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7 2 e POSTZEGELVEILING 
Maandag '8 en Dinsdag 19 November 1935, 

telkens des avonds 7 uur 3 0 , in Hotel 
„ P O L E N " , Rokin, te A M S T E R D A M . 

KIJKDAGEN aldaar: Zaterdag 16 en Maandag 18 Nov. 
—•^^—^^——^~^— van 103/2 - 5 uur, alsmede 
(Veiiingzaai Hotel „Polen") Zondag 17 Nov. van \QYi - 2 uur. 

Catalogus aan d<3 zaai verkrijgbaar of franco op aanvraag. 

Mijne r}.s 73e veiling ii> leech m benerkiiig 
en zal binnenkort /)laritgÜmfif'- Voo r deze 
veiling kunnen bijvoegingen nog tot 2 5 
November a.s. worden toegezonden. 

Bij liquidatie Uwer verzameling of dou
bletten is het ook UW BELANG zich met mij 
in verbinding te stellen. VEILINGCONDITIES 
worden op aanvraag gaarne kenbaar gemaakt, 
terwijl bij belangrijke objecten pe rsoon l i j ke 
bespreking ter p laa tse kan plaats hebben 
en op Verzoek VOORSCHOT wordt verstrekt! 

DISCRETIE VERZEKERD! 
VLUGGE.CONTANTE AFWIKKELING! 

Ook ben ik steeds KOOPER van 
COLLECTIES tegen C O N T A N T geld! 

MAX POOL, Den Haag. 
STEVINSTRAAT 70 . 

Telefoon 5 5 4 6 2 9 . Postrekening 61989. 
(032) 

A.S. VEILINGEN. 
Donderdag 22 November '35. 

Uitsluitend engros partijen Nederland en 
Koloniën voor handelaren en speculanten, 
Nederland 1872 tot 1 gulden; 1896 2V2 
gld. 400 stuks, 1905 10 gld. 30 stuks, 
diverse kinderseries, Goudsche glazen. 

Half December. 
Verzameling Nederland en Koloniën, 
Europa, Engelsche Koloniën, enz, enz. 
Geïl lustreerde catalogus gratis op aanvraag. 

Voor volgende veilingen kan steeds 
g o e d m a t e r i a a l worden ingezonden. 
Gunstige voorwaarden. Desverlangd voorschot. 

y . Hehker's Postzegelbanilel 
,«^ ;̂̂ ,honder Directie van P. J. HEKKER, 

béëedigd Makelaar en Philatelistisch Expert. 

ROKIN 42, AMSTERDAM. C-
TELEFOON 33324. — POSTGIRO 21278. 

Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische 
belangen naar beste weten te behartigen 

(534) 

N.Y.tfD»UKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



■ ■ nri Noordeinde 196, 

Levering uitsluitend bij vooruitbetaling. Porto extra. 

BIEDT A A N : 

E N G E L S C H E B L A N C O ALBUMS. 
Alle in klembanden, rood of groen. 

No. 2000, form. 20 X 25 cM., met 100 bladen f 1,65 
^mc^ ?002, forn i . , | ^yaX27i4eJ^p Sftdikke^bl. fw2,_ 

No. 2004, form. 26 X 30 cM., met 100 bladen f 2,25 

No. 2008, form. 26 X 30 cM., met 50 karton bl. f 4,75 
met Imnen tusschen strooken plat liggend. 

HET LUXE ALBUM. 
Prachtige uitvoermg, van f 12,50, 
thans slechtste ;v^^^^^i^^f 6,95. 

ENGELSCHE STOCKBOEKEN, 
geheel linnen 16y2 X 20 cM., met 70 strooken f 1,50 

20 X 24 cM, met 100 strooken f 1,90 

No. 2Ot0,^2Ö; 

KLEMBANDEN, 
rood of groen 

^5 cM., met 225 manilla strooken f 2,75 
No. 

No. 

No. 

2011, 

2012, 

2013, 

20X25 cM., met 180 Imnen strooken f 3,75 

26 X 30 cM., met 275 manilla strooken f 3,90 

26 X 30 cM., met 200 linnen strooken f 4,90 

ENGELSCHE GOMSTROOKJES. 
Pakjes .roet .̂ 1000 stuks, merk H.P.H., 
X^.^f^^^-fm^:^ slechts 10 cent. 

Pakjes met 1000 stuks, merk Ever Ready, 
reeds gevouwen, iets nieuws en iets 

bijzonders 25 cent. 
Verder alle andere Duitsche en Engelsche merken. 
KaBe, Schaubek en Schwaneberger Albums 

en Supplementen, 
— uitgave 1936. — 

O o k vorige jaargangen zijn leverbaar. (529) 

V E I L I N G E N 
Nos. 2 6 7  2 6 8 

zullen op 30 November, 2 en 3 December a.s. 
plaatsvinden. 

Deze veilingen omvatten : 
Nr. 267 : 
een belangryke verzameling Nederland en 

Koloniën; een veizamelmg proeven van Ne
derland en Koloniën; een verzameling luclit
postzegels; en een buitengewomx offl^Ägrijke 
atdeelmg restanten. ;;iiVAS ^fmM 

Nr. 268 : 
Overzee. 

Geïllustreerde veilmgcatalogi worden op 
aanvraag gaarne grati& verstrekt door Neder
land'» oudste veilinghouders : 

j . L. VAN DIETEN S POSTZEGELHANDEL N.V. 
DELFTSCHEVAART 44  ROTTERDAM. 

Telefoon 55259. Postrekening 17369. 
Bankrekening: „Het Onderling Crediet" N.V. 

VEILINGEN SEDERT 1892. (716) 

Verschenen en uit voorraad leverbaar : 

De NIEUWE Supplementen (1936) 
voor het S c h a u b e k  a l b u m 
voor het S c h w a n e b e r g e r  a i b u m 
voor het KaBealbum 
voor het BeBaNeder landa lbum. 

Geeft ons het nummer van Uw album op en 
wij bezorgen U de ^ewenschte aanvulling. 

H o u d t U w album bij 
en wacht niet te lang 

met bestellen. 
De oplage van „Supplementen" op albums is 

zeer b e p e r k t . 

POSTZEGELHANDEL 
G. KEISER & ZOON, 

PASSAGE 2 5 , 
TELEFOON 112438. 

D E N HAAG. 
POSTGIRO 4 2 6 2 . 

(531) 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

Nederland en Koloniën, 
per jaar, franco p. post f 5,—. 

Buitenland, 
per jaar, franco p. post f 6,—. 
Afzonderlijke nummers f 0,50. 

Gratis voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 
(Kostprijs ± f 2,— per lid 

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor PUlatelio. 

O F F I C I E E L ORGAAN VAN 23 V E R E E N I G I N G E N . 

BEKROOND OP 29 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

14e J a a r g a n g . Breda, 16 November 1935. N r . 11 (167) . 
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latsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De adminis t ra t ie behoud t zich het 
recht voor adver tent iën , zonder opgaaf 
van redenen, ter plaats ing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappeHjken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
Maastricht; al wat Nederland en Kolonien becreh, 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, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z ; buitenlandsche poststukken 
aan J . J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J, P. Traanberg, 
Brouwersplein 2jr, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravennage; luchtpost aan H . L. S. Adama, Van Oldenbarnevehstraat 2, Nijmegen. 

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-Kolff, J. A. Kastein, K. E. König, J. G. Millaard, 
mr. J. H. van Peursem, Leon de Raaij. ^am--»hé 

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, zich te wenden tot 
L. C. A, Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 3718}. 

ZES EN TWINTIGSTE NEDERLANDSCHE 
PHILATELISTENDAG TE GRONINGEN 

6—8 SEPTEMBER 1935. 
(S lo t ) . 

De heer Vredenduin („Hol landia") gaf een verk la r ing van 
de beweegredenen, welke zijn vereenig ing geleid hadden een 
voorstel in te dienen t o t wijziging v a n he t bekerreglement . 
Spreker zelf is de gelukkige bezi t ter van den beker geweest . 
Hij acht te in da t bepaalde geval en ook bij andere gelegen
heden de belooning te g a a n ver re boven de p raes ta t i e . Hij 
oordeelde de wijze, w a a r o p de waa rdee r ing van een voor
drach t op het congres geschiedt, verkeerd . Z. i. dient een 
ju ry , waar in de aanges lo ten vereenigingen ver tegenwoordigd 
zjjn, de voordrachten te waardeeren . Hij wenschte den beker 
t e bestemmen voor wetenschappeli jke voordrach ten en voor 
populaire causerieën b.v. een medaille beschikbaar te stellen. 
De beeren Donck (Ned. Ver . ) , dr. Gommers („Breda") en 
Harbr ink Numan (U. Ph . V.) sp reken zich uit, den be
s taanden toes tand t e handhaven, t o t d a t de beker in vas t 
bezit is overgegaan. De jur idische r aadsman , mr . W. de Beer, 
acht het niet wenschelijk me t toes temming van oud-bezi t ters 
van den beker het betreffende reg lement te wijzigen, daa r 
een verzoek daar toe toch een ige rmate een moreelen d ruk op 
de aangezochten uitoefent . „Hol landia" heeft in het betref
fende punt der agenda een persoonlijk oordeel to t u i t ing willen 
brengen, doch wenscht daa rvan geen definitief voorstel te 
maken, waarover zij s t emming ver langt . Besloten werd he t 
bestaande bekerreglement voorloopig t e handhaven. 

De heer Vredenduin, in zijn hoedanigheid van voorz i t te r 
der commissie betreffende de j eugdverzamelaars , licht de 
werkzaamheden der commissie toe en he t r esu l t aa t , w a a r t o e 
deze is gekomen. De leden Quan t en dr. Valkema Blouw heb
ben ieder een zeer ui tvoer ig r a p p o r t ingediend. De secretaresse , 
mevrouw Van Heerdt-Kolff, heeft deze in een e indrappor t 
samengevat . De beeren Quan t en dr . Valkema Blouw kregen 
ieder gelegenheid, hun r a p p o r t e a mondel ing toe te lichten. 
Hun betoogen bevat ten verschillende hoogst in te ressan te ge
deelten, welke — zooals de hee r De Bas opmerk te — alles
zins waard zijn door he t Maandblad t e r a lgemeene kennis t e 
worden gebracht . De voorz i t te r stelde vervull ing van dezen 
wensch in het vooruitzicht . H e t Bondsbes tuur zal t r ach ten , 
aan de hand der r appor t en een overzichtelijk e indvers lag 
samen te stellen, d a t zal worden gepubliceerd. De heer Door
man (Ned. Ver.) deelt mede, da t in Duitschland aan de kin
deren op school a lbums worden ve r s t r ek t en verzameld wordt 
onder leiding der onderwijzers. Ook Enge land is ons in deze 
ver re vooruit. De heer V a n den Berg (Apeldoorn) is van 
oordeel, da t de commissie de zaak t e veel v a n een theore
t ischen kan t heeft bekeken. ZiJn eigen e rvar ingen te Hoorn 
en t e Apeldoorn zijn geweest , da t men enthous ias t begint , 
doch da t de gees tdr i f t weldra vers lap t , om al lengs geheel t e 
dooven. Hvj is benieuwd te vernemen, hoe de heer Cramerus 

den moed er bij de jeugd in houdt. De heer Cramerus ver
k laar t , da t de groei t e Breda crescendo g a a t . Men heeft de 
bijeenkomsten moeten spli tsen, om niet alle t ach t ig leden 
tegelijk te doen vergaderen . Nie t temin t r ach ten zij, die n ie t 
aan de beu r t zijn, de bijeenkomsten der anderen bij te wonen. 
Men moet zelfs toeneming van he t ledental beperken. „ B r e d a " 
heeft aanvankel i jk het v r a a g s t u k verkeerd aangepak t . Op 
h a a r adver ten t ies kwamen m a a r drie gegadigden af, m a a r 
ju is t deze drie hebben de cellen gevormd, om de ju is te lief
hebbers — weldra een veer t ig ta l — te bereiken. „Breda" heef t 
nog geen enkel lid van h a a r jeugdafdeel ing verloren ! Op 
v e t t i g aanschri jvingen, die in den beginne werden u i tge 
zonden, r eageerden veer t ig verzamellust igen. Alles h a n g t af 
van goede leiding. Dr. Gommers ( jeugdleider van „Breda" ) 
gaf daarop een beknopte u i teenzet t ing van de te Breda ge
volgde werkwijze. De leden zijn 12-18 j a a r oud. Lezingen of 
voordrachten worden — in tegenste l l ing met in den beginne — 
slechts bij u i tzonder ing gehouden. Tijdens de bi jeenkomst 
word t niet gerookt en m a g niets worden gebruik t . E r word t 
geregeld gerui ld en geregeld worden lot ingen georganiseerd . 
De contr ibut ie b e d r a a g t een dubbeltje per keer. De jeugd
afdeel ing heef t h a a r eigen secre tar is en eigen penningmees te r . 
Ter ins t ruct ie heeft zij de jeugdtentoonste l l ing te An twerpen 
bezocht. Tegen he t ve rgaderen in t e r beschikking gestelde 
schoollokalen werden bezwaren van paedagogischen a a r d 
geopperd. 

