 
t ra ject gemakkelijk volgen. Behalve voor Marseille en Oran, 
kon n a a r alle tusschenl iggende p laa tsen post medegegeven 
worden, terwijl zonder verhooging van het luchtrecht verder
zending me t de Sabena-luchtl i jnen in den Congo mogelijk was . 
Voor de verzamelaars werd een speciale enveloppe m e t ge
kleurd rou tekaar t j e t egen 1 f ranc door de Sabena t e r be
schikking gesteld. 

In to taa l werd in Brussel 82 kg. post en 10 kg. pakketgoed 
ingeladen. He t groots te gedeel te van de post, n.1. 67.7 kg., 
was voor Leopoldville bestemd. Hierbij waren ook de s tukken, 
welke zoowel voor de heen- als t e rugv luch t gefrankeerd waren . 
Voor Coquilhatville was er bijna 10 kg. post en voor Libenge 
(Bangui ) 1 kg. 128 gr . Voorts voor Colomb Bechar, Reggan, 
Gao, Niamey, Zinder, F o r t Lamy en For t Archambaul t elk 
ongeveer K kg. 

W a a r deze luchtlijn voor geheel Europa opengesteld werd, 
is van deze eerste geregelde pos tv lucht ook z.g. ve rd rags -
s ta tenpos t te verwachten. Voor zoover mij momenteel bekend 
is, gaven Frankr i jk , Oostenrijk en het Saargebied daar toe 
gelegenheid. Vanaf Neder land kon geen post met deze vlucht 
meegezonden worden. De mogelijkheid is echter niet ui t -
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gesloten, dat er wel eenige z.g. „meelooperpost" bestaat. Offi
cieel echter was postvervoer vanaf Nederland eerst mogelijk 
met het toestel, dat 8 Maart uit Brussel vertrok. 

In afwisseling met den 14daagschen geregelden luchtdienst 
van de Sabena naar Leopoldville heeft de Air France 2 Maart 
haar 14daagschen luchtdienst ParijsBrazzaville geopend. Zoo
als bekend liggen Leopoldville en Brazzaville in eikaars on
middellijke nabijheid. Behalve de door de Sabena reeds ge
schapen mogelijkheden van luchtpostverzending wisselt de Air 
France ook nog post uit in de plaatsen El Goléa en Alouef. 
Poststukken naar deze twee plaatsen alsook naar Brazzaville 
met deze vlucht, zijn dus als eerste klas eerstevluchtstukken 
te beschouwen. Bij de bovengenoemde verdragsstaten kan voor 
deze eerstvlucht nog Duitschland toegevoegd worden. 

Luchtverbjnding met WestDuitschland. 
In belanghebbende kringen is meermalen de vraag gerezen, 

waarom er 's winters geen vliegverbinding bestaat tusschen 
Nederland en de WestDuitsche vlieghavens. 

Teneinde hierin verbetering te brengen gaat de K.L.M, in 
samenwerking met de Tsjechische luchtvaartmaatschappij 
vanaf 1 April a.s. de luchtüjn AmsterdamRotterdamEssen
HallePraag doorloopend exploiteeren. Tot nu toe werd deze 
luchtlijn alleen des zomers benut. Van 1 April af zal zij het 
geheele jaar gebezigd worden. De dienstregeling is als volgt: 
vertrek Amsterdam 10.40 uur, aankomst Rotterdam 11 uur, 
vertrek Rotterdam 11.10 uur, aankomst Essen 12.05 uur, ver
trek Essen 12.20 uur, aankomst Halle 14.10 uur, vertrek Halle 
14.25 uur, aankomst Praag 15.35 uur, waarbij aansluiting ge
vonden wordt op Weenen en Boedapest. Het keerende vlieg
tuig, dat in Schiphol nog aansluiting geeft op Londen, vertrekt 
om 11 uur uit Praag, aankomst Halle 12.15 uur, vertrek Halle 
12.30 uur, aankomst Essen 14.35 uur, vertrek Essen 14.50 
uur, aankomst Rotterdam 15.50 uur, vertrek Rotterdam 16 uur 
en aankomst Amsterdam 16.20 uur. 

De post van de Snip. 
Wij brengen heden een afbeelding van het aankomststempel 

van de post welke per Snip in Paramaribo arriveerde, het
welk op de meeste poststukken zoo slecht is afgedrukt. Para
maribo is om zijn onduidelijke speciale stempels bekend. Het 

stempel dat 25 September 1929 op de eerste luchtpost naar 
NewYork gebezigd werd, heb ik nog nooit duidelijk gezien, 
alhoewel ik reeds tientallen brieven van deze vlucht m handen 
gehad heb. Het stempel van de eerste vlucht Paramaribo
Nickerie op 17 Juli 1930 was over het algemeen beter, toch 
kan men het alleen goed duidelijk aantreffen op de stukken 
van den heer Tjin. A. Djie, postkantoor Paramaribo, die ook 

alleen de origineele handteekening van den postdirecteur op 
zijn stukken verkreeg. Het is heel jammer, dat de afdrukken 
op de doorsnee verzamelaarspost zoo onduidelijk zijn uit
gevallen, want de afbeeldingen getuigen van een artistieke 
originaliteit, die wij zeer kunnen toejuichen en welke van 
groote propagandistische waarde kan zijn. 

Wie van onze WestIndische lezers of lezeressen kan mij 
gegevens verschaffen over de vluchten van de Snip tusschen 
Suriname, Curagao en Aruba? 

De diefstal der Uiverpoststukken. 
De Amerikaan Ph. W. Ireland, die, zooals wij reeds meldden, 

na de ramp van de Uiver te Rutbah Wells vertoefde en zich 
een deel van de poststukken toeëigende, is door de Engelsehe 
politie aangehouden. In zijn bezit werden nog 36 enveloppen, 
afkomstig van de Uivermail, gevonden. In het geheel zijn 
hiervan 84 poststukken aan het hoofdbestuur der P.T.T. toe
gezonden, welke zij aan de rechthebbenden heeft doen uit
reiken. De Engelsche handelaar, die dacht dat juist z ij n 
400 verzonden vliegbrieven in verkeerde handen waren ge
komen, heeft inmiddels het geredde gedeelte van zijn post uit 
Indië terug ontvangen. 

De ramp van het luchtschip Macon. 
Amerika heeft geen geluk met zijn luchtschepen. Nadat op 

2 September 1925 de Shenandoah door brand verwoest werd, 
heeft men bij de volgende luchtschepen het brandbare water
stofgas door heliumgas vervangen. Het heeft niet mogen hel
pen, want, waarschijnlijk door constructiefouten, stortte op 
4 April 1933 de Akron nabij de kust van NewYersey tijdens 
storm en regen in den Atlantischen oceaan, waarbij slechts 
3 van de 73 opvarenden door het Duitsche stoomschip Phoenix 
gered konden worden. 

Zeventien dagen na het vergaan van de Akron maakte de 
Macon zijn eersten tocht. Thans is deze een soortgelijk ongeluk 
overkomen. 13 Februari 1935 stortte het bij Point Sur, 50 mijl 
ten zuiden van Monterey, in den Stillen Oceaan. Door de 
gelukkige omstandigheid, dat er oorlogsschepen in de onmid
dellijke nabijheid waren, konden 81 van de 83 leden der be
manning gered worden. 

Om een idee te geven hoeveel kapitaal Amerika in zijn 
groote luchtschepen gestoken heeft, dienen de volgende cijfers: 
de Shenandoah kostte 6 millioen gulden, de Akron en Macon 
elk 9.6 millioen. De R 38 slechts 3.6 millioen. De luchtschip
haven van Lakehurst komt op 24 millioen en met Moffetfield 
in Californië op 12 millioen, terwijl voor de luchtschipmast op 
het stoomschip Patoka 1.2 millioen en voor 5 meermasten te
samen 0.36 millioen gulden betaald werd. Alles tesamen komt 
de luchtschipuitrusting Amerika dus op 66.36 millioen gulden. 

Voor de luchtpoststukkenverzamelaars zijn slechts spaar
zame souvenirs van deze vergane luchtschepen ter beschikking. 

BiJ de Shenandoah bezigde men aan boord een poststempel 
tijdens een conferentie van den gouverneur, welke daar ge
houden werd. Wij geven hiervan een afbeelding. Deze stukken 
zijn zeer zeldzaam. 

B ik ben bezig met het realiseeren van een schitterende verzameling der EERSTE UITGIFTEN VAN BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS, l i j 
Fraaie zichtzendingen van uitgezochte exemplaren, tegen, eenderde van den catalogusprijs, op aanvraag. Referentiën worden verzocht. ■ ■ 

J. B I R D , 6 W e s t Hi l l R o a d , I v o n d o n , S . W. 18. H 

Prijzen In Enëe l sche éelds ivaarde beteekent e e n éroote extra kortlné* (ji?) l lJ 
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De Akron voerde 2 postvluchten uit, n.1. 611 Mei 1932 een 
vlucht van kust tot kust (LakehurstSan Diego) en op 12 
Augustus 1932 nam het officieele post mede tijdens een vloot
oefening boven den Atlantischen oceaan. Deze laatste vlucht 
was een rondvlucht LakehurstLakehurst. Op beide tochten 
werd veel post vervoerd. Het luchtrecht was slechts 5 dollar
cent. 

De Macon werd niet voor postvervoer gebezigd. 
Nu bestaat echter in Amerika de gewoonte, dat men bij 

bepaalde gebeurtenissen alle post of een gedeelte, b.v. alleen 
de luchtpostbrieven, voorziet van een meestal zeer fraai 
speciaal stempel, hetwelk deze gebeurtenis weergeeft. Deze 
stempels worden soms door de post aangemaakt, meestal echter 
door particulieren of een organisatie (veelal de Kaïaer van 
Koophandel) geschonken. Deze nietofficieele, scmiofficieek 
en soms officieele stempels dienen dus tot viering van die 
bepaalde gebeurtenis, en hiervan bestaan er dan ook zeer 
fraaie van de luchtschepen. In mijn verzameling heb ik o. a. 
de volgende: U.S S. Akron Christening (afbeelding van het 
luchtschip) 8 Aug. 1931 Akro^ Ohio U.S.A. Een dito met den 
tekst U.S.S. Akron: First Flight, van 23 September 19S1. 
Tijdens de vluchten, b.v. bij de van kust tot kust postvlucht 
van de Akron, bezigde men in verschillende steden welkomst
stempels, of had men speciaal bedrukte kaarten, b.v. 11 Juni 
1931: San Ped^o (Calif.) welcomes U.S.S. Akron (Chamber of 
Commerce). Zoo kent men ze ook van de Macon, waarvan 
wij heden die der doopplechtigheid afbeelden. 

CHRISTENING 

Z R S . 5 
U. S. S. MACON 

March 11, 1933 
Akion Chimber of Commerc« 

Akron, 0„ U. S. A. 

J. K. RIETDIJK. — llSe VEILING 1820 MRT. 

Niet alleen Amerika kent zijn luchtschiprampen, ook andere 
landen hebben hun luchtschepen verloren zien gaan. Het 
hooge registercijfer van het heden in aanbouw zijnde Duitsche 
luchtschip de L. Z. 129 wijst er al op, dat er heel wat voor
gangers zijn geweest, welke lang niet alle den natuurlijken 
dood zijn gestorven. Engeland verloor ook eenige luchtschepen. 
Versch in ons geheugen ligt nog de ramp van de R 101, welke 
6 October 1930 bij Beauvais in Frankrijk tegen een heuvel 
vloog, waarbij 51 menschen het leven lieten. Italië verloor in 
1922 de Roma, en in het poolgebied de Italia. Van Frankrijk 
verging de Dixmude boven de Middellandsche zee. Over de 
souvenirs welke ons van deze giganten resten, een volgende 
maal. 

Gegevens over eerste vluchten, enz. 
De verkregen gegevens over eerste vluchten kunnen vaak, 

zeer tot mijn spijt, niet tijdig genoeg gepubliceerd worden op
dat ook onze lezers nog daarmede kunnen verzenden. Dit is 
begrijpelijk, als men weet, dat dienstvoorschriften vaak eerst 
op het laatste moment verschijnen. 

Hen, die wenschen mede te zenden, raden wij aan dagelijks 
de groote dagbladen te raadplegen. Met ingang van 1 April 
en 1 Mei kan men stellig eenige eerstvluchten verwachten, 
terwijl ook binnenkort de Zeppelinvluchten en de katapult
vluchten van de s.s. Europa en Bremen weer zullen beginnen. 

Bij genoegzame deelname is mogelijk ook een dienst te or
ganiseeren, die onze lezers tijdig waarschuwt, als er gegevens 
over eerste vluchten bekend worden. Zij die zich hiervoor 
interesseeren, gelieven mij hun adres op te geven. 

Aan onze lezers in Oost en WestIndië het vriendelijke ver
zoek bij voorkomende gelegenheden eenige stukken met spe
ciale of eerste vluchten voor ons Maandblad te verzenden. 
Portokosten worden gaarne vergoed. 

Wat de verzorging der stukken betreft, verwijzen wij naar 
de stukken welke reeds in onze rubriek werden afgebeeld. 
Voldoende ruimte laten voor de speciale stempels is wel de 
voornaamste eisch. Verder de zegels niet te dicht langs den 
rand van de enveloppe plakken, want daar is de kans op 
beschadiging het grootst. H A. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MAART 1S95). 
Nederland. 
(Over de — later zoo genoemde — „proefporten") De 5 en 

123<> cents portzegels, ultramarijn, zijn niet de eenige waarden, 
die de herinnering aan het verdreven type II levendig houden. 
Door den heer D. E. Schreuders te 's Hage wordt gemeld dat 
hij eigenaar is geworden van een reeds voor enkele maanden 
geleden ontdekt vel 2K' cents port, ultramarijn, afgesleten 
plaat, in drie typen. Aan de onderste rij mtbraken 9 zegels, 
die verbruikt waren, dus van het zeldzame tweede type ont
braken er 5 exempl. Vóór het uit elkander nemen heeft hij die 
vondst en de zetlmg daarvan doen constateeren door 2 ge
tuigen, dt H.H. Robert en Roodenburg te s Hage. Het is de
/■eKde zetting als van de " en 12'/> cents port. Bij één exem 
tila?! met punt tuss^heii E.T van Betalen. 