Als p laa t s , w a a r in 1937 de phi la te l is tendag zal worden 
gehouden, werd — op verzoek der a lsdan jubileerende ver
eeniging „De Globe" — bestemd Arnhem. 

Bij de ro n d v raag deelde de voorzi t ter mede, da t de hee r 
Zilver aan he t hoofdbestuur der P.T.T. heeft voorgesteld een 
cen t raa l bureau op te r ichten voor den verkoop aan ve rzame
laa r s van alle pos twaarden der wereld. He t hoofdbestuur heeft 
zich t o t den Bond gewend om advies. Een voorstel in den vorm, 
waa r in di t t h a n s is gegoten, heeft den Bond nog n immer 
bereikt . Wel werd hem meermalen tusschenkomst en mede
werk ing verzocht om den verkoop van nieuwe zegels te ver 
gemakkel i jken en t e bevorderen. H e t Bondsbestuur ach t de 
pract ische bezwaren, die de inwilliging van he t voorstel Zilver 
aankleven, zeer overwegend. Bovendien is he t van oordeel, da t 
t egen zeer ger inge , billijke vergoeding, dergelijke pos twaarden 
bij alle hande laa r s gemakkeli jk verkr i jgbaar zijn. H e t ont
raadde , op he t voorstel Zilver in te gaan . De heer Vredenduin 
(„Hol landia") deelde mede, da t — na een e rns t ig onder
houd — de heer Zilver zijn voorstel heeft la ten varen . 

Voorts m a a k t e de voorz i t te r g e w a g van een verzoek der 
Schweizerische Phi la te l is ten-Verein te Bazel om medewerking 
in verband met ru i l ing tusschen deze vereeniging en in a a n 
merk ing komende vereenigingen in ons land. De heer Donck 
(Ned. Ver.) deelde mede, d a t drie leden zijner vereen ig ing 
t e Hi lversum — als par t icu l ie ren — reeds in verbinding me t 
deze Zwitsersche vereenig ing ziJn getreden. 

In de Neder landsche Vereeniging is de vrees u i tgesproken, 
d a t de bui ten koers t e s tel len Nederlandsche u i tg i f ten in de 
toekomst door de P.T.T. zouden worden geveild, waardoor de 
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waarde zou kunnen dalen. Genoemde vereeniging hoopte, dat 
zulks niet zou geschieden, doch de restanten zouden worden 
vernietigd. De Bond zal een desbetreffend verzoek richten tot 
het hoofdbestuur der P.T.T. 

De heer Van Essen (Ned. Ver.) deelt mede, dat na Februari 
geen enkel boek Vellinga meer is verkocht. Het is gewenscht, 
de Vereeniging voor den Boekhandel op dit werk opmerkzaam 
te maken. De meeste exemplaren worden verkocht door 
tusschenkomst van den boekhandel. Het is gewenscht, dit 
werk op te nemen in den catalogus der Vereeniging voor den 
Boekhandel. 

De heer Van den Berg (Apeldoorn) riep de hulp van den 
Bond in tegen artikelen in dagbladen en tijdschriften, ge
tuigende van volslagen gebrek aan philatelistische kennis. 
Hij vroeg, of de Bond beschikt over een perscommissie ? De 
voorzitter antwoordde, dat vroeger een dergelijke commissie 
heeft bestaan, waarin de beeren Spitzen en Robert zitting 
hadden, doch dat deze, o. a. door overlijden van enkele leden, 
momenteel niet meer bestaat. De wenk is echter van zeer 
veel belang en zal ter harte worden genomen. De heer Vreden-
duin („Hollandia") las daarop het begin voor van een artikel 
uit „De Groene Amsterdammer" van 1 Juni 1935, waaraan 
inderdaad Philatelisten aanstoot kunnen nemen. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter, onder 
dankzegging aan autoriteiten en aanwezigen, omstreeks 13 uur 
de vergadering. 

Na een gezellige, gemeenschappelijke lunch in Huize Maas, 
vereenigden zich omstreeks 15 uur een 24-tal belangstellenden 
— onder wie de directeur-generaal der P.T.T. en de directeur 
van het Postmuseum — in de vergaderzaal tot bijwoning van 

het Congres, 
waar de heer Leon de Raaij uit Amsterdam een voordracht hield 
over: „Wat is de philatelistisehe waarde van de „Commando-
Brief zegels" van Oranje-Vrijstaat ? Zijn zij volwaardig ?" 

Deze voordracht, die met 
groote belangstelling ge-
»rolgd werd door het audi
torium en welke in het 
Maandblad zal worden 
afgedrukt, getuigde — 
zooals men dat van den 
heer De Raaü gewend is 
— van diepgaande, we
tenschappelijke philate
listisehe studie en groote 
deskundigheid. Tot alge-
meene voldoening ver
wierf spreker — met een 
gemiddelde van ruim 7 
punten — op zeer wel
verdiende wijze den wis-
selbeker, die sedert het 
congres te Breda in 1933 
nog berustte bij mr. J. H. 
Vuijstingh te Utrecht. 

Wij wenschen den heer De Raaij van harte geluk met zijn 
groot succes ! 

Na het congres trok men gezamenlijk universiteitswaarts. 
Op de trappen van dezen tempel der wijsheid werden de deel
nemers aan den 26en Philatelistendag der vergetelheid ont
trokken. Vervolgens had ieder ruim den tijd de tentoonstelling 
te bezoeken en zich voor te bereiden tot het diner. 

Het diner in Huize Maas. 
Alvorens aan tafel te gaan, maakte de voorzitter van de 

jury, mr. W. de Beer, de lijst van bekroningen bekend. De 
namen der gelukkigen — die wij van harte feliciteeren met de 
hun toegekende onderscheidingen — worden in het tentoon
stellingsverslag opgenomen. Aan den feestmaaltijd namen 
65 personen deel. De tafel was zeer smaakvol en kwistig met 
bloemen versierd. De verlichting geschiedde uitsluitend met 
kaarsen, wat de intimiteit der sfeer nog verhoogde. Aan het 
begin bracht de Bondsvoorzitter een tafeldronk uit op H. M. 
de Koningin, wie een telegram van eerbiedige hulde werd 

toegezonden. Het Wilhelmus werd door allen staande en uit 
volle borst medegezongen. Tusschen den tweeden en derden 
gang heette de Bondsvoorzitter de officieele gasten, den 
burgemeester van Groningen, den directeur-generaal der 
P.T.T., den directeur van het Postmuseum en de vertegen
woordigers der bevriende buitenlandsche Bonden welkom. 

Den heer Damme verzekerde de tafelpraeses dat, zoolang hij 
zou voortgaan de welgemeende invitatie van den Bond te aan
vaarden, hij telkens weer een Bondsvoorzitter, wien dan ook, 
zou vinden, die hem daarvoor jaarlijks dank zegt en mededeelt 
dat de Philatelisten zijn tegenwoordigheid niet alleen op hoogen 
prijs stellen, maar tevens deze als een groote eer blijven be
schouwen. Tegenover den heer Tresling ontpopte de heer 
Costerus zich als collega-museumdirecteur, en wel van de 
goede stede Edam. In die hoedanigheid werd hem aangeboden 
een keur der stad Amsterdam, waarin met straffen werden 
bedreigd vervoerders van personen, brieven, enz., die tot dit 
vervoer niet gerechtigd zijn, en wel naar Buiksloot, Edam, 
en andere steden van wereldbeteekenis. De tafelpraeses droeg 
dit document gaarne, als bewijs van belangstelling in het 
Postmuseum, aan dit instituut over en dankte, namens den 
Bond, den directeur voor diens tegenwoordigheid aan tafel. 

Het woord richtende tot den voorzitter van de F.I.P., her
innerde de heer Costerus aan de werkzaamheden dezer inter
nationale federatie gedurende het afgeloopen jaar, het toe
treden van Bulgarije en Spanje, de onderhandelingen met de 
Vereenigde Staten en Brazilië, den strijd tegen verval-
schingen, o. a. in Finland, de jeugdbeweging, e. d. Voorts 
wees de tafelleider op de verdiensten van den heer Maingay 
als commissaris-generaal van de Siteb. Voor dit alles bracht 
hij onzen in België woonachtigen landgenoot en vriend dank, 
daarbij de hoop uitsprekende, dat hij als voorzitter en dr. 
Goldberg als secretaris nog vele jaren hun functies in de 
F.I.P. zouden mogen bekleeden. 

Tegenover den voorzitter van den Koninklijken Belgischen 
Bond drukte onze Bondsvoorzitter de gevoelens uit van waar
deering voor de vriendschap, welke onzen Bond tot den zijnen 
bindt. Onzerzijds zullen wij er naar streven, deze steeds 
hechter te maken. De heer Costerus sprak zijn bewondering 
uit voor de werkzaamheden van den Belgischen Bond en voor 
de organisatie der Brusselsche postzegeltentoonstelling van 
dit jaar. Hü verzocht den heer Ruhl zijn landgenooten te ver
zekeren van onze vriendschappelijke gevoelens. 

Tegenover den Franschen afgevaardigde releveerde de 
tafelpresident, dat het tien jaren geleden was, toen een ge
delegeerde van zijn natie een Nederlandschen Philatelistendag 
met zijn tegenwoordigheid vereerde. Daarom stelt de Bond 
de aanwezigheid van den heer Dole thans des te meer op 
prijs. Hij verzocht dezen, zijn landgenooten te danken voor hun 
vertegenwoordiging en hun te verzekeren, dat de Bond gaarne, 
wederzijds, een der volgende jaren den Franschen Philate
listendag zal bijwonen. Hjj dankte den heer Dole voor diens 
tegenwoordigheid. 

Vóór het dessert beantwoordden autoriteiten en vreemde 
vertegenwoordigers de toespraken van den voorzitter. 

De directeur-generaal der P.T.T. drukte zijn waardeering 
uit voor de eminente leiding van den Bond in het algemeen 
en van de bijeenkomsten in het bijzonder, die ir. Damme 
— als hoogste postale autoriteit — steeds „met een gerust 
hart" kon bijwonen, zonder vrees voor eenig onverwacht 
puzzle te worden gesteld. Hü verzekerde den voorzitter, dat 
hij met veel genoegen de philatelistendagen bijwoont en dat 
de Bond op hem kan blijven rekenen. 

De directeur van het Postmuseum noemde zich een 
„schooier", doch verzekerde den voorzitter, dat hiJ — aan
gemoedigd door het succes — voor zijn museum zou blijven 
schooieren. 

Het antwoord van den heer Maingay was — als gewoon
lijk — buitengewoon geestig. 

Merkbaar onder den indruk dankte de heer Ruhl voor de 
hulde, aan de nagedachtenis zijner onvergetelijke, beminne
lijke, te vroeg gestorven vorstin bewezen. Hij herinnerde 
voorts akn de hechte banden, die tusschen zijn Bond en den 
onzen gedurende tal van jaren waren geweven. Na zjjn 
woorden speelde de muziek de Brabangonne. 

Ten slotte dankte de heer Dole voor de te Groningen ge
noten gastvrijheid. Hij was blü, dat hij naar deze noordelijke 
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dreven was gekomen en noodigde den Bond uit tot een bezoek 
aan de Parijsche tentoonstelling Jn 1937. Op zijn woorden 
volgde de Marseillaise. 

Na het dessert vergastte de muziek de aanwezigen op het 
Bondslied. De gezelligheid werd daarna verplaatst naar de 
groote zaal , waar wederom — gelijk den avond te voren — 
de beentjes lustig van den vloer gingen, terwijl aardige voor
drachten en gezellige éénactertjes verpoozing en afwisseling 
brachten. Zeer hoffelijk tegenover onze buitenlandsche gasten 
werden ook eenige Fransche chansons ten beste gegeven, het
geen door deze zeer op prijs werd gesteld. Alleraardigst was 
de beschrijving van den gang van een Kaapsch driehoekje, 
die neef op zijn verjaardag van oom cadeau had gekregen en 
die telkens geruild werd, om via zegels met gewone en 
buitengewone tandingen, zegels met mooie plaatjes (w. o. een 
afbeelding van Goya !) en den zomerzegel van 6 cent, te be
landen bij den gewonen huis-, tuin- of keuken-6-centb-zege], 
die noodig was om oom te bedanken voor zijn verjaars-
geschenk. Er heerschte alom een prettige, vroolijke, on
gedwongen kameraadschappelijke stemming, zoodat men 
slechts noode tegen 3.00 uur aan scheiden begon te denken ! 

Zondag 8 September. 

De excursie door Drente. 
Na betrekkelijk korte nachtrust waren allen weer vroeg

tijdig — om 10.00 uur — present. Het weer was — in tegen
stelling met Vrijdags — bijzonder gunstig. De tocht, in twee 
autobussen, ging eerst door de stad, daarna door de buiten
wijken Helpman en Haren, met hun aardige, knusse buiten
huisjes. Door de jonge aanplantingen van het Staatsbosch-
beheer, die de paarse erica der Drentsche heide allengs doet 
vergroenen, kwam men te Borger, waar de voorzitter der 
V.V.V. de excursie opwachtte en haar eerst een onvervalscht 
Drentsch binnenhuisje liet zien, waar de pot met aardappelen 
boven het open vuur in de woonkamer pruttelde, en daarna 
een echt hunebed. De Vriendelijke, Voorkomende Voorzitter der 
V.V.V. ( V !) deelde ons mede, dat de hunebedden evenmin iets 
te maken hebben met de „hunnen" van vroeger als met de 
lits-jumeaux uit onzen kuischen tijd, maar grafsteden waren, 
die vermoedelijk de urnen bevatten van Keltische opper
hoofden. Aan de „Drentsche koffietafel" werden we gespijsd 
en gelaafd door de bloem der Drentsche bevallig- en lief
talligheid. De dames waren in nationale kleedij en de ko:^fie 
vloeide uit de oude, Drentsche, blanke of beschilderde tinnen 
kannen. Jongens ! — wat hebben die Drentenaren er slag van, 
kcffietafels in elkaar te draaien ! Intusschen werd deze pro
vinciale attentie door allen op zeer hoogen prijs gesteld. Er 
ziJn heel wat filmpjes aan de vereeuwiging van dezen „aan
val" tijdens de herfstmanoeuvres verkiekt ! Via Assen — waar 
de bevriende buitenlandsche mogendheden afscheid van ons 
namen om zuidwaarts huns weegs te gaan — ging het naar 
Paterswolde, waar we verrast werden door en vergast op 
een een een patertje langs den kant, zult u denken ? 
Mis : we bleven niet aan den kant, doch gingen spelevaren 
midden op het Paterswoldschemeer, met het silhouet van 
Groningeu's hoofdstad in het verre verschiet en allerlei witte 
zeilen rondom ons op den blauwen, kabbelenden plas. Wat is 
ons land toch mooi ! Daarvan heeft onze Groningsche gast-
vrouwe ons opnieuw overtuigd ! Toen het gezelschap om vier 
uur te Groningen terugkwam, kon men nog net op het 
nippertje de sluiting van de tentoonstelling bijwonen. 

Zoo ligt de Zes en Twintigste Philatelistendag weer achter 
ons. We zijn „Groningen" dankbaar voor haar gulle gast
vrijheid en hoffelijke, aangename ontvangst. De philate
listische banden, die ons met onze noordelijke geestverwanten 
samensnoeren, zijn nauwer aangehaald. Wü hopen, dat „Gro
ningen" de gevolgen harer propaganda aan den lijve moge 
ondervinden. Zij kan met groote voldoening op het succes 
harer organisatie van den 26en Nederlandschen Philatelisten
dag terug zien. Alle hulde, „Groningen", en veel dank ! 

Utrecht, 13 September 1935. 
"M De tweede Bondssecretaris, 

W. G. DE BAS, 
Postbus 1, Utrecht. 

J. K. RIETDIJK. 

N.B. De afbeeldingen der zegels ziJn steeds op ware 
grootte, tenzij het tegendeel is aangegeven. L = liggend-, 
S = staand formaat. 

AFGHANISTAN. 

P< 

Ter gelegenheid van het 13-
jarig bestaan van het tegenwoor
dige regime verscheen het fran-
keerzegel: 

50 pul, blauw. 

ANDORRA (Fransch kantoor). 
Waarde-opdruk op onderstaand frankeerzegel der koersee-

rende uitgifte: 
20 c. op 50 centimes, wijnrood. 
ARGENTINIË. 
De eerstelingen der nieuwe serie frankeerzegels, met por

tretten van bekende staatsburgers is verschenen op papier 
met het meervoudig watermerk R.A. in zon. Te melden zijn: 

14 centavo, bruinviolet (Belgrano). 
1 „ grijsbruin, (Sarmiento). 
2 centavos, bruinlila. (José de Urqui-

za). 
MI\mWM 

lÉ tMÉM 

groen. 
4 
5 
6 

10 
12 
20 

(José de San 
Martin), 

grijs. (Admiraal Brown), 
geelbruin. (Dr. Moreno), 
olijf. (Dr. Alberti). 
rood. (Dr. Rivadavia). 
bruinrood. (Gener. Mitre). 
blauw. (Generaal de 

Guemes)-
Dienstzegel, opdruk M.R.C, op frankeerzegel der uitgifte 

1925-'32: 
YJ centavo, lila. 
BELGIË. 

De eerste waarde der anti-tuber-
culose serie is op 1 November j.l. ver
schenen: 

7 0 - 1 - 5 c , zwart en grijs. 
De heer Van Caspel schrijft ons, 

dat de animo voor deze zegels zeer 
groot is, maar dat zij helaas zeer 
slecht gecentreerd zijn. 

De zegels zijn gedrukt in blokken 
van 5 riJen, elk van 10 stuks. Genoem-
heer deelt nog mede, dat op het 47e 
zegel een lange kras door het oog der 
koningin loopt; bij het 48e een klein 
krasje op dezelfde plaats. 

BRAZILIË. 
Herinneringszegel aan den opstand der Farroupilhas in 

1835: 
700 reis, blauw. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Het zegelbeeld geeft de buste weer van generaal Gonsalves 
da Silva, alsmede het wapen van den staat Rio Grande do Sul. 

De zes-jarige zoon van keizer Pedro I, dom Pedro de Alcan
tara, had als regent vanaf April 1831 met groote moeilijk
heden te kampen. Drie partijen bestreden elkander vinnig: de 
monarchisten of Caramuros, de republikeinen of Farroupilhas 
en de Federalisten. In 1834 werd Brazilië bij besluit der 
kamers een federale monarchie; het jaar daarop brak zich een 
sterke republikeinsche beweging baan, vooral in den staat 
Rio Grande do Sul, die het einde inluidde der monarchie. 

Generaal Gonsalves was de aanvoerder der republikeinen of 
Farroupilhas in het zuiden. 

De volledige serie zal bestaan uit de waarden 200, 300, 
700 en 1000 reis. 

Roode Kruis-zegels volgens afbeelding, uitgegeven ter ge
legenheid van het derde Pan-Amerikaansche Roode-Kruis-
congres: 

300 -|- 100 reis, bruin en rood. 
700 + 100 reis, blauw en rood. 
Portzegels in de koerseerende cijferteekening in gewijzigde 

kleuren en op papier met het watermerk Zuiderkruis: 
10 reis, violet. 200 reis, blauw-grijs. 
20 „ zwart. 400 „ sepia. 
50 „ donkergroen. 600 „ orange. 

100 „ rose. 

BULGARIJE. 

5bArAPH5ï 
EX(MBbETOMl 

i H É É M a i i i i i i i 

Ter gelegenheid van de inwijding van het monument ter 
eere van den revolutionair Hadji Dimitri, verschenen onder
staande f rankeerzegels: 

4 „ rood. (L) 
1 lewa, groen. (S) 
2 „ bruin. (S) 
7 „ blauw. (S) 

14 „ oranje. (L) 
Op de 1 lewa is het gedenkteeken afgebeeld, de 2 lewa 

toont het portret van Dimitri, de 4 lewa denzelfde met zijn 
vriend Stefan Caradja, de 7 lewa de eedsaflegging en de 14 
lewa het huis van Dimitri. 

De oplaag bedraagt: 1 lewa 90.000 stuks, 2 lewa 80.000 
4, 7 en 14 lewa elk 30.000 exemplaren. 

In het Juni-nummer meldden wjj de eerste waarden der 
koerseerende serie frankeerzegels, 1 lewa lichtgroen en 2 lewa 
rood, met het watermerk golflijnen. 

Op ditzelfde papier zijn thans verschenen: 
10 stotinski, rood en oliJf (cijfertype) 

6 lewa, blauw (koningstype). 
Verplicht toeslagzegel, als omschreven in het vorige num

mer: 
1 lewa, groen en blauwviolet. 

CANADA. 
Portzegels in de gebruikelijke cijferteekening, gedrukt in 

staand formaat: 
4 cents, violet. 

CEYLON. 
Pi-ankeerzegel in de nieuwe landschappen teekening, Adam's 

Piek, liggend formaat: 
3 cents, olijf en zwart. 

CHAMBA (Juli 1935). 
Opdruk Chamba State op koerseerende frankeersegels van 

Britsch-Indië met den tekst Postage: 
yi anna, groen. 
1 anna, bruin. 

Bovendien overdrukt met Service: 
2 annas, vermiljoen. 

CHILI (Juli 1935). 
Luchtpostzegels in de gebruikelijke landschapteekeningen: 

6 pesos, roodbruin. 
8 pesos, groen. 

DANZIG. 
Luchtpostzegels in nieuwe teekenin-

gen, staand of liggend watermerk: 
10 pfennige, rood. 
15 „ geeloranje. 
25 „ russisch groen. 
50 „ uïtramarijn. 
1 gulden, roodlila. 

Deze laatste waarde is gedrukt in lig
gend formaat. 

DUITSCHLAND. 
Ter herinnering aan de Hitler-putsch van 9 November 1923 

verschenen twee zegels, waarop een S.A.-man met vlag: 
3 pfennig, bruin. 

12 „ rood. 
In het volgend nummer brengen wij de afbeelding. 
EGYPTE. 
Dienstzegel in de koerseerende teekening, doch in kleiner 

formaat: 
20 millièmes, blauw. 

EGYPTISCHE SOEDAN. 

^lAA^MAAAAAAl^ 

Luchtpostzegels in de koer
seerende teekening: 

1% piastres, groen. 
10 piastres, blauw en 

bruin. 

FRANSCH-GUYANA. 

ütÉMÜM 

^ • I f l ^ P ^ 

ttturn»* 

Het 300-jarig bestaan der Fransche bezittingen in de Antil
len bracht de reeds vroeger aangekondigde serie in de 
waarden: 

40 centimes, bruinzwart. 1 franc 75, rose. 
50 centimes, steenrood. 5 francs, bruin. 
1 franc 50, ultramarijn. 10 francs, groen. 

Op de drie eerstgenoemde waarden is de verovering van 
Cayenne in 1676 weergegeven, door de Fransche vloot onder 
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D'Es t rées , op de andere een s t randgezicht met landsproducten 
en een inlandsch hoofd. 

Deze zegels worden slechts verkocht in complete series, 
w a a r v a n er 30.000 werden gedrukt . Hiervan werden 10.000 
series naa r de kolonie gezonden, terwijl de overige verkr i jg
baa r werden gesteld aan he t bekende bureau te P a r u s . 

GROOT LIBANON. 
Kleurwijziging f rankeerzegel der koerseerende u i tg i f te : 

1 p ias t re , bruinli la. 
G U A D E L O U P E . 

mmmmmmmmmmirmmmn 

^BBITAPETCIJPKIHI ; 
aiCMEUEÜ FOKOE tft C ' BEi A N T I U t S - l & ^ 5 

MMül 

tiwmunttivm 

ÉMÉÉÉii 

Om dezelfde reden, als vermeld onder Fransch-Guyana , ver 
schenen de her inner ingszege ls : 

40 centimes, b ru inzwar t . 
50 centimes, s teenrood. 
1 franc 50, u l t ramar i jn . 
1 franc 75, rose . 
5 francs, bruin . 
10 francs, groen. 

Op de drie l aags te waa rden is de st icht ing weergegeven 
van de „Compagnie des Ant i l l es" door Richelieu in 1635. De 
drie andere toonen Victor Hugues en zijn pa r t i jganger s in 
1793. 

Oplaagcijfers, enz. als vermeld onder Fransch Guyana . 

I T A L I Ë . 

* > POSTE ITAUANE' 

1855 ^ Ä K ' 1955 

l'CENTENARIO O A l f l 
BELLINIANO O U 

mmmmmmn 
.,P5v PO/TE ITALiANE 
S V I'CEMTEHARIOBELÜHIANO 

1855-1935 

MMHÉIÉÉM 

IIIIIVIIWVWMXM«« 

Frankee rzege l s t e r gelegenheid van den eers ten in te rna t io 
nalen salon voor luch tvaar t , gehouden te Mi laan : 

20 centesimi, rose. 
30 „ sepia. 
50 „ violet. 
1 l ire 25 c , blauw. 

Op de twee l aa t s t e waarden is de beeltenis weergegeven van 
Leonardo da Vmci. 

De honderds te t e rugkeer van den s te r fdag van den componist 
Vincenzo Bellini werd herdacht door de ui tg i f te van onder
s t aande f rankeer - en luchtpos tzegels : 

20 centesimi, rose . 
sepia, 
violet, 
blauw. 

1 l ire, oranjerood. 
2 lire, g roenzwar t . 