De heer G te W. meldt mij het eerst dat de 15 cents 
port, de heer S dat de 25 cents m nieuwe kleur is versihcnen 
b"ide m h"rgraveerd 'ïe tyoe. ii 

WVj'kilmhv^ 

Wie onzer lezers is bereid een medeverzamelaar, te 
'sGravenhage woonachtig, belangeloos voor te lichten bij het 
rangschikken (niet keuren) van de zegels van Afghanistan 
en Cachmir? 

Aanbiedingen worden gaarne ingewacht bij d^H hoofd
redacteur. ^y3^f^^-i§ 
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OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE 
ARTIKELEN, IN 1934 VERSCHENEN IN 

BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

II. 
Afkortingen der tijdschriften: 
A.PH.: American Philatelist. 
C.C.PH.: Collector's Club Philatelist. 
E.T.: L'Echo de la Timbrologie. 
G.: Die Ganzsache. 
G.B.: Germania Berichte. 
G.S.M.: Gibbons' Stamp Monthly. 
L.PH.: London Philatelist. 
I.B.J.: Illustriertes Briefmarken Journal. 
PH.J.G.B.: The Philatelie Journal of Great Britain. 
PH.B.: Le Philatéliste Beige. 
PH.Z.: Philatelisten Zeitung. 
P.: Die Post. 
P.M.: Die Postmarke. 
S.O.: Stamp Collecting. 
W.E.PH.: West End Philatelist. 

Italië. 
La Centuria Alata (Balbo-eskader-vlucht). I.B.J. jrg. 61, 

1934. 131, 147. 
Jamaica. 

Jamaica. The „Abolation of Slavery" stamp. L.PH. vol. 
XLIII, 1934. 60. 

Japan. 
Japan 1871-1875. L.PH. vol. XLIII, 1934. 84. 
The „Daub Cancellations" of Japan. PH.J.G.B. vol. XLIII, 

1934. 210. 
A revised list of plates of the line engraved stamps of 

Japan. PH.J.G.B. vol. XLIV, 1934. 172. 
Japanese Seaposts. A.PH. vol. 47, 1934. 357. 
Ein zweites Zeichen zur Kennzeichnung von Japan Fäl

schungen. I.B.J. jrg. 61, 1934. 339. 
Jhind. 

Notes on the first issue of Jhind. PH.J.G.B. vol. XLIV, 
1934. 5. 

Johore. 
Johore. The „Censt" error. PH J.G.B. vol. XLIV, 1934. 80. 
The first stamp of Johore. G.S.M. vol. VIII, 1935. 68. 

Karolinen. 
Karolinen Entwertung Angaur und Ponape 1910. G.B. jrg, 

38, 1934. 15, 87. 
Liberia. 

The stamps of Liberia. A brief survey. S.C. vol. XLII, 1934. 
211, 261, 281. 

Luxemburg. 
Timbres du grand-duché de Luxembourg. E.T. jrg. 48, 1934 

359, 407, 475, 526, 1097. 
Madagascar. 

British issues for Madagascar. S.C. vol. XLII, 1934. 568. 
Mandsoekwo. 

Die Kaisor-Krönungsmarken von Mandschukuo. I.B.J. jrg. 
61, 1934. 179, 198. 

Mexico. 
Notes on the Ocho Reales black on brown 1861 issue, Mexico, 

overprinted APAM. A.PH. vol. 47, 1934. 353. 
Les premières emissions du Mexique. E.T. jrg. 48, 1934. 

1155, 1212. 
Auflagen und Druckerzeichen bei den Marken Nieder-
The Mexican issue of 1910. G.S.M. vol. VII, 1934. 110. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

Ned.-Indië. 
ländisch-Indiens. I.B.J. jrg. 61, 1934. 200. 

The first issue 10 cents of the Dutch East Indies. L.PH. 
vol. XLIII, 1934. 265. 

The numeral cancellations on the stamps of Dutch Indies. 
C.C.PH. vol. XIII, 1934. 1. 

New-Foundland. 
New-Foundland. Notes on the paper watermarked „Stacey 

Wise" etc. L.PH. vol. XLIII, 1934. 2. 
Nicaragua. 

Die Poststempel auf den alten Ausgaben Nicaraguas 
1862-1905). P.M. jrg. 1934. 39, 100, 165, 284, 302, 315. 

Nieuw-Zeeland. 
The Yuletide health stamps of New-Zealand, S.C. vol. XLIII, 

1934. 377. 
Noord-Borneo. 

The North Borneo „8 cents" on 2 cents brown of 1883 and 
the Zululand 1888 with inverted overprint. L.PH. vol. 
XLIII, 1934. 100. 

Noorwegen. 
Marken mit T (TAX) Stempel von Norwegen. P. jrg. 41, 
Norway 1877-1893. A.PH. vol. 47, 1933. 101, 154. Vol. 47, 

1934. 42. 
1934 208 263 

Norway 24 skill brown of 1863-1866. L.PH. vol. XLIII, 1934. 
56, 74. 

Nyasaland. 
Nyasaland. The postal history of the Nyasaland protec

torate. G.S.M. vol. VII, 1933. 23. 
Oostenrijk. 

Die erste Ausgabe von Oesterreich und Lombardei-Venetien 
1850-1858. P.M. 1934. 21, 53, 85, 130, 179, 234, 300. 

Von wem stammt der Entwurf der ersten österreichischen 
Postmarken? P.M. 1934. 68. 

Die Gelegenheitsstempel Oesterreichs. P.M. 1934. 71, 102, 
133, 239. 

Die Einführung der Kartenbriefe in Oesterreich. G. jrg. 14. 
1934. 9, 21. 

Die Abarten der Bogenzähnung 9)4 der Oesterreich-Aus
gabe 1883. P.M. 1934, 134. 

Die postseitige Barfrankierung von Oesterreich. P.M. 1934. 
204, 288. 

Die Werbestempel Oesterreichs. P.M. 1934. 321. 
Neues von den Zeitungsstempelmarken Oesterreichs. P.M 

1934. 325. 
Palestina. 

Palestine. The first overprinted issue of 1st September, 1920. 
L.PH. vol. XLIII, 1934. 36. 

Papua. 
The „large" and „small" Papua issues. G.S.M. vol. VII, 1934 

210. 
Paraguay. 

The air .stamps of Paraguay. G.S.M. vol. VII, 1934. 105. 
Perzië. 

Zur Geschichte der Freimarken-Ausgabe 1876 von Persien. 
P.M. jrg. 1934. 8. 

Peru. 
The 1860 litographs of Peru. C.C.PH. vol. XIII, 1934. 133. 

Polen. 
Die Postwertzeichen und Poststempel von Polen im 18. und 

19. Jahrhundert. P.M. 1934. 98, 135, 163, 181, 191, 219, 
266, 297, 318. 

Poonch en Kashmir. 
The postal dies of Poonch and Kashmir. L.PH. vol. XLIII, 

1934. 177. 
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Pruisen. 
Die preussischen Kroneposthornstempel. P. jrg. 41, 1934. 

259. 
Die Post in Ost- und Westpreussen bis zur Eröffnung der 

Eisenbahn. P.M. jrg. 1934. 69. 
Preussen: Plattennummern. G.B. jrg. 38, 1934. 57. 