30 
50 
1 lire 25 c , 
1 lire 75 + 
2 lire 75 + 

Luchtpos tzege l s : 
25 centesimi, geeloranje. 
50 „ sepia. 
60 „ rose. 
1 lire + 1 lire violet. 
5 l ire + 2 lire, groen. 

Op de vier l aags te waarden der f rankeerzegels is Bellini 
weergegeven, op de 2 1. 75 zijn geboortehuis t e C a t a n i a (S i 
cil ië) . 

Alle waa rden gedruk t in s taand fo rmaa t , u i tgezonderd de 
1 lire 75. 

De luchtpostzegels zijn alle vervaardigd in l iggend f o r m a a t ; 
de drie l aags te in de weergegeven teekening. Op de 1 lire een 
musiceerend engelenpaar . op de 5 lire een landschap (Sic i l ië?) 

MAROKKO (Bri tsche k a n t o r e n ) . 
Opdruk „Morocco Agencies" , c. q. met nieuwe waa rde op 

onders taande f rankeerzegels van Groo t -Br i t ann ië : 
15 cent imes op ly, pence, bruinrood ( p h o t o g r a v u r e ) . 
3 f rancs op 2/6 , bruin (gewijzigd t y p e ) . 
2 shil l ings 6 p., bruin (gewijzigd t y p e ) . 

M A R T I N I Q U E . 

JMAKTIMOUE-Rl : 

wmmwvmmm^t 

lAliARTINIOl 
SCHCTLCMEBeiLOOOLmOHDtlESaJWÄSL 18 ' .8 

ÉÉMIÉAÉiÉÉÉÉAÉMÉÉl 

Her inner ingszege ls als vermeld ondei F r a n s c h - G u y a n a : 
40 cent imes, b ru inzwar t . 
50 cent imes, s teenrood. 
1 f ranc 50, u l t ramar i jn . 
1 franc 75, rose. 
5 f rancs , bruin. 
10 francs , groen. 

Op de drie l aags te waarden is weergegeven Bélain d 'Es-
nambuc (1C35), op de overige Schoelcher, de bevrijder der 
slaven (1848). 

Voor oplagecijfers enz., zie he t vermelde bij F ransch-Guy
ana . 

MEXICO. 
F rankee rzege l t e r her inner ing aan he t feit, da t de s t a a t 

Chiapas seder t 1824 een deel u i tmaak t van Mexico: 
10 centavos, blauw. 

De post heeft h ier een nieuwigheidje ingevoerd, waarbi j 
he t publiek alle postzendingen kan verzekeren. Speciale zegels 
t e r voldoening van he t voor deze verzeker ing verschuldigde 
recht , verschenen in de waa rden : 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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V ^ W V ^ W ^ 
• • V 

i i i m f H f J 

5 
10 
15 
20 
30 
40 
45 
50 

centavos blauw. 
vermiljoen 
rood. 
geelgroen. 
groen. 
blauwgrijs 
blauw. 
violet. 

10 centavos, rood. 
50 centavos, donkerblauw. 
1 peso, blauwgroen. 

Op de 10 centavos is een verzekerd pakket weergegeven 
met een gefingeerd adres, op de 50 centavos een postzak en 
op de 1 peso een brandkast. 

MOCAMBIQUE CIE. 
De in het vorig nummer vermelde driehoekige luchtpost

zegels zijn met 1 dezer vervangen door een nieuwe en uit
gebreider serie in dezelfde teekening, doch in rechthoekig for
maat en alle met het middenstuk in zwart. 

Aldus zijn te melden: 
60 centavos, karmijn. 

(middenstuk bruin). 
80 centavos, karmijn. 

1 escudo, ultramarijn. 
2 „ grijslila. 
5 „ geelbruin. 

10 „ karmijn. 
20 „ groen. 

PARAGUAY. 
De 1 peso groen der uitgifte 1927-29 verscheen in violet 

en met de opgedrukte letter C in rood. 
Het luchtpostzegel 40 centavos geelgroen — Yvert no. 49 — 

verscheen in blauw. 
PERU. 
Opdruk „Deficit" op onderstaande frankeerzegels der Pi-

zarro-uitgifte, waardoor deze in portzegels werden veranderd: 
2 centavos, lila. 
10 centavos, rood. 

Laatstgenoemde verscheen mede als dienstzegel met den 
opdruk Servicio Oficial. 
PORTUGAL. 

Onderstaande waarden der Camoens-serie verschenen met 
den opdruk „Cruz Vermelha Porte Franco 1936": 

25 centavos, grijsviolet. 
40 „ blauwzwart. 
50 „ rood. 
1 escudo, grijsblauw. 
2 „ geelolijf. 
20 „ violet op grijsviolet. 

De opdruk op de 40 centavos is in rood, op de andere waar
den in zwart aangebracht. 

SALVADOR (September 1935). 

" 

^ 

••CDRREDSOEV 
ElSRLVRDailC.R. 

^#^f^ 
É ^ ^ - ^ i-» f * 7 CENTIVISJ^ 

rm 

' 

IM 

Verdere waarden in de nieuwe 
teekening, nationale vlag: 

1 centavo, blauwgroen. 
3 centavos, lilarose. 

Luchtpostzegels in de nieuwe tee
kening der frankeerzegels, doch met 
den tekst Servicio Aereo: 

30 centavos, bruinzwart. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op, tot aansluiting by een vereeniging 

SPANJE. 

MP««VM«««ffVMW^W 

ÜW' OORUG««- : 

m iMmmn»*-!»' 

Het in het vorige nummer aan
gekondigde frankeerzegel, uitge
geven ter gelegenheid van de ex
peditie van Iglesias naar hnt Ama
zonegebied, is thans verbchenen: 

30 centimos, rose. 
Een millioen exemplaren werden 

gedrukt. #> 
• » i 1^^ ^ 

TIMOR. 
Toeslagzogels, opdruk „Instrueao D.L. No. 7 de 3 - 2 1934" 

op plakzegels in het gebruikelijke type: 
2 avos, groen. 
5 avos, groen. 
7 op }̂  avo, rose. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, buste van den staats-

president, gelijk aan die der jubileum-uitgifte van 1935, 
doch gevat m een andere omlijsting: 

1 kroon, wijnrood. 

URUGUAY. 
Frankeerzegels in het koerseerende Artigas-type, litografie: 

5 millesimos, bruin. 
5 centesimos, groen. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

Hierbij geven wiJ de afbeelding 
van het in het vorig nummer vermel
de zegel, uitgegeven bij de inwijding 
van den Boulder-dam: 

Waarde 3 cents, kleur violet. 

YOUGO-SLAVIE. 

««^nvvi 

Herinneringszegels aan den moordaanslag te Marseille op 
9 October 1934, waaraan Koning Alexander I van Yougo-
Slaviè ten offer viel: ' 

75 para, groen. 
1 dinar 50, rood. 
1 dinar 75, bruin. 
3 dinars 50, ultramarijn. 
7 dmars 50, karmijn. 

Van de 75 p. en 114 dinars werden gedrukt elk 300.000 
stuks, van de overige waarden elk 100.000 exemplaren. 

Weldadigheidszegel volgens afbeelding: 
50 paras, groen en karmijn. 

De opbrengst komt ten goede aan het Roode Kruis. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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ZUIDWESTAFRIKA. 
Opdruk S.W.A. op de voortrekkerszegels van ZuidAfrika: 

1 + K penny, rose en zwart. 
2 j 1 penny, lila en grijsgroen. 
3 + IK pence, blauw en grijsgroen. v. B. 

<$>k eVerWaditen 
'Nieim'e Uit^ifter 

Oplaa^ci/ffrs.erö. 

CANADA. 
De op 1 Juni j.1. verschenen nieuwe serie valt niet in den 

smaak. Het voornemen bestaat haar binnen afzienbaren tij'd 
door een andere te vervangen, wat dan samen zou vallen met 
de ophanden zynde opening van het nieuwe parlement. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Voortaan zullen elk jaar in de maand October aan de post

kantoren vier „zegels" verkrijgbaar zijn in de waarden 1, 3, 
7 en 10 centavos, welke gratis ter beschikking van den post
dienst worden gesteld door de Sociedad Colombista Paname
ricana. De verkoop aan de postkantoren blijft eigendom van 
de posterijen, maar deze verplichten zich om de onverkochte 
restanten terug te geven aan genoemde vereeniging, die er 
vrijlijk over kan beschikken. Deze zal ze dan wel tegen een 
zacht pi'ijsje aan de verzamelaars trachten te slyten. Het 
spreekt vanzelf, dat wij een dergelyke speculatieve uitgifte 
niet zullen opnemen in het Maandblad. 

ESTLAND. 
Gedurende de periode 19361940 zal elk jaar een toeslagserie 

v.erschijnen in de waarden 10, 15, 25 en 50 santimu, welke 
verkocht wordt tegen den dubbelen prijs. De overwaarde 
komt ten goede aan de vereeniging Uhisabi (Noodhulp). 
Deze zegels worden telkenmale gedurende 9 maanden ver
krijgbaar gesteld en blijven een jaar in koers, Wat i..^~ aan de 
postkantoren verkocht mocht worden, wordt ter beschikking 
van genoemde vereeniging gesteld. Een mooi vooruitzicht voor 
hen, die zich deze zegels ongebruikt aanschaffen! 

GRIEKENLAND. 
De 75 drachmen der uitgifte 1933, Yvert no. 401, is op 1 

dezer buiten koers gesteld. 
HONGARIJE. 
Senfs 111. Briefmarken Journal meldt op goed gezag, dat 

van de Rakoczizegels van dit jaar 140.000 complete series 
werden gedrukt, teneinde te kunnen voldoen aan de talrijke 
aanvragen. 

LUXE^MBURG. 
In den loop dezer maand verschijnt het frankeerzegel 10 

francs groen, met een gezicht op het oude slot te Vianden. 
Ditzelfde zegel wordt eveneens uitgegeven met den opdruk 

„officiel". 
Van de in het Septembernummer vermelde 2 francs zwart, 

ongetand, uitgegeven ter gelegenheid van de te Esch gehouden 
postzegeltentoonstelling, werden 75000 exemplaren gedrukt. 
De toeslag van 50 centimes kwam ten goede aan de publieke 
liefdadigheid. De nietverkochte exemplaren werden op 16 Sep
tember j.1. vernietigd. 

MADAGASCAR. 
De serie van 1931, ruiterportret van generaal Galliéni, 

zal worden uitgebreid met meerdere waarden. 
NIEUWZEELAND. 
De verkoop der luchtpostzegels van de uitgifte 1931 is thans 

gestaakt. 
RUSLAND. 
In den loop van deze en de volgende maand zullen de vol

gende gelegenheids en herinneringszegels verschijnen: 
a. 60 geboortedag van den president der U.d.S.S.R. M. I. 

Kalinini; waarden 3, 5, 10 en 20 kopeken. 

J. K. RIETDIJK. 
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b. Terugkeer van den 25en sterfdag van graaf L. N. Tolstoi; 
waarden 3, 10 en 20 kopeken. 

c. Herinnering aan de vooraanstaande revolutionairen M. 
W. Frunse (2 kopeken), N. E. Baumann (4 kopeken) er S. M. 
Kirow (40 kopeken). 

Zoo spoedig de zegels voor ons liggen komen wij hierop 
terug. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
In het begin van 1936 verschijnen nieuwe drukwerk en 

luchtpostzegels. 
URUGUAY. 
Een speciale serie zal verschijnen ter herinnering aan den 

romancier Florencio Sanchez. 
VATICAANSCHE STAD. 
Verschillende bladen meldden eenige maanden geleden ten 

onrechte als verschenen 10 opdrukken op onderscheidene 
waarden der uitgifte 1929. Deze opdrukken zijn tot op heden 
niet verschenen, wel moeten zij vervaardigd zijn, doch er schij
nen plannen te bestaan om hen niet uit te geven, doch te ver
nietigen. 

ZANZIBAR. 
In het Julinummer meldden wij reeds het een en ander 

over de voorgenomen muntwijziging: cents en shillings. 
Stamp Collecting weet thans te berichten, dat met den druk 

der nieuwe zegels begonnen is, dat de teekeningen ongewijzigd 
zullen blijven en dat de waarden zullen zijn: 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 40 en 50 cents, 1, 2, 5, 7K en 10 shillings. 

Vorts verschijnt in de nieuwe munt een serie portzegels. 
V. B. 

Nederland 
en 

Overzeesche 
Geweiier 

mmmmm 

NEDERLAND. 
Het Luchtvaartfondszegel. 

Het aangekondigde toeslag
zegel voor het Nationaal Lucht
vaartfonds is op 16 October 
verschenen. Zoo^ils in het vorig 
nummer al werd vermeld is de 
kleur bruin, het formaat is 
als dat van de crisiszegels. 
Kamtanding 12X ä 18 (korte 
zijde) bij 14 (lange zijde). De 
vellen zijn groot 100 stuks, 
ze hebben het watermerk cir
keltjes, dat evenwijdig loopt 
met de korte zijde der zegels. 

Op de velranden de gebruikelijke dubbele lijn, en verder 
aan de korte zijden de telnummers 110 resp. 101. Deze doen 
dus veronderstellen, dat wij de zegels zóó voor ons moeten 
houden dat ZuidLimburg beneden komt, Op den (rechter) 

ZICHTZENDINGEN. 
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zijrand bevindt zich echter het etsingnummer, 486, dat zóó 
geplaatst is dat wij de provincie Zeeland op de zegels onder 
moeten houden om het nummer rechtop te zien. De firma 
Enschedé laat dus ook geheel in het midden wat de onder
kant van het zegel is. 

De initialen M C E van den ontwerper M. C, Escher be
vinden zich in den onderhoek (rechter of linker, naar ver
kiezing). Het zegel is, naar onze meening, uitstekend ge
slaagd. Het komt echter wel eenigszins in de verdrukking 
tusschen zomer- en kinderzegels, wat den verkoop niet ten 
goede zal komen, terwijl wij omgekeerd hopen dat de verkoop 
van de Kinderzegels niet ongunstig zal worden beïnvloed door 
den overvloed van weldadigheidszegels in de tweede helft van 
dit jaar. ' ' • 

Het Algemeen Handelsblad nam een ingezonden stukje op 
van iemand, die meent dat de inscriptie foutief is en die de 
zegels alsnog veranderd wil zien. In overeenstemming met: 
het groote paard wil hij het randschrift laten luiden: Voor 
het Nationale Luchtvaartfonds. Deze inzender spreekt zeker 
ook, om bij Amsterdam te blijven, van het Koloniale Insti
tuut, het Stedelijke Museum en het Centrale Station. 

Verkoop en opbrengst Zomerpostzegels. 
Van het persbureau der P.T.T. ontvingen wij d.d. 25 October 

het volgende bericht: 
Blijkens de v o o r l o o p i g e cijfers zijn van de zomer

postzegels de volgende aantallen verkocht: 
Wi + VA cent 743.798, 
5 - f 3 cent 636.622, 
6 - f 4 cent 1.076.356, 

12'X -f 3}^ cent 396.050. 
De bruto opbrengst boven de frankeerwaarde bedraagt 

rond ƒ87.000. 
Deze aantgllen zijn, wanneer wii de kinderzegels buiten be

schouwing laten, de hoogste, ooit door een weldadigheids-
serie bereikt. Zij laten zien wat een goede propaganda be
reiken kan ! 

De a.s. Kinderzegels. 
Van de kinderzegels is nog slechts bekend, dat zij weer op 

10 December verkrijgbaar zullen zijn en tot en met 9 Ja
nuari 1936 zullen worden verkocht. Dezelfde waarden zullen 
verschenen als de vorige jaren. 

Tariefsverlaging postpakketten. 
De tariefsverlagingen, die door de P.T.T. op 1 November 

werden ingevoerd, zijn voor ons verzamelaars in zooverre van 
geen belang, dat zij geen nieuwe post- of portzegels ten ge
volge zullen hebben. Op postgebied is het hoofdzakelijk een 
verlaging van het tarief van postpakketten met invoering 
van nieuwe gewichtsgrenzen. De tarieven worden voor 
pakketten 

tot en met 1 kg. 20 cent, 
1 tot en met 2 kg. 25 cent, 
2 tot en met 3 kg. 30 cent, 
3 tot en met 5 kg. 50 cent, 
5 tot en met 7 kg. 60 cent, 
7 tot en met 9 kg. 70 c£nt, 
9 tot en met 10 kg. 80 cent. 

Een en ander wordt medegedeeld in Dienstorder H 642 
van 28 October 1935. 

Nieuwe oplaagletters. 
2M cent S; 5 cent S; 12K cent (koningin) I; 21 cent F ; 

30 cent P. 
Nieuwe etsingnummers en tandingen. 
5 cent S: L 481, tanding Gl. 

R 481, „ Gl. 
L 485, „ Gl. 
R 485, „ Gl. 

12 M cent I: 484, „ Gl. 
21 cent P : 480, „ Gl. 
30 cent P : 478, „ GL 
6 cent Luchtv.fonds: 486. 

Nr. R 450 van de 5 cent Q zou, naar ons werd medegedeeld, 
wel bestaan; wij hebben dit nummer echter nog niet zelf 

gezien. Van oudere nrs. zijn en bleven onbekend R 443 van de 
6 cent M en L 473 van de 6 cent O. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1% cent A (grijs): 237, 238, 248, 249, alle getand Gl. 
2'Ä cent S: 252, tanding Gl. 

„Cour Perinanente"-zegels ongebruikt ? 
Wij vernamen van verschillende kanten (bij geruchte), dat 

de zegels met opdruk „Cour Permanente" ongebruikt zouden 
voorkomen, en hier en daar aan verzamelaars zouden zijn 
aangeboden. Wij houden ons zeer aanbevolen voor nadere 
inlichtingen. 

NED.-INDIE, 
Buiten-omloop-stelling van postzegels. 
De volgende frankeer- en (ex-)luchtpostzegels zullen binnen

kort buiten omloop worden gesteld. De juiste datum daarvan 
is echter nog niet bekend. De voorraad bij het Magazijn van 
die waarden is uitgeput; op de postkantoren worden ze op
geruimd. Het zijn: 

Cijfertype 1912 e. v.: 1 cent olijfgroen, 2 cent bruin, 2 cent 
grijs (1930), 2y, cent rood (1922), 3 cent bruingeel, 4 cent 
groen (1928), 4 cent geel (1930), 5 cent blauw (1928). 

Scheepstype 1913 e. v.: 12}<; cent rood (1922), 20 cent 
blauw (1922), opdruk 12»^ op 20 cent (1930). 

Luchtpost December 1928: 10 cent lila, 20 cent bruin, 
40 cent rood, 75 cent groen, 150 cent oranje, opdruk 50 op 
150 cent (1932). 

Opdrukken op vroegere luchtpostzegels: 2 op 10 cent, 2 op 
20 cent, 2 op 30 cent (1934). 

Willem van Oranje-zegel: 123^ cent (1933). 
Het zijn de volgende nummers van den speciaal-catalogus: 

100, 101, 103, 131, 132, 134, 136, 137, 160, 162, 171, 180, 
209, 210, 211; luchti-ost 6, 7, 8, 9, 10, 17. 

De 5 cent groen 1922 op dik papier. 
Wij danken de firma R. Kingma te Apeldoorn voor de toe

zending van een blok van de 5 cent groen 1922 (nr. 133), dat 
opvallend dik papier vertoonde. Een half vel werd hiervan 
gevonden. Van een gedeelte van den rand werd de gom af
geweekt, deze bleek echter niet de oorzaak te zijn. 

De komende postzegelveiling der P.T.T. 
Op Dinsdag 17 December a.s. wordt de jaarlijksche veiling 

van f'-ankeer- en portzegels door den P.T.T.-dienst te Ban
doeng gehouden. Van verschillende zijden werd, aldus het 
Postzegelblad voor Indie, de vrees uitgesproken dat door de 
zware afstempelingen van den laatsten tijd een groot deel 
van de zegels waardeloos zou zijn. Het bleek na informatie 
echter, dat een grondige selectie was toegepast en alle zwaar 
gestempelde zegels waren verwijderd. Bovendien is de grootste 
voorraad afkomstig van postwissels, die eerst na twee jaar 
mogen worden vernietigd, zoodat het grootste deel van de 
zegels voor ruim twee jaar is afgestempeld. 

'oststukkeiL 
i'iimiïïtnmiif 

NEDERLAND. 
Postblad. 
Op 6 September j.1. was op de postzegeltentoonstelling te 

Groningen voor het eerst verkrijgbaar het bij dienstorder 
H 354 van 5 Juni vermelde postblad met een zegelafdruk van 
6 cent. (zie blz. 135 van het Juli-nummer). Het komt in uit
voering geheel overeen met het vorige model van de 734 cent. 

Particuliere briefkaart. 
Wederom is één van deze interessante kaarten bekend ge

worden en wel op de 234 cent, groen op lichtgroen, met schei
dingslijn: 

2 I h. Peck & Co. / Amsterdam. / Nieuwendijk 62-74. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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NED.-INDIE. 
De volgende poststukken worden buiten omloop gesteld: 
Briefomslag 12 ̂  op 20 cent. 
Briefkaart uitg. 1913, 5 cent blauw, verder 5 op 1% c , 

5 + 5 op 7J^ +7K, 5 op 12'A c. en 5 + 5 op 12i4 + 12K. c. 
De datum van buiten-omloop stelling is nog onbekend. De 
voorraad bij het magazijn is uitgeput, op de postkantoren wor
den ze opgeruimd. 

BUITENLAND. 
BASUTOLAND. 
Met den stempel van de 1 pf. briefkaart verscheen nu ook 

de kaart van }4 P- groen in overigens de zelfde uitvoering. 

BULGARIJE. 
Een briefkaart van 1 lewa groen, is op groenachtig karton 

te melden met een grooten kop van koning Boris naar links 
op een blanco achtergrond. De zelfde kaart is bij gelegenheid 
van een vischteelttentoonstelling te Plewna van 21 tot 23 
September ook als prentbriefkaart uitgegeven. Bij deze kaart 
staat de afzenders-aanduiding in twee regels boven de af
beelding. 

CEYLON. 
Bern verdeelde twee enveloppen van 6 c. rood met het 

normale koningstype in den stempel. De eene meet 154 bij 
90 mm. en heeft wit papier, de andere is roomkleurig en 
heeft 137 :108 mm. tot afmetingen. 

CHINA. 
De in Juli gemelde briefkaart van 15 c. rood verkreeg nu 

reeds door tarief wijziging een zwarten opdruk 12 e. Tevens 
bracht Bern de op gelijke wyze behandelde dubbele briefkaart, 
welke ik zonder opdruk nog niet meldde. De opdruk is ook in 
Chineesche karakters, aan de zykanten van den stempel, 
aangebracht. 

COCHIN. 
Naast den reeds eenigen tijd in omloop zijnden omslag van 

6 p. op 8 p. bruin werd nu ook bekend, dat de omslag van 
137 :81 den zelfden opdruk verkreeg. Daarnaast verscheen 
nu de nieuwe enveloppe van 6 p. roodbruin in het formaat 
121 : 94 met den kop van den nieuwen vorst in den stempel. 
Eveneens is te melden een briefkaart van 4 p. groen met 
gelijken stempel op wit karton. De landsnaam en een groote 4 
staan in een versierde lijst naast den stempel. Een deelstreep 
is aanwezig. Klein formaat. 

DUITSCHLAND. 
1 October werd te Berlijn verkrijgbaar gesteld de f eest

briefkaart van „der Deutschen Reichspost / zur Kundgebung / 
auf dem Bückeberg bei Hameln / und / zur Eröffnung des 
Museums / für Deutsche Volkskunde / in Berlin / Schlosz 
Bellevue / am Erntedanktag / 1935", zooals op de linkerhelft 
van deze groot formaat kaart in 11 regels te lezen staat. De 
stempel heeft een waarde van 6 pf., is groen en is gelijk aan 
het postzegel van gelijke waarde (vrouw in Nedersaksische 
dracht), doch wordt met een toeslag van 4 pf. verkocht, het
geen ten voordeele komt van de Noodhulp in dit jaar. 

Op 4 October kwam algemeen in omloop de weldadigheids-
briefkaart van eveneens 6 pf. met een toeslag van 4 pf., in 
den stempel vertoonende een Hitler-meisje met vaandels. De 
teekening van de eerste kaart werd gemaakt door den schilder 
Karl Diebitsch te München. 

De 65e serie prentbriefkaarten omvat de volgende afbeel
dingen: Düsseldorf, die Kunststadt am Rhein; Ausstellungs
park Kaiserslautarn; Wuppertal, Schwebebahn; Mannheim, 
Strandbad; Mannheim, Mündung der Reichsautobahn; Vege-
sack bei Bremen; Mannheim, Häfen; Mannheim, Rheinkai; 
Bad Lippspringe. 

Van 16-19 Augustus werd in Mainz en in Wiesbaden de 
12e Duitsche Bondsdag gehouden. Daaraan was een tentoon
stelling verbonden, die alleen goed tot haar recht kon komen 
door de uitgifte van privaatbriefkaarten met de afbeelding 

van een postiljon. Ze bezitten stempels (Hindenburg-
medaillon) van 3 pf. bruin, 5 pf. lichtgroen en 6 pf. olyfgroen. 

De Müpa of Münchener postzegeltentoonstelling van Sep
tember j.1. gaf eveneens dergelijke kaarten uit, doch boven
dien nog een van 10 pf. rood voor verzending per luchtpost. 
Elke kaart vertoont 6 verschillende afbeeldingen van Mün
chen, te weten: Bavaria met Ruhmeshalle; Frauenkirche; 
Hof garten und Armeemuseum; Mahnmal in der Peldherrn-
halle; Nymphenburg en Witteisbacher Brunnen, die op de 
linkerzijde der kaarten afgedrukt zijn en wel in verschillende 
kleuren, welke voor de 3 pf. kaarten zijn lichtbruin, voor die 
van 5 pf. sepiabruin, voor die van 6 pf. olijfgroen en bij de 
luchtpostkaarten lila. 