Queensland. 
Notes on the stamps of Queensland. L.PH. vol. XLIII, 1934. 

11, 35. 
Rhodesia. 

The King and Queen issue of Rhodesia. G.S.M. vol. VII, 1934. 
152. 

Rhodesia in philatelic retrospect. S.C. vol. XLII, 1934. 569. 
Rhodesian errors and other varieties. S.C. vol. XLIII, 1934. 

258. 
Rumenië. 

Die Briefmarken der rumänischen Besetzungsbehörden. 
P.M. jrg. 1934. 34. 

Les timbres des principautés danubiennes et de la Roumanie 
(1858-1872). PH.B. jrg. 1934. 3, 37, 61, 78, 117, 139, 161, 
187. 

Rusland. 
Aufwertungs-Provisorien im Gouvernement Nishny Now

gorod. P.M. jrg 1934. 319. 
Einige Bemerkungen zu den Marken der Wrangel Armee 

und ihren Abstemplungen. I.B.J. jrg. 61, 1934. 213. 
Eine wenig bekannte Ausgabe Russlands (Senf Kat. nr. 

42y-46y). I.B.J. jrg. 61, 1934. 277. 
Saargebied. 

Die Wohltätigkeitsmarken des Saargebiets .P. jrg. 41, 1934. 
86. 

Saargebiet Volkshilfe 1934. I.B.J. jrg. 61, 1934. 100. 
A philatelic introduction to the Saar. G.S.M. vol. VIII, 

1935. 61. 
Saksen. 

Die sächsischen Stempelformen. PH.Z. jrg. 42, 1934. 2. 
Ein Beitrag zur Geschichte der 3 Pf. rot u. 10 Neu

groschen blau. PH.Z. jrg. 42, 1934. 17. 
Die unterschiedlichen Druckarten für Sachsen Freimarken. 

P.M. jrg. 1934. 189, 207. 
Salvador. 

Salvador (air mail). A.PH. vol. 48, 1934. 178. 
Salvador's provisional airpoat stamps, first printing. A.PH. 

vol. 47, 1934. 491. 
The 5 c. value of the 1879 issue. G.S.M. vol. VII, 1934. 72. 

Sarawak. 
Notes on certain postage stamps of Sarawak. L.PH. vol 

XLIII, 1934. 259. 
Soedan. 

Sudan: Sub-types of the 1897 issue. S.C. vol. XVII, 1934. 
386. 

Sudan in philatelic retrospect. S.C. vol. XLIII, 1934. 39. 
Spanje. 

Les premiers timbres d'Espagne. E.T. jrg. 48, 1934. 803. 
Stellaland. 

Stamps of a short lived state. S.C. vol. XLII, 1934. 73. 
St. Helena. 

The all-red king Edward one penny pictorial of St. Helena. 
S.C. vol. XLII, 1934. 303. 

St. Helena in philatelic retrospect. S.C. vol. XLII, 1934. 547 
St. Thomas, La Guaira. 

The steamships stamps of St. Thomas, La Guaira, with value 
in „centa\o". PHJ..G.B. vol. XLIV, 1934. 43, 66, 102. 
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strai ts Settlements. 
Notes on the stamps of the protested states of the Straits 

Settlements. PH.J.G.B. vol. XLIV, 1934. 2. 
St. Vincent. 

Supplement to the handbook on St. Vincent stamps. L.PH. 
vol. XLIII, 1934. 207. 

Tibet. 
Tibet: its postal history. S.C. vol. XLII, 1934. 487, 527. 

Transjordanië. 
Neues vom Transjordanland. I.B.J. jrg. 61, 1934. 263. 

Transvaal. 
The Transvaal's postage stamps. L.PH. vol. XLIII, 1934. 

147. 
Turks eilanden. 

Turks islands. L.PH. vol. XLIII, 1934. 110, 162. 
Turkije. 

Die türkischen Zuschlagmarken vom Roten Halbmond der 
Luftpost und des Kinderschutzes. I.B.J. jrg. 61, 1934. 135. 

Vancouver eiland. 
Some early Vancouver covers. PH.J.G.B. vol. XLIV, 1934. 

33, 78. 
Vereenigde Staten. 

Attica, Indiana (precancel unit). A.PH. vol. 47, 1934. 239. 
Are there two more Bureau print types (precancel unit). 

A.PH. vol. 47, 1933. 138. 
Baltimore cancellations colonial to 1861. C.C.PH. vol. XIII, 

1934. 4. 
The Baltimore postmaster stamps, 1845 or 1846? A.PH. 

vol. 47, 1934. 329. 
The 1933 „A century of progress" exposition postmarks. 

A.PH. vol. 47, 1934. 260, 475. 
19th century U. S. precancels. A.PH. vol. 48, 1934. 184 
The Colombian „initial" overprints. A.PH. vol. 47, 1933. 80. 
Early United States year-dated postal markings. A.PH. vol. 

47, 1934. 591. 
Free franking privilege of the president's widows. A.PH. 

vol. 47, 1934. 307. 
The Hartland Mich, pictorial postmark. A.PH. vol. 47, 1933. 

136. I , 
The history of the Col. Ellsworth civil war patriotic en

velopes. A.PH. vol. 47, 1933. 151. 
The history of „free franking" of mail in the United States. 

C.C.PH. vol. XIII, 1934. 17. 
A list of the Beer stamps of the United States of America. 

A.PH. vol. 47, 1934. 499. 
Die Marine-Schiffspost in den Vereinigten Staaten von 

Nord-Amerika. P.M. 1934. 104, 220. 
New-York City Colonial and Revolutionary posts. C.C.PH. 

vol. XIII, 1934. 117, 187. 
New-York straight line postmarks. C.C.PH. vol. XIII, 1934. 

84. 
Postage stamps used for revenues. Check list. A.PH. vol. 

47, 1933. 85. 
Precancelled coil stamps. A.PH. vol. 47, 1934. 405. 
Quaker postmarks. A.PH. vol. 47, 1933. 78. 
Restoration of special service in the South. A.PH. vol. 47, 

1934. 235. 
„R" in blue on ten cent 1847 cover. A.PH. vol. 47, 1934. 303. 
The Salem, Va., confedarate local. A.PH. vol. 47, 1934. 240. 
Seeing Illinois via the precancel route. A.PH. vol. 47, 1934. 

341. 
Shifted transfer and double transfers on the one cent series 

of 1902. A.PH. vol. 47, 1934. 361. 
The United States postage stamps of the 20th century. 

C.C.PH. vol. XIII, 1934. 29, 91, 149, 203. 
U.S.A. Umschläge 1933. G. jrg. 14, 1934. 25. 
Ver. Staaten von Nord Amerika 1929 (Aufdr. „Nebr." und 

„Kans."). G.B. jrg. 38, 1934. 7. 
Why soms cities do not have their own precancels. A.PH. 

vol. 47, 1933. 151. 
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West-Australië. 
The re-entries of the 1 d. and 2 d. Western Australia 

1854-'90 (for 1 d.) and 1860-'90 (for 2 d.). L.PH. vol. 
XLIII, 1934. 197. 

Yougo-SIavië. 
Südslawien 1933. I.B.J. jrg. 61, 1934. 69, 150. 
Fälschungen der Mischzähnungen der Kettensprenger-

Marken von Slowenien 1919-20. P.M. jrg. 1934. 194. 
IJsland. 

Die Nummernstempel auf isländischen Marken. P. jrg. 41, 
1934. 187. 

Zululand. 
The Zululand two pence of 1888 with inverted overprint. 

L.PH. vol. XLIII, 1934. 100. 
Zweden. 

Swedish guide dots. PH.J.G.B. vol. XLIV, 1934. 70. 
Zwitserland. 

Notes suisses. Les cantonaux. Les timbres suisses dits 
„Kocher". PH.B. jrg. 1934. 191. 

Teritoonstelliin^eii 

d 
„SITES". 

SALON INTERNATIONALE DU TIMBRE ET EXPOSITION-
CONCOURS DE TIMBRES DE BELGIQUE ET DU CONGO. 

Van 25 Mei tot 3 Juni a.s. wordt 
deze salon met tentoonstelling ge
houden in het Palais des Beaux-Arts 
te Brussel. 

In den „salon" worden alleen de 
beroemdste verzamelingen der ge-
heele wereld — uitgezonderd België 
en Congo — tentoongesteld en wel 
die daartoe door het comité zijn uit-
genoodigd. 

Aan de tentoonstelling van zegels 
van België en Congo kunnen a l l e 
verzamelaars, op eigen aangifte, 
deelnemen. 

De voor den salon uitgenoodigde 
verzamelaars dragen geen kosten 
voor hun inzendingen, vanaf het 
oogenblik, dat hun objecten in het 
Palais zijn aangekomen. Verzeke
ring tegen brand, diefstal, enz., 
draagt het comité. 

Een wedstrijd vindt niet plaats; 
iedere deelnemer krijgt een gouden medaille; de jury kent 
bovendien aan de drie beste inzendingen toe een gouden 
bokaal (zie afbeelding), een verguld zilveren en een zilveren 
exemplaar. 

Tegelijkertijd wordt in hetzelfde gebouw de eerste inter
nationale tentoonstelling van de philatelistische pers en 
literatuur „Liphinprex" gehouden onder auspiciën van de 
Federation Internationale de la Presse Philatélique te Turijn. 

Ter gelegenheid van de Siteb wordt door de Belgische post 
een speciaal zegel uitgegeven in de waarde 5 francs en in 
een oplaag van 30.000 stuks. Elke entreekaart van 5 francs 
geeft recht op aankoop van één zegel, waarop het portret zal 
prijken van Franz von Taxis. 

Inlichtingen zijn voorts te verkrijgen bij den commissaris-
generaal voor Nederland, den heer Leon de Raay te Water
graafsmeer, of bij het bureau „Siteb", 2, Rue de la Revolution, 
Brussel. 

J. K. RIETDIJK, ZICHTZENDINGEN. 

iRoel^erlieri, ^̂  
^TtdscliriftenL 

Catalogi, eng. I 
PRIJSLIJST NEDERLAND EN KOLONIEN UITGAVE 1935 

VAN DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL, 
NOORDEINDE 196, DEN HAAG. PRIJS ƒ0.15. 

De jaarlijksche uitgave van de Haagsche Postzegelhandel is 
in Februari weer verschenen. De prijslijst heeft denzelfden 
opzet als vorige jaren; er worden weinig afwijkingen ver
meld (enkele typenverschillen, en de typen der portzegels zijn 
opgenomen). Te prijzjen is in deze lijst altijd de overzichtelijk
heid, een groot aantal duidelijke afbeeldingen op ware grootte 
zal het vooral voor beginnende verzamelaars zeer gemakkelijk 
maken om wegwjjs te worden. Het belangrijkste van een prijs
lijst moeten echter zijn, en zijn ook, de prijzen. Wie iets te 
koopen heeft op het gebied van Nederland en Koloniën kunnen 
wü zeer aanraden, deze lijst te raadplegen, wat nog verge-
makkelykt wordt door de lage prijs van het boekje. B. 

Ter bcsciiermin^ 
Van Verzamelaars 

er Handelaren. 
België. 
De Postzegelkronijk (Antwerpen) van 1 Maart j.1. bespreekt 

de valsche zegels van België en deelt ten aanzien van de wel-
dadigheidszegels van 1910 (Yvert nrs. 84-107) een en ander 
mede, dat waard is om te worden overgenomen. 

Behalve de nummers 84, 86, 87, 88, 90 en 91 (zonder opdruk) 
en 96-99 (opdruk 1911), waarvan geen vervalschingen bekend 
zijn, werd deze geheele serie van een valschen opdruk voorzien 
of werden de zegels zelf nagemaakt. Dit laatste is bekend van 
de nrs. 85 en 89 (2 centimes), doch deze vervalsching is zoo 
slecht, dat zij zich onmiddellijk verraadt. 

Volgens genoemd blad zyn de zegels, al of niet voorzien 
van een opdruk, steeds echt in blokken van vier of meer 
exemplaren. 

^ 

De heer Van Caspel te Brussel zendt ons een mededeeling 
inzake den valschen opdruk, gevleugeld wiel op diverse zegels. 
De eer dezer ontdekking komt toe aan den handelaar Juliard. 

De linker opdruk is de echte, de andere de valsche. Men 
lette op de wyze, waarop de schachten uit het wiel te voorschijn 
komen, wat de vergrooting nog verduidelijkt. v. B. 

Duitschland. 
Goed gelukte vervalschingen duiken op van de Hindenburg-

rouwzegels. Dom genoeg gaf de vervalscher deze uit in de 
waarden 4 en 20 pfennig, die als rouwzegel n i e t bestaan. 
Doch het is niet uitgesloten te achten, dat de falsaris zijn 
krachten beproeven zal aan de betere waarden der serie, 
3 en 25 pfennig, die opgebruikt zjjn. 

Voor de vervalschingen werden echte zegels benut, die op 
kunstvolle wijze werden voorzien van een rouwrand. 

Men zij voorts zeer voorzichtig met alle zegels van Duitsch
land, gedrukt naar het heliogravure-procédé, waarvan de 
kleuren zeer gevoelig zjjn voor benzine. Het betreft hier alle 
Zeppelin-zegels, de Fridericus-uitgifte, Partijdag Nürnberg en 
de Saar-kehrt-heim-zegels. v. B. 
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Litauen. 
Eenige maanden geleden meldden wij reeds, dat men daar 

te lande een groote vervalschingszaak op het spoor gekomen 
was. Het dagblad De Telegraaf publiceert thans een berichtje 
uit Kowno, waaruit het verloop dezer zaak blijkt. Dit bericht 
luidt als volgt. 

In het groote postzegelzwendelproces te Kowno, dat acht 
dagen in beslag heeft genomen, is heden vonnis geveld. De 
hoofdschuldige, de gewezen chef van de Litausche posterijen, 
Sruoga, is veroordeeld tot vijftien jaar en de gewezen direc
teur van de posterijen te Memel, Augunas, tot vijf jaar turht-
huisstraf; de overige bij de affaire betrokken personen kregen 
tuchthuisstraffen van één, twee en drie jaar. Vier der be
schuldigden zijn voorts veroordeeld tot het betalen van oen 
schadevergoeding ten bedrage van ƒ 711.692. 