GWALIOR. 
De blauwe omslag van Britsch-Indië voor aangeteekende 

stukken van 1 a. 3 p. met een aanteekenrecht van 3 a. in het 
formaat 190 : 113 werd tot poststuk van dit land gemaakt 
door den gebruikelijken zwarten opdruk van landsnaam en 
wapen. 

JHIND. 
Een gelijke bewerking is te melden voor de nieuwe enveloppe 

van Engelsch-Indië van 1 a. 3 p. violet en de briefkaarten 
van 9 p. en van 9 -|- 9 p. donkergroen op zeemkleurig karton. 
De laatste twee dragen nog den kroningsstempel. 

MANDSJOEKWO. 
Te melden is de briefkaart van 1 -|- 1 fen roodbruin op 

zeemkleurig karton met deelstreep. Pagodestempel. 
POLEN. 
Een nieuwe reeks prentbriefkaarten verkreeg tevens een 

nieuw stempel, hetwelk den oceaanstoomer Pilsudski in blauw
groen te zien geeft. Het karton is roomkleurig, de genum
merde afbeeldingen (M. P. i. T. (III-1935) 9600000. Ser. III) 
zijn zwart. Deze zijn van onderschriften in het Poolsch en 
Pransch voorzien, welke laatste luiden: 1. Krakow, Chateau 
Wawel, les galeries; 2. Lwow, Ie monument du roi Jan So-
bieski; 3. Lwow, la chapelle des Boims; 4. Poznan, 1'Hotel de 
Ville; 5. Ogrodzieniec, (voiv de Kielce), Ruines du Chateau; 
6. Gdynia, Fragment du Port; 7. Zabie Musique des montag-
nards „Huculi"; 8. Krakow, une groupe des Cracoviens; 
9. Les Tatra, la vallée Gasienicowa L'Abri; 10. Gdynia, La 
navire-école „Dae Pomorza"; 11. Slask (Silésie), Nowy By-
tom, ,La fondete de la paix"; 12. Wilno, L'église de Ste Anne; 
13. L'interieur d'une chaumière de montagnard; 14. Goluchow, 
(voiv. de Poznan), Fragment du chateau; 15. Poznan, partie 
de la place de la Liberté; 16. Les Tatra, la vallée „Strazyska"; 
17. Spisz, Chateau de Niedzica; 18. Warszawa. Grand Theatre 
(l 'Opéra); 19. Gdynia, Poste centrale; 20. Opatow (voiv. de 
Kielce), Porte de Varsovie; 21. Warszawa, Poste centrale; 
22. Wilno, la Cathédrale; 23. Polesie, les pêcheurs; 24. Wars
zawa, Office centrale les Télégraphes; 25. Krakow, l'église 
de Notre-Dame et les halles „Sukiennice"; 26. Boryslaw, 
Puits de pétrole; 27. Hel, Ie port; 28. Lowiecie, Nouvelle 
mariée en coiffe; 29. Grodno, vue générale; 30. Warszawa, 
L'institut central de l'éducation physiqque; 31. Warszawa, 
Belvédère; 32. Pieniny, Le sommet Sokolica. 

RUMENIE. 
Ten voordeele van een fonds voor den bouw van een oorlogs-

triomfpoort verscheen een briefkaart van 1 lei lichtgroen, 
welke met een opslag van 4 1. verkocht wordt. In den stempel 
koning Karol naar rechts. Op de achterzijde van het witte 
karton in bruin de afbeelding van het ontwerp van de poort. 
Klein formaat kaart. 

ZWITSERLAND. 
De nieuwe Bundesfeier-kaarten zijn verschenen in violet 

met een waarde van 10 r. Een klein stempel 17 : 21 met al
leen een wit gebleven cijfer en de landsnaam. Het karton is 
wit; groot formaat. De geheele opbrengst is ten voordeele 
van de vrijwillige diensten van jeugdige werkloozen, die op 
de achterzijde in twee typen veelkleurig afgebeeld zijn, name
lijk: a. arbeider en b. man en meisje stapelen hout op voor 
het zonnewendefeest. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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NEDERLAND. 
Mededeelingen No. 11798 S van 23 October 1935 bevatten 

o.a. onder het hoofd P.T.T.-dienst: 
De hulp-postkantoren te K l o o s t e r b u r e n , N e d e r -

l a n g b r o e k en O p e n d e werden met ingang van 1 
November 1935 vervangen door een poststation; het postkan
toor te 's-H e e r e n b e r g werd met ingang van dien datum 
vervangen door een hulppostkantoor. 

Met ingang van 1 November 1935 werd een bij-postkantoor 
genaamd Rotterdam Prins Hendrikkade gevestigd, onder ge
lijktijdige opheffing van het bij-postkantoor Rotterdam Maas-
kade. 

H a a r l e m . Eind October kwam hier in de stempelmachine 
links van de tekst VERZEND PER/LUCHTPOST, de nieuwe 
enkelring-dagteekeningstempel met 3 zwarte vijfstralige ster
retjes onderin. 

U t r e c h t - S t a t i o n . Op een omslag van een handels
brief naar Amsterdam was de 6 et. zegel vernietigd met den 
stempel NEDERLAND/lK CENT in kastje, rechts van den 
machinalen dagteekeningstempel met 3 open, vijfstralige ster
ren en met datum 1]-12/30. IX/1935, dus de Flierstempel 
voor massa-baar frankeering in zwarte inkt. 

T i e 1. Op een monster door de Mij. de Betuwe naar Breda 
gezonden en gefrankeerd door de Haslermachine 581 met 8 
cent, kwam de oude rolstempel model 1912 voor, zonder jaar
tal in het rondje. 

Van een van Sleen naar IJmuiden geadresseerden brief, 
die volgens een met inkt op de achterzijde voorkomende ge
schreven verklaring: „Te IJmuiden/onbekend + paraaf" en 
de omlijste stempel TERUG AFZENDER wegens onbestel
baarheid teruggezonden moest worden, was de afzender on
bekend. Bij het Hoofdbestuur der P.T.T. te 's-Gravenhage is 
de brief geopend en nadat de naam van den afzender, met 
rooden inkt, op de adreszijde geschreven was, gesloten met een 
strookje waarop tusschen 2 nieuwe P.T.T.-monogrammen de 
volgende gedrukte mededeeling voorkomt: DEZE BRIEF KON 
WEGENS ONBESTELBAARHEID/en het ontbreken van het 
adres van den afzender niet/worden uitgereikt. Teneinde hem 
alsnog aan den afzender/te kunnen terugzenden is bij het 
HOOFDBESTUUR der/P.T.T. tot opening overgegaan inge
volge art. 25 POSTWET/(Stbl. 1919, nr. 543 en 1932 nr. 32). 
/VERMELD UW ADRES op de stukken, opdat deze bij/on
bestelbaarheid onmiddellijk ZONDER GEOPEND TE/ZIJN 
kunnen worden teruggezonden. 

NED.-INDIE. 
Op het terrein van de Jaarmarkt te S o e r a b a j a was 

van 28 September tot en met 13 October 1935 een tijdelijk 
bijpost- en telegraafkantoor gevestigd waar de ter post be
zorgde correspondentie met een stempel vernietigd werd, ver
meldende in dubbelen cirkel den tekst „Jaarmarkt 1935 13 
Oct. Soerabaja". In het midden is een scheepje aangebracht. 

21 Augustus 1935 werd het hulppost- en telegraafkantoor 
S i n g k o e l i r a n g opengesteld voor publiek verkeer. De 
diensttijd op werkdagen is van 9 v - 11 v. en 3 n. - 4 n., 
bovendien bestaat er gelegenheid telegrammen aan te bieden 
van 8.30 v. - 8.45 v. en 11.30 v. - 11.45 v., 4.30 - 4.45 n., en 
5 n. sluit bij het radiostation aan. Het kantoor wordt op Zon
en Feestdagen gesloten. 

De heer Helmholt toonde ons den in nummer 4 dezer jaar
gang afgebeelde stempel BATAVIA-C/VLIEGVELD van 28-
9-35-9 in violetten inkt. 

Wij danken onzen trouwen Indischen correspondent voor de 
toezending van den op de van 28 Augustus t.m. 9 September 
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te Batavia-Centrum gehouden Jaarmarkt gebezigden post
stempel, een groot model handstempel. In het midden een 
wapenschild, boven PASAR-GAMBIR 1935 en beneden BATA-
VIA-C. 

NEDERLAND. 
Dienstorder H 623 van 23 October 1935 vermeldt o. m.: 
De korting van 30 9? op het port der bij abonnement of 

door middel van een frankeermachine gefrankeerde niet-
periodieke gedrukte stukken en monsters, welke in de plaats 
van terpostbezoi'ging moeten worden besteld, kan voortaan 
worden toegekend voor partijen van ten minste 250 stuks 
(i. p. V. 1000 stuks, zooals thans). 

Francotyp. 
Machine 119 VL 
Naar uit gevonden stukken gebleken is, behoeft de melding 

in het vorig nummer in zooverre correctie, dat type VI reeds 
sinds medio Februari 1935 gebruikt wordt, zoodat type V on
getwijfeld slechts kort gebruikt is. 

Machine 158 III. 
In de machine van de firma C. J. van Houten werden nieuwe 

kleine waardecijfers aangebracht, model C4. De wijziging ge
schiedde omstreeks Augustus 1935. 

Machine 177 VI. 
Wederom werd de machine van Ruijs' Handelsvereeniging te 

Utrecht in bruikleen afgestaan, ditmaal van omstreeks 15 Sep
tember tot 15 October aan de N.V. Levensverzekering Maat
schappij „Utrecht", als gebruikelijk zonder eenig afzenders-
cliché. 

Machine 193 XXV. 
In de sinds type XX vernieuwe machine blijkt in December 

1934 ook nog de Kerst-reclame voor Corona-schrijfmachines 
gebruikt te zijn, hetzelfde cliché dus als va« type XIX. 

Machine 280 HL 
Sinds begin October is de machine der Twentsche Bank, te 

Amsterdam, voorzien van nieuwe stempels en een grooter 
machinenummer. 

Machine 324 IB-IVB. 
Het afzenderscliché van deze machine is begin Juli circa 

G mm. naar links verplaatst en dus dichter naar den datum
stempel toe gekomen. In dezen vorm werden reeds alle 4 typen 
(zonder en met 3 reclamecliché's links) gevonden. 

Machine 328 II. 
Een nieuw afzenderscliché, nu voorzien van dikkere 

letters dan voorheen, werd medio October tusschen de stem
pels opgenomen (nadat eenige weken tijdelijk machine 177 
gebruikt was; zie boven): LEVENS- / VERZEKERING MIJ / 
UTRECHT N V / GEVESTIGD TE UTRECHT. 

Machine 475. 
Model C4. sedert 2 Novembsr in gebruik bij de N.V. Organon 

te Oss. Tusschen de stempels het handelsmerk ORGANON met 
in de eerste O een opengeslagen doosje met ampullen. 

Machine 505 II. 
Als nieuw afzenderscliché werd in September in deze ma

chine geplaatst een gekarteld ovaal waarin HAPE (thans met 
accent op de E) en een bliksemschicht er doorheen. 

Machine 574. 
Model C3B, sedert 16 Augustus in gebruik bij de N.V. H. 

Oyens & Zonen te Amsterdam. Tusschen de stempels een drie
hoek op een cirkelvormige schijf met in den driehoek de letters 
H O & Z / NV. 
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WEDEROM EEN VEREENIGING TOT ONS BLAD 
TOEGETREDEN. 

Het is aangenaam onzen lezers te kunnen mededeelen, dat 
de Philatelisten-Vereeniging „Gouda", gevestigd te Gouda, 
besloten heeft, met ingang van heden, het „Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie" als haar officieel orgaan aan te 
nemen. 

AAN DE ABONNE'S. 
Ter kennis van de abonné's in het b i n n e n l a n d wordt 

gebracht, dat 1 December a.s. per postkwitantie over den 
abonnementsprijs voor den volgenden jaargang (met de in
vorderingskosten ƒ5,25) zal worden beschikt. Aan hen, wier 
kwitantie onbetaald mocht terugkomen en die nalatig blijven 
het verschuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het 
blad niet meer worden toegezonden. Eventueele toezending van 
den abonnementsprüs gelieve men zooveel mogelijk te doen 
op onze postrekening 37183. 

De abonné's in het b u i t e n l a n d worden verzocht, den 
abonnementsprijs ad ƒ 6,— per postwissel over te maken 
(Ned.-Indië, Suriname en Curagao ƒ 5,—). Indien daaraan op 
10 Februari a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen zij van de 
abonnentenlijst worden afgevoerd. 