De veroordeelden hadden geurende tal van jaren bedrog 
gepleegd. Zij lieten namelijk voor eigen rekening valsche post
zegels drukken. De echte zegels werden dan onder den prijs 
verkocht, terwijl de voorraden zegels die onder hun beheer 
waren, met de valsche zegels weer werden aangevuld. De staat 
werd op deze wijze voor bovengenoemd bedrag benadeeld. 

Dit procs wordt nog gevolgd door een tweede tegen dezelfde 
personen en nog een reeks andere beschuldigden. Dit proces 
betreft vervalschingen van postzegels voor verzamelaars. Het 
bedrag dat op deze wijze onrechtmatig bijeen werd gegaard, 
beloopt ongeveer ƒ 497.600. v. B. 

Noord-Epirus. 
De moderne revolutionair voelt als regel 

weinig voor mitrailleurs, handgranaten, 
e. d. Liever beweegt hij zich op het terrein 
der philatelic, wat voordeeliger en zeker 
minder gevaarlijk is. Zoo ook sieur Rafto-
poulos, die zich had gebombardeerd tot 
minister en hoofd van den postdienst in 
Noord-Epirus, waar het wat rommelde. De 
„heer" Raftopoulos kan thans in de gevan
genis zijn zonden overdenken. Vóór dat hij 
deze nieuwe bestemming volgde, heeft hij 
kans gezien op de brutaalste wijze propa
ganda te maken voor een fantasieproduct, 
hierbij afgebeeld. v. B. 

CLIPPERTON. 
Op blz. 124 van den vorigen jaargang schreef onze mede

werker, de heer Van Caspel, het een en ander over de fantasie
producten van dit eilandje, slechts bewoond door zeevogels en 
dat zes vierkante kilometers groot is. 

Zooals werd uiteengezet betwistten Frankrijk en Mexico el
kander het bezit van deze rots; de koning van Italië zou een 
Salomonsoordeel ten beste geven en in 3931 werd het eilandje 
toegewezen aan Frankrijk, dat zich evenwel niet veel aan het 
nieuw verworven bezit gelegen liet liggen. Wat zou het er 
ook moeten doen? 

« J E A N N E D ' ^ R C » 

A 

L'ILE CLIPPERTON 
2 Décemhre 1934 

>»i /WW\n . -u ' 
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De zaak is evenwel thans in een „kritiek stadium" gekomen, 
want op 2 December j.1. moest het Fransche oorlogsschip 
Jeanne d'Arc officieel bezit nemen van dit eilandje. Van te 
voren was de scheepspost voorzien van bovenstaande gelegen-
heidsstempeling. 

Helaas, de natuur was het Fransche oorlogsschip niet 
gunstig; de zee stond zóó hol, dat er geen sprake was van 
e«-n landing. Naar verluidt had een tweede poging, enkele 
dagen later, meer succes en thans moet dan de wapperende 
tricolore de meeuwen van Clipperton in hun rust storen .Als 
dat maar geen nieuwe postzegeltjes geeft! 

De hierboven afgebeelde stempel werd den volgenden dag 
aan boord vernietigd. 

DE TEGENWOORDIGE CATALOGUSPRIJZEN. 
stippen wij terloops aan, dat de huidige katalogus-

prijzen van de meeste zegels overdreven zijn en dat zij, zonder 
twijfel, tot een gezondere bazis zullen moeten teruggebracht 
worden," 

(De Postzegelkronijk, Antwerpen). 

EEN BLANKE SULTANE. 
Johore gaat ons binnenkort vergasten op eenige her

inneringszegels, waarop o. a. de sultan zal worden afgebeeld. 
Aangezien man en vrouw één zijn of althans behooren te zijn, 
heeft deze oostersche potentaat beslist, dat zijn vrouw, een 
Schotsche van geboorte, eveneens op een of meer zegels zal 
komen te prijken. 

DIE SAAR KEHRT HEIM. 
De aantrekkelijke teekening van deze zegels danken wij aan 

de kunstenares Emmy Glintzer, de eerste vrouw, die een 
Duitsch postzegel schiep. Het oorspronkelijk ontwerp werd 
door de kunstenares vervaardigd als penseelteekening in sepia. 

Emmy Glintzer werd uitgenoodigd deel te nemen aan den 
wedstrijd voor een zegel, dat de terugkeer van het Saargebied 
bij Duitschland moest weergeven. Dat zij daarin prachtig is 
geslaagd bewijst de algemeene bijval voor dit eenvoudig, doch 
echt menschelijk kunstwerkje. 

De artiste heeft nog twee andere ontwerpen ingediend, die 
wellicht nog eens zullen worden gepubliceerd. 

DE LINDENBERG-MEDAILLE VOOR 1935. 
Deze hooge Duitsche philatelistische onderscheiding is voor 

dit jaar uitgereikt aan den heer Carl Schmidt, architect te 
Berlijn, die een bijzondere studie heeft gemaakt van de 
Russische rural-zegels, waarover wij enkele maanden geleden 
schreven. 

Zijn prachtige verzameling schonk Schmidt aan het Duitsche 
postmuseum. 

ONGEGOMDE ZEGELS VAN BELGIË ? 
De post daar te lande past sedert kort 

een nieuwe uitvinding toe, waarbij, in
dien de proefneming slaagt, de zegels 
zullen worden gedrukt op papier van een 
bijzondere samenstelling, dat niet op de 
tot dusverre gevolgde wijze zal worden 
gegomd. 

Deze nieuwe Belgische vinding wordt 
thans bij wijze van proef toegepast op de 
privé-zegels van het Nationaal Verbond 
voor den strijd tegen de tuberculose (zie 
afbeelding). 

Hoewel deze etiketten op het eerste 
gezicht gegomd lijken, moet het te ver
wachten voordeel van dit nieuwe procédé 

zijn, dat het hinderlijke samenplakken der vellen wordt 
voorkomen. 

Met belangstelling zullen de verzamelaars den uitslag dezer 
proefneming tegemoet zien. 

J. K. RIETDIJK. — 115e VEILING 18-20 MRT. 
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E E N AARDIG F A N T A S I E Z E G E L T J E . 

Een aard ig fantasiezegel t je werd in 
omloop gebracht door de Biscuitfabrieken 
„Liga" te BergenopZoom, die meenden, 
dat de vele jonge s t a a t s b u r g e r s en 
burgeressen, die met Ligavoeding wor
den grootgebracht , recht hebben op een 
eigen postzegel met s tempel ! 

EEN OUDE NAAM IN EERE HERSTELD. 
H e t oeroude I r an zal zijn plaa t s opeischen in de postzegel

a lbums. Deze n a a m t r eed t in de plaa t s van Perzië . Niet on
waarschijnlijk is, dat deze wijziging meer is dan een n a a m s 
verander ing alleen. H e t opbloeiend nat ional isme in de Oos
te rsche landen zal aan deze verander ing niet vreemd zijn. 
Het oude I ran, omvat tende het tafel land ten zuiden van den 
Hindoekoesj en het Elboer ts gebergte , van den Indus t o t den 
Tigr is , was van heel w a t grootere ui tges t rek the id dan het 
tegenwoordige Perziè . Het was de woonplaats van de I ran ie r s , 
die zich zelven Arië r s noemden, een naam, die bij onze Ooster
buren den l aa t s ten tijd een groote rol speelt. 