Breda, 15 November 1935. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

INHOUDSOPGAVE VAN HET MAANDBLAD. 
De inhoudsopgave van den veertienden jaargang zal aan het 

December-nummer worden toegevoegd. 

DENK AAN HET PORTO ! 
De talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige in

lichtingen, welke ons gevraagd worden, vaak over onder
werpen van den meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe 
alleen dän een antwoord te zenden, wanneer het retour-porto 
is bijgevoegd. 

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

NEDERLANDSCH 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—16 uur en op eiken len Zaterdag der maand van 
14—16 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 zjjn thans: 
a. de postzegels van Abessynië (Ethiopië); 
b. de postzegels van Erythrea (Italiaansch); 
c. de postzegels van Somaliland (Fransch); 
d. de postzegels van Somaliland (Britsch); 
e. de postzegels van Somaliland (Italiaansch); 
f. de postzegels van Egypte; 
g. verschillende voorwerpen, oude boeken en oude reso-

lutiën betrekking hebbend op het vervoer van de post; 
h. de van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotele

grafie 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. Deze verzameling 
is aangevuld met apparaten uit den Radiodienst van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, om den 
ontwikkelingsgang van het begin af te kunnen volgen. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: Gen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 234—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2>^—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: 3en Zaterdag der maand 2K—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 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: Ben Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2'/,—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur, 
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 2\4—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Bonds-Informatiebureau. 
Over onderstaanden persoon worden door mij inlichtingen 

verstrekt: 
M' Vernooijs, Postzegelhandel, Antillenstraat, Amsterdam. 

De beheerder van het Informatiebureau 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

Mededeeling. 
Het door den Bond uitgegeven stempelwerk van den heer 

Vellinga is nog steeds te verkrijgen door de vriendelijke be
middeling van den heer L. van Essen, Melkpad 37, te Hilver
sum. Stortingen moeten hiervoor ook op diens postrekening 
nr. 214175 geschieden. 

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

VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden op 27 
October 1935, te Den Haag. 

Toen de voorzitter, de heer Van Essen, te 2 uur nam., de 
vergadering opende, waren de vertegenwoordigers van de 13 
afdeelingen aanwezig, benevens 14 leden, waaronder het vol
tallige bestuur. 

Onze Bondsvoorzitter, de heer Costerus, had op verzoek 
van den voorzitter aan de bestuurstafel plaats genomen. 

Na een woord van hartelijk welkom, den leden toegeroepen, 
herdacht de voorzitter den heer Jb. Cloeck, die zoovele jaren 
de afdeeling Gooi en Eemland had vertegenwoordigd. De aan
wezigen verhieven zich van hunne zetels, een oogenblik van 
stilte in acht nemende. Vervolgens wenschte de voorzitter in 
deze vergadering den heer J. F. van Strijen hartelijk dank te 
zeggen voor al het werk, dat hij, als penningmeester van het 
uitvoerend comité der Nat. Postzegeltentoonstelling, had ver-
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richt; een luid applaus bezegelde de woorden van den voor
zitter. 

De punten 2, 3 en 4 werden goedgekeurd. De voorzitter 
bracht bijzondere hulde aan de afdeelingen, welke ook dit jaar 
hun ledental omhoog hadden weten te brengen; in het bijzon
der aan West-Friesland. 

Punt 5. De begrooting werd artikelsgewü'ze behandeld. Bü 
art. 5, hoofdstuk II, Uitgaven, merkte afd. Den Haag op, dat 
deze post te hoog geraamd schijnt, in verband met de gedane 
uitgaven. De afd. Amsterdam zag gaarne, dat meer geld uit
getrokken zou worden voor het aanschaffen van nieuwe boek
werken. De afd. Leiden en omstreken, hulde brengend aan den 
bibliothecaris, stelde voor, nieuwe boekwerken in de rondzen-
ding op te nemen. Zoowel de bibliothecaris als de heer Coste-
rus brachten daar bezwaren tegen in; laatst genoemde zag 
liever dat de begrootingspost voor aankoop zou worden ver
hoogd. Het voorstel van den voorzitter, ƒ 25,-- van post 5 naar 
post 2 over te brengen, en bü wijze van proef in de rondzen-
ding voor Leiden een nieuw boek op te nemen, werd goed
gekeurd. Bü de behandeling van hoofdstuk 4, sprak de heer 
Costerus den wensch uit, dat in het Maandblad een kort ver
slag zou worden opgenomen van de vergaderingen van den 
Raad van Beheer. Na eenige discussie gaf de voorzitter te 
kennen, deze aangelegenheid in overweging te zullen nemen. 
De afd. Twente bracht de wenschelükheid naar voren Maand
blad en andere philatelistische bladen te doen samensmelten. 
Ook over deze aangelegenheid ontspon een debat, met als 
gevolg, dat aan uitvoering van dit plan voorloopig niet ge
dacht kon worden. Afd. Amsterdam achtte art. 2, hoofdstuk 
Ü, te laag geraamd; de woordvoerder, de heer Schröder, 
stelde voor dezen post tot ƒ 100,— te verhoogen, teneinde het 
bestuur in de gelegenheid te stellen, op goede wüze propa
ganda te maken. De voorzitter deelde mede, dat het bestuur 
aan onzen vertegenwoordiger, den heer Van Ewük, in Ned.-
Indië steun verleent voor propaganda op twee aldaar te hou
den tentoonstellingen, hetgeen natuurHjk geld kost. De heer 
Costerus steunde het voorstel van Amsterdam. Met goedvinden 
van de vergadering werd vervolgens de post „onvoorzien" met 
ƒ 90,— verminderd en de post „propaganda" met hetzelfde be
drag verhoogd; waarna de begrooting werd goedgekeurd. 

Punt 6. Het debat werd eerst goed, toen de reglements-
wüziging in behandeling kwam. Besloten werd aan art. 15 
alsnog een alinea toe te voegen, inhoudende de bepaling, dat 
de algemeene vergadering jaarlüks het aantal bestuursleden 
zal bepalen. Bü art. 41 stelde de heer Costerus vooi-, dat het 
stemmenaantal, door eene afdeeling uit te brengen, vermin
derd zou worden met zooveel stemmen, als het aantal leden 
bedraagt, die op de vergadering aanwezig zün en tot de be
trokken afdeeling behooren. De afd. West-Friesland bestreed 
dit voorstel. Nadat nog andere afdeelingen van hun gevoelen 
hadden doen bHjken, werd bü stemming het voorstel van den 
heer Costerus aangenomen. Nadat besloten werd art. 48 on-
gewüzigd te laten, keurde de vergadering vervolgens de wüzi-
gingen goed. 

Punt 7. De schriftelüke stemming bracht het resultaat, dat 
de beeren L. van Essen en C. M. Donck tot voorzitter respec-
tieveHjk tot secretaris werden herkozen, welke beide beeren 
hunne herbenoeming aannamen. 

Punt 8. De vergadering besloot volgend jaar de algemeene 
vergadering in Amsterdam te houden. 

Alvorens aan de rondvraag te beginnen, stelt de voorzitter 
voor den heer P. W. M. Ch. Cortenbach, die 22 jaar, met op
offering van veel tüd en ook geld, op büzondere wüze de 
belangen van onze vereeniging in Indië heeft gediend, tot 
eere-lid te benoemen, welk voorstel onder daverend applaus 
werd aangenomen. 

Alsnog werd de afd. Apeldoorn aangewezen, voor 1936 een 
lid voor de financieele commissie aan te wüzen. 

Bü de behandeling der rondvraag deelde de directeur der 
afdeeling verkoop mede, dat züne bekendmaking, voorkomende 
in het Octobernummer, wellicht wat te scherp was gesteld, 
hetgeen niet in züne bedoeling had gelegen; hy achtte het 
echter beslist noodzakeHjk, dat een ieder de meeste zorg bü 
het ontvangen en verzenden der ruilboekjes zou besteden. 
Zoowel de afd. Haarlem als de beeren Costerus en Leon de 
Raaü voerden over de ruilboekjes nog het woord. De voorzit
ter vertelde dat verzekering der zendingen een punt van 

overweging uitmaakte. De afd. Den Haag verzocht t.z.t. de 
kaften steviger te maken. Omtrent het jaarboekje vroeg de 
afd. West-Friesland of de verschoning wat vroeger kon ge
schieden; terwül de heer Costerus het boekje aantrekkeHjker 
wilde maken, door daarin philatelistische verhandelingen op 
te nemen. De voorzitter zeide toe beide punten in de eerstvol
gende bestursvergadering nader onder de oogen te zien. 

Omtrent de vraag van de afd. West-Friesland, of de P.T.T. 
de kavels der veilingen wat kleiner kon maken, zeide de voor
zitter toe, een desbetreffend verzoek aan den Bond te doen. 

Niets meer aan de orde zünde, sluit 5.30 uur nam. de voor
zitter onder dankzegging voor de prettige medewerking en de 
groote belangstelling de vergadering. 

De secretaris. 
Nieuwe leden (ingaande 1 Januari 1936). 

656. mevr. H. Dumoulin-Smeets, N.K.P.M., Sei Gerong Palem-
bang (Sum.). 

665. G. Schut van Gisbergen, Oranjelaan 12, Palembang 
(Sum.). 

666. Abdoe Djailani, Ass. Demang, 7 Oeloe Palembang (Sum.)-
674. W. H. Elink-Schuurman, Marine Departement A.P.C., 

Singapore. 
679. H. W. Reinking, Bromostraat 32, Malang (Java). ■ 
682. mr. D. Mulder, Parallelweg 9, Semarang (Java). 

Aanmeldingen voor 1936. 
dr. G. A. Th. Dasbach, Marialaan 13, Apeldoorn. (V.) (Lid van 

„Breda"). 
J. Hanekamp, Bosboom Toussaintlaan 73, Hilversum. (V.) 
Jos. Schillemans, Jac. Obrechtstraat 21, Amsterdam, Z. (V.) 
A. J. L. Ketelaar, Burgemeester, Heerenweg, Warmond. (V.) 
James Singer, Hotel Regina, Monte Carlo. 
K. W. Coppoolse, Julianadorp 28, Curasao. (V.) 
J. H. Roog, Draafsingel 46, Hoorn. (V.) (oudlid). 
mevr. M. Prowein van der Goes, Huize Oorsprong, Ooster

beek. (V. en L.) 
Bedankt. 

256. Max van Son. 376. W. de Graaf. 
887. mevr. M. J. Smit. 

Afgevoerd. 
562. L. Payne. 

Bedankt met ingang van Zi December 193.5. 
315. ir. W. A. B. Meiborg. 751. E. Dunlop. 
702. mr. W. J. H. Ummels. 380. mr. A. J. Fokker. 
74. F. Hochheimer. 8".. II. Kruimer. 

112. H. W. A. Hofmeester. ",. W. F. Kooiman. 
402. Ch. W. Lancel. 524. A. !<\ J. Beckers. 
24. mej. E. Marres. 219. A. G. Maris. 

lOii. A. J. J. van der Kamp. 836. H. Feddema. 
173. jhr. P. B. J. Vegelin van Claerbergen. 

Adresw\j zigingen. 
7. J. W. Repelius, Nieuwelaan 15, Bussum. 

374. Th. B. M. Engelkamp, N. Züds Voorburgwal 371, Amster
dam, C. 

460. W. Windrath, 12 Via T. Rodari, Lugano, Zwitserland. 
89. F. J. Bueno de Mesquita, Avenue Louis Bertrand 90, 

Schaerbeek Wj Brussel. 
34. J. J. van der Meulen, Emmastraat 85, Alkmaar. 

391. J. G. Millaard, Keizerstraat 4, Rotterdam. 
53. P. J. Glerum, onbekend adres. 

363. W. E. F. Winckel, naar N. O. Indië vertrokken. 
862. H. Swartsenburg, Skagerak 28b, Zaandam. 
551. ir. H. Beltman, Riouwstraat 55, Den Haag. 
535. mevr. H. Jochems, Schouwweg 41, Wassenaar. 
924. mevr. J. Kuüpervan Nieuwenhuüzen, Juliana van Stol

berglaan 46, Den Haag. 
195. B. ter Brugge, Copernicusstraat 127, Den Haag. 
190. ir. O. R. Maier, De Ruüterlaan 3, Palembang (Sum.). 
687. J. J. Antonietti, Kwartellaan 13, Den Haag. ingaande 

1 Dec. 1935. 
194. H. H. Greeven, Klapper ondern. Poigar, p. a. W. B. 

Ledeboer & Co., Menado. 
651. B. R. Pietersen, Leidscheplein 17 II, Amsterdam, C. . 
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Verbetering Jaarboekje. 
Opnemen: 187. ir. J. W. de Roever jr., Mozartkade 16, Am

sterdam, Z. 
Afdeelingsmededeelingen. 