E E N P O S T Z E G E L T E N T O O N S T E L L I N G 
OP H I S T O R I S C H E N BODEM. 

Als nieuw bewijs hoe de philatelie zich meer en meer ver
breidt , moge dienen, dat te Tel Aviv in Pales t ina van 21 to t 
25 Apri l a.s. een postzegel tentoonste l l ing word t gehouden. 
Vergissen w;j ons niet, dan is deze exposit ie de eerste op 
dit gebied in het Heilige Land. 

p ^ m ^mm 

|ADVERTENTIÉN. | I 
VAN S E V E N T E R ' S POSTZEGELHANDEL, 

Keizerstraat (hoek Visschersdijk), Rotterdam, 
levert U ALLES in a l l e e n prima kwaliteit, 

■;Mi" "^^8^" ^^8^ prijzen. 
Zichtzendingen tegen referentién, ook volgens mancolijst. (s*°) 

Nederland en Koloniën in typen en tandingen. 

P RIJSLIJST Nederland 
en Koloniën 1934|'35, 

Zoo juist verscheDen! 

Postzegel en 
Albufflbandel 
M. A. MANUSKOWSKI, Wagenstraat 105, Den Haag. 

nr. 10, geheel compleet met tandingen 
en typen. Prijs f 0,25, inclusief suppl. 

H en prijswijziging. 

H nr. 
■ en 

Toezending franco. 

(537) 

Tijdelnke Aanbieding. ] 
NEDERLAND 1923, jubileumuitgifte, on

gebruikt. 
2>2 gld., zwartbruin, nr. 127, slechts ƒ 3,50 
5 gld., donkerblauw, nr. 128, slechts - 6,— 

I — Porto en aanteekenen extra. — 

G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25, - DEN HAAG. 
TELEFOON 112438. GIRO 4 2 6 2 . 

Verschenen zijn de nieuwe uitgaven 1935 van: 
SPECIAAL-CATALOGUS NEDERLAND 

EN KOLONIEN (2e editie), 196 pagina's, vele 
verbeteringen, aanvullingen, enz. Prijs franco 
ƒ 1,10. 

PRIJSLIJST NR. 21 NEDERLAND EN 4 
KOLONIEN (G. Keiser & Zoon), geheel ge
ïllustreerd, met nieuwe prijzen. Prijs franco 
ƒ 0,25. 

(531) 
iffii A iifr iii> i"> r> "̂  ^ ^ "" "^ ^ - - - - - - ^ ^ ^ ' ^ 

U I T S L U I T E N D v o o r e n 
t e n b e h o c ' <; v a n L E D E N 
dv r a a n g e s l o t e n V e r e e n . 

3 8 P r a c t i s c h a W e n k e n , \ a a Dr B. 
geill, met j mancolijsten, fr. 50 c Voor 
ab op Postzegelnieuws gratis Ned. en Kol, 

p 100 te koop gevraagd. 
R KINGMA. Villa Philatelie, Apeldoorn. 
Telefoon 3536, Postrekening 99018 (S67) 

POSTZEGELBOEKJES NOODIG? 
Vraagt bemonsterde offerte aan 

T. DE JONG Tzn., ZEIST, 
2e Dorpsstraat 30b. 

^ Z e e r v o o r d e e l i g . ^ 
(502) 

Ik zoek in RUIL gewone 
Nederlandsche en Koloniale zegels 
tot I fr. catalogus-waarde Yvert per 100 stuks 
en geef Hongarije en Oostenrijk 

in gelijke waarde. 
Ik behandel mancolijsten van Bosnië, Hon
garije, Oud-Oostenrijk, Veldpost, tegen mo
derne complete series van Nederland en geef 
aan ongebruikt de voorkeur. Ik verzoek 
eerstzending. 
L. von HalasZr Delibabstrasse 29, 

B u d a p e s t . ($85) 
(Lid van „Breda", Ned Ver. v. Postz. enz.) 

100 verschillende Sovjet Rusland 
IOJ Dantzig . . . „ 
jo Lithauen . . . , 

100 Zweden . . . , 
200 Engelsche Kolomen 

1000 verschillende gehcele wereld , 
300 Nederland en Kolomen 
150 Sovjet Rusland 
100 Emmazegels Nederland 

Porto extra Giro 402 i j . 

0,85 
o.SS 
0,50 
°,Si 
'.2S 
1,00 
4,5° 
2,;o 
2.5° 

IJOHN GOEDE,! 
■ Brederodestraat 46, Amsterdam, W. (583)g 

^mm OYERZiE.VERZAMELAARS. ■ » « 
Uit groote collectie worden zichtzendingen 
ook volgens mancolijst gemaakt Lage prijzen 
Extra korting bij flmken aankoop Alleen prima 
kwaliteit Van Seventer's Postzdgethandel, 
Keizerstraat hoek Visschersdijk, Rotterdam C. 

(;62) B i ^ H l ^ H H 

Pr i j s d e z e r a d v e r t e n t i e s : 
f 0,75 bij v o o r u i t b e t a l i n g . 
Postz. worden niet in betaling gen. 

T e k s t d e z e r A n n o n c e s 
v o o r d e n 5'" in t e z e n d e n 
a a n d e A d m i n i s t r a t i e . 

Ben steeds liefhebber voor mij ontbrekende 
nummerstempels op Ned zegels van 1867 en 
volgende jaren Van alle j c. zegels ontbreken 
mij slechts enkele nrs Opg van aangeb. nrs. 
en zegels met prijs wordt omg beantwoord, 
waarna desgewenscht toezending kan volgen 
C Jansen Czn, Fr. Hendnkstr. 53, Utrecht .( jól) 

Z E P P E U I I M P O S X . 
K o o p  V e r R o o p  R u i l . 
Wie heeft Nederlandsche stukken 

van 1930 en vroeger? 
A. V. d. Rijdt, Hemelrijkstraat 98 , 

Helmond. (Lid L.I.P.A.) (584) 

Wie wil goed loopende zaak in 
postzegels, mappen, series, postzegel
benoodigdheden en albums in com
missie leveren.' Magazijn „VESTA", 
Vrouwjuttenland 6, Delft. (578) 

Aanbod gevraagd van 

POSTSIUKKEN NEDERLAND en KOLONIEN 
(betere soorten). (577) 

F. HAAN, Bergerweg, Urmond. 

O U D E JAARGANGEN van phil tijdschrif
ten, waarin mededeelingen over luchtpost 
staan, in het bijzonder jaargang 7, 8 en 9 
van ons Maandblad, zoekt H. L. S. Adama, 
Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. (580) 

Te koop gevraagd 
H o l l a n d s c h e k i l o w a a r , allergewoonste 
en betere, alsmede afgeweekte en gesorteerde 

zegels van Nederland en Kolomen, 
per 100, 1000 en meer 

Aanbiedingen onder No. J90 aan de admini
stratie van dit blad. 

V l i e g p o s t t o r i e v e n , 
ook van „Snip" en „Uiver", koopt 
of ruilt steeds H. L. S. Adama, 
Stijnbuistraat 35, Nijmegen. (581) 

AEROPHILATELISTËNT" 
Ook Uw belang is het, dat de L.I.P.A 

zoo krachtig mogelijk wordt. 
SLUIT U DAAROM NU AAN. 
Jaarhjksche contributie f 2,50 

Bovendien heeft deze maand een bijzondere 
attractie : 

Voor de 10 zich het eerst aanmeldende 
nieuwe leden stellen wij voor ieder 

I BataviaMelbourne Mc. Roberlsonbnei 
ä f r,— ter beschikking 

L.I P.A. 
Van Nijenrodestraat 117, Den Haag (588) 

A l l é é n p l a a t s i n g 
bij v o o r u i t b e t a l i n g . 
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Firma opgericht 
in 1860. 

Reg. Comm. 63123. 

MAISON GELLI & TANI, '•'Z::!^'"" 
EXPERTS. 

RuE ROYALE 27. BRUSSEL. 

Postrekeningen: Brussel 344334, Parijs 17502, Keulen 66368. 

V E R Z A M E L A A R S , 
zoekt U zoo billijk mogelijk alle postzegels, die U ontbreken? 
giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiy 
1 Vraagt dan gratis toezending van onze spe- i 
§ ciale aanbiedingen van klassieke en zeld- i 
1 zame zegels met fotografische reproducties i 
§ en netto pr i jzen in Belg ische f rancs , i 
M Vanaf 'de grootste zeldzaamheden tot de eenvoudigste g 
j zegels voor eerstbeginners! g 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  

Onze speciale aanbiedingen met 
fotografische reproducties van 
Maar t zijn juist verschenen en bevatten 
een schitterende gespecialiseerde collectie 

van verschillende landen. 

NEDERLAND, 10 c. rood, nr. 2, prachtig 
blok van 4 (postfrisch). 

FRANKRIJK, alle ongetande uitgiften on
gebruikt en gebruikt. 

ZWITSERLAND, dubbel Geneve, 4 c. 
Waadt (3 stuks), 4 r. Zurich, 6 r. Zurich (30 
stuks), Geneve (15 stuks), Locale Post, Orts 
Post, Rayon (platen), enz. 

TRINACRIA, (2 stuks). Kruis van Savoye 
(3 stuks). 

SAKSEN, 3 pf. op brief. 
SARDINIË, strips en brieven. 

OLDENBURG, compleet. 
SPANJE, 2 reales. 
CANADA, 12 pence zwart. 
KAAP DE GOEDE HOOP, houtsnee. 
NEW-FOUNDLAND, zeldzaamheden. 
CEYLON, MAURITIUS, enz., enz. 
benevens een complete 
LUCHTPOSTVERZAMELING. 
De zegels worden op zicht gezonden zonder 

verplichting voox den kooper. 
Zichtzendingen en uitvoering van manco 

lijsten tegen de voordeeligste voorwaarden. 

W C D i f Q 0 p ^ D Q Om te verkoopen — een éénig middel . . . Onze speciale 
aanbiedingen van zegels met fotografische reproducties 

en netto genoteerde prijzen. GEEN KOSTEN. GEEN RISICO. SUCCES VERZEKERD. 
Door U w verzamelingen of zegels ten verkoop aan te bieden in onze 
„Speciale aanbiedingen met fotografische reproducties", verkoopt gij 
r e c h t s t r e e k s aan d u i z e n d e n v e r z a m e l a a r s in de geheele wereld. 

^ GEGARANDEERD H O O G S T E PRIJZEN. ^ 
Stelt U nu reeds met ons in verbinding, om de volgende aanbiedingen te ontvangen. 

C O N T A N T E A A N K O O P van verzamelingen en zegels. 

Wij organiseeren publieke veilingen te 
Brussel, op de voordeeligste voorwaarden. 

r 

r 
(591) 



POSTZEGELVEILING No. 264 
op 1, 2 en 3 April 1935 te Rotterdam. 

Deze veiling bevat een WereldverzameÜng, waarbij o.a. 
de prachtverzameling Frankrijk en Koloniën, waaronder 

zeer v e l e r a r i t e i t e n , bijeengebracht door wijlen den Heer 
F . J . N Y M A N TE W I E S B A D E N . 

W0f De geïllustreerde catalogus wordt te zijner tijd gratis en franco toegezonden door 
HOLLAND'S OUDSTE VEILINGHOUDERS: 

^ . Iv. von Dieten's Post^eéelhondel IV.V., 
D e l f t s c h e v a a r t 4 4 . T e l e f o o n SS2S9. R O T T E R D A J V l . (579) 

fefes*iiS 

hen belegging, ate f^an gerealiseerd worden 
in onüerschillig welk deel der wereld. 

glsflér"Engel&c}ie Ko

lö^^^vormen, zonder eenigen twijfel, 
eeft" der beste beleggingen m onzen tijd. 

ï'_'^Men kan deze zegelb jealiseereji m alle 

van goede zegels (rariteiten m onberis

peüjken staat) kan men het tweeledige 
doel bereiken: zekerheid voor het kapi

taal en, m het bezit der acta!@^i|ï^ri]zen, 
V een g e v e n t ^ ^ i ^ ^ ^ ^ f e f c ^ e ^ . 

— Ik btuur zichtzendmgen van zeldzame 
zegels der Engeische Koloniën naar on

verschillig welk deel der wereld en het 
zal mij aangenaam zijn, m relatie te 

'J&j.^^treden met verzamelaars, die 
^ ■ ^ ' 

̂  ^zegels belangstellen. 
— Hetzij het betreff^»j^Po&t OiUce" 
van Mauritius dan "^^^^^^^föpsfeésde 

äĴ  !i.izwaan van WestAustralië, welken gij 
^ ^ ^ ^ o e k t , moet gij raadplegen den goed

koopsten handelaarspecialist in zeld

zame Engeische Koloniale zegels: 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. (so?) 

Groote collectie te koop gezocht. 
— Tusschenpersonen provisie. — 

h p^bä^Lq^^ 999, bureau van het Uitvoerige aanbiedingen':^! 
Maandblad "^^ 

^ 5 ^ 
g l I I I I I I H i i Illllllllllllliiiiiiiiiillllllllllllll i i i i i l l l l l l l l l i i i i l l l l l l l l l i imii i i i l l lHIIIIIIIIIUMiiiui l l l l l l l l l l l l l l l i imii i l l l l l l l l l 

iS = 
j ^ "* *5§ Daar wij ui ts lu i tend handelen in zegels van i 

I Europa en Nederlandse Koloniën | 
I i s o n z e v o o r r a a d é é n d e r u i t g e b r e i d s t e . | 

s Wij hebben steeds in voorraad = 

1 ALBUMS MET VOORDRUK i 
I van £ 2,— to t f 1 0 8 ,  I 

1 BLANKO ALBUMS f 
I van f 2,25 to t f 25,— | 

I INSTEEKVOORRAADBOEKEN | 
1 van £ 0,30 tot f 12,—. | 

I Verder leveren wij U alle FILATELI5TIE5E | 
1 BENODIGDHEDEN, K A T A L 0 G U S 5 E N , f 
I LITERATUUR in de uitgebreidste zin, zodat | 
P U zich nimmer te vergee£s tot ©ns wendt. S 

J Fa. J. VOET 
I (J. G. Millaard). 
1 Filatel is ten. 

Keizers£raa£ 9, | 

ROTTERDAM, f 
(535) I 

""'"lIllllllltHIliiiiimiillillllp 
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