Amsterdam. Kort verslag van de vergadering op Woensdag 
16 October 1935. De voorzitter opent de vergadering en heet 
de leden welkom, in het bijzonder den heer K. E. König, den 
spreker van dezen avond. De voorzitter beperkt zijn inleiding 
met het oog op de belangrijke voordracht van den heer König 
en bespreekt de uitgekomen catalogussen, speciaal aangaande 
de prijs veranderingen. Spi-eker constateert, dat de laatst ver
melde prijzen uitwijzen, dat, hoewel de postzegels niet aan 
de algemeene daling kunnen ontkomen, zij toch prijshoudend 
zijn, vergeleken bij andere luxe-artikelen. Na enkele landen 
in het bijzonder te hebben besproken, geeft de voorzitter in 
beurstermen een overzicht van zijn bevindingen. Na lezing der 
notulen en na ballotage van 2 nieuwe leden, n.1. mevrouw F. J. 
Bernhard en den heer E. Verff, krijgt de heer König het woord 
voor zijn causerie over het boek van dr. A. B. Szalay: „Höhere 
Philatelie, die Philatelie der Zukunft", enz. De heer König 
bespreekt in een levendige rede de moeilijkheden, die dit boek 
opleveren voor hen, die het voor het eerst ter hand nemen. 
Het is echter waard meerdere malen te worden doorgewerkt 
door hen, die een leiddraad zoeken voor het keuren van zegels 
en voor het reconstrueeren der platen. Vooi'al voor dit laatste 
wordt een geheel nieuwe en logische methode aangegeven, die 
echter hoogstwaarschiinlijk moeilijk op de oudere zegels kan 
worden toegepast. Uitvoerige beschouwingen worden door 
den schrijver gewijd aan de vervalschingen, zoodat velen, die 
dit boek doorwerken, voor de waarde van hun verzamelingen 
beducht zullen geraken. Nadat' eenige vragen uit de verga
dering door den spreker zijn beantwoord, zegt de voorzitter 
den heer König hartelijk dank voor zijn belangwekkende 
causerie. Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering 
wordt de voorzitter, de heer Aug. Schröder, benoemd; tot zijn 
plaatsvervanger de heer Wittkämper. De heer D. de Vries 
verklaart zich bereid in de volgende vergadering zijn ver
zameling Japan mede te brengen en de verloting geeft 9 
prijzen, waarvan 5 door den heer Ad. Schwarz zijn geschonken. 
Bij de rondvraag deelt de heer K. E. P. Maier mede, dat hij 
op het Bondsbureau heeft vernomen, dat men voor onge
vraagde keurzendingen op geen enkele wijze verantwoordelijk 
is. De her Wittkämper trekt dit toch in twijfel. Te 10% uur 
sluit de vorzitter de vergadering. W. F. G. H. 

Afdeeling verkoop. 
In verband met de groote vraag naar zegels van Nederland 

en Koloniën, en wel voornamelijk bij de deelnemers aan de 
afdeeling verkoop in Indië, verzoekt de directeur ten spoe
digste toezending van boekjes met zegels van genoemde 
landen. Wat Nederland betreft, liefst gespecialiseerd, en wat 
de nummers 1 en 2 betreft, zoo mogelijk geplaat. 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secret.: J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiastr. 25, Breda. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
28 October 1935, des avonds te 8 uur, in de Beurs van 
Breda, te Breda. 

Aanwezig zijn 37 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, 
opent de vergadering en verwelkomt in het bijzonder de heren 
Vogelsang en Wijnekus, die voor het eerst aanwezig zijn en 
den heer Langeveld, die van zijn bezoek aan Breda gebruik 
maakt de vergadering bij te wonen. De heer Boks was tot zijn 
spijt verhinderd. De voorzitter memoreert het overlijden van 
ons lid, den heer dr. Goldberg, secretaris van de F.LP., voor 
welke organisatie hij, als rechterhand van den heer Maingay, 
grote verdiensten had. Door staande de woorden van den voor
zitter aan te horen, wordt de nagedachtenis van den over
ledene geëerd. Vervolgens deelt hij mede, dat de heer Jacobs 
uit het ziekenhuis is ontslagen en spreekt de beste wensen 
voor zijn spoedig herstel uit. De notulen van de vorige ver
gadering worden goedgekeurd, de 2 candidaat-leden met al-
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gemene stemmen als lid aangenomen en enkele ingekomen 
stukken voorgelezen. De heer Mutsaers zond ons enige valse 
zegels van Luxemburg, welke dankbaar worden geaccepteerd. 

De heer Soutendam heeft zich alsnog bereid verklaard, een 
eventuele benoeming als 2e secretaris te aanvaarden. Op hem 
worden bij de daarop volgende stemming 34 stemmen uitge
bracht, op den heer J. M. van den Berg 2 en 1 blanco, zodat de 
heer Soutendam gekozen is. De voorzitter wenst hem hier
mede geluk en hoopt, dat de heer Soutendam nog vele jaren 
deze functie zal mogen waarnemen. 

De voorzitter leest daarna een schrijven voor van ons ere
lid, den heer jhr. van Hoogenhouck Tulleken, te Toronto. 
Lange jaren hadden wij niets van dezen gehoord, zodat zijn 
schrijven, vooral bij de oude garde, zeer veel belangstelling 
ondervond. Ook de leden, die niet het genoegen hadden den 
heer Tulleken te kennen, werden echter rijkelijk schadeloos 
gesteld, daar bij het schrijven een pracht-collectie zegels was 
gevoegd voor de verloting, welke vanzelfsprekend dankbaar 
werden gevoegd bij de zegels, welke de vereniging tot dat doel 
beschikbaar had gesteld. Hierdoor kon een verloting zonder 
nieten worden gehouden, terwijl het restant voor de jeugd
club werd bestemd. 

Na de rondvraag werd de vergadering ten slotte door den 
voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
252. S.E.Z.BE.) Jacob Boxem, Nieuwe Binnenweg 245, Rotter

dam C, giro 206970. 
254. (S.E.Z-) A. P. A. M. Wijnekus, Speelhuislaan 74, Breda. 

Candidaat-leden. 
W. J. A. Bilsen, Handelsagent, Boschstraat 7, Breda. (Voor

gedragen door L. C. A. Smeulders, Breda). 
N. van W\jk, Vishandelaar, Broekhovenscheweg 79, Tilburg. 

(Eigen aangifte). 
J. van Rosendaal, Baronielaan 194a. Breda, (Voorgesteld door 

W. C, Coenen, Breda). 
Overleden. 

212. dr. L. Goldberg, Brussel. 
Bedankt als lid. 

92. Alph. Blomjous, Tilburg. 
110. W. F. Bourne, Paramaribo. 
112. dr. G. A. Th. Dasbach, Apeldoorn. 
177. A. P. Duran, 's-Gravenhage. 
18. F. Hochheimer, Amsterdam. 

464. H. S. C. Huijcman, Middelburg. 
485. G. B. Kamps, Scheemda. 

13. F. A. J. Kastelijn, Breda. 
282. P. Molijn, Almelo. 
138. J. N. Optendrees, Katwijk. 

31. N.V. Postzegelcentrale, Rotterdam. 
383. L. Schölte, Rotterdam. 
334. K. Th. Speetjens, Goirle. 
209. J. F . A. Titulaer, Beek. 
167. J. A. M. Verhage, Renkum. 
382. Q. J. M. Verouden, Doetinchem. 
443. M. F. de Vries, Amsterdam. 

Adreswijzigingen. 
8, A. Exalto, thans Laan van Nieuw Oost Indië 262, 's-Gra

venhage. 
144. K. A. Heijmans jr., thans Walonburgerweg 89a, Rotter

dam, C. 
99. J. G. Millaard, thans Keizerstraat 4, Rotterdam, C. 

Bekendmaking. 
Voor diegenen, die zich thans hij een der bestuursleden als 

lid aanmelden voor het verenigingsjaar 1936 gaat het lid
maatschap reeds thans in en behoeven zii voor het tijdvak tot 
en met 31 December a.s. nog geen contributie te betalen, ter
wijl zij recht hebben deel te nemen aan de grote algemene 
verloting, zonder nieten, in de Januari-yergadering. (De con
tributie bedraagt ƒ 4,— per jaar) . 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 25 November 1935, des 

avonds te 8 uur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 
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Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 12 Dec. 
193.5, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken. 

Jeugdbijeenkomsten: Zondag 1 December 1935 voor hen, 
wier geslachtsnaam begint met A tot M, alsmede voor de 
meisjes, en Zondag 15 December voor hen, wier geslachts
naam aanvangt met N tot Z; beide des voormiddags te 10)4 
uur, boven Café Riche, Van Coothplein, Breda. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Zaterdag 26 October 
1935, gehouden in „De roode Leeuw", te Amsterdam. 

Tegen half negen opent de voorzitter de door 45 leden en 
1 gast (de heer Nijs) bezochte vergadering. Na een welkomst
woord deelt hij mede, aangezien zijn oogen helaas niet ziin 
vooruitgegaan, dat hü geen overzicht kan geven van verschil
lende tijdschriftartikelen. Het antwoord van het „Handels
blad" stelt te leur; zij beschouwen het als een amusements
stukje!! Niemand onzer voelt het echter als zoodanig. Bij 
monde van den heer Zwolle wordt het overlijden van dr. Gold-
berg, secretaris van de F.LP. herdacht. De vergadering her
denkt hem staande eenige oogenblikken. Over het bureau 
afstempelingen doet de heer Traanberg mededeelingen, welke 
in het Maandblad in hun geheel zullen worden opgenomen. 
De heer De Raav heeft mededeeling gedaan, de belangen van 
inzenders te willen behartigen op de tentoonstellingen te 
New-York en Parijs. De voorzitter verzoekt de leden hun ge
dachten langzamerhand te laten gaan over de wijze, waarop 
wij in 1937 ons 35-jarig bestaan zullen herdenken: met een 
tentoonstelling alléén van Hollandia-leden of met onderling 
feestie. De secretaris deelt mede, waarom we heden avond niet 
in „Kras" vergaderen. De heer Kastein deelt verder mede, 
dat het woord „nationaal" on ons nieuwe zegel gramaticaal 
onjuist is en moet „nationale" ziin. De notulen der vorige ver
gadering worden goedgekeurd. Er gaat rond een nieuw grijs 
] y. cent zegel met een fout in de c van cent, waarbii de 
ophaal is gebogen inplaats van recht. Na de pauze deelt de 
voorzitter mede. dat de volgende vergadering onze jaarverga
dering is, waarin de verschillende verslagen zullen worden 
gedaan en vorkiezinsren enz. zullen worden gehouden. Tot 
leden der kas-commissie worden benoemd de beeren Bon-
ioanny, Van der Chijs en Vrieling. Na een veiling van 14 
kavels en een verloting van 20 prijzen onder de aanwezigen, 
tegen hal elf sluiting. W. G. Z. 

Adresveranderingen. 
P. C. Hooijkaas. Bilderdijkkade 21a, Amsterdam, W. 
J. G. Millaard, Keizerstraat 4, Rotterdam. 
H. J. Loman jr., Stadionkade 8 II, Amsterdam, Z. 

Bedankt als lid. 
S. Grin, Rauwenhoffstraat 4, Rotterdam. 
J. Keizer, Sumatrastraat 10, Amsterdam, O. 
H. van Buuren. Oude Haarlemmerweg, Castricum. 
C. Psylander, Torenlaan 43, Blaricum. 
A. G. Keiiser ir.. De Clercqstraat, Amsterdam. 
M. J. H. Breebaart, Meerweg, Bussum."*) 
H. Kruimer. Stadionstraat, Amsterdam. 
Th. H. ten Hulscher, Deventer. 

Candidaat-lid. 
A. A. H. A. Zoon, boekhouder, Burg. Sandbergstraat 28r, 

Haarlem. 
Vergaderingen. 

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

Ledenvergadering op Zaterdag 30 November 1935, des 
avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Amsterdam. 

*) Komt niet voor in de carthoteek. Adm. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: J. J. A. HARBKINK NUMAN, 

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

VERSLAG van de algemeene ledenvergadering van Dinsdag 
29 October 1935. 

Aanwezig bij het begin der vergadering 30 leden, welk aan
tal zich successievelijk tot 36 uitbreidde. Het bestuur had 
grootere verwachtingen betreffende de opkomst op deze be
langrijke tweede vergadering in het nieuwe vereenigingsjaar 
(de bestuurstafel was uit dien hoofde al op het podium gezet); 
vermoedelijk hebben de barbaarsche weersomstandigheden 
velen afgeschrikt. De voorzitter verwelkomt in ziJn openings
rede speciaal onze nieuwe leden, de beeren Hammer en Artz 
(deze laatste was speciaal uit Amersfoort overgekomen), die 
voor het eerst ter vergadering gekomen zijn. De notulen der 
September-vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd. 

De volgende stukken zijn ingekomen: Ie. Twee brieven van 
den heer Leon de Raaij, die mededeelt naar de komende ten
toonstellingen in New-York en Parijs te gaan. Hü stelt zich 
tegen een mitige vergoeding beschikbaar collecties mede te 
nemen en zich te belasten met de opstelling en verdere behan
deling op deze exposities. Onze voorzitter zegt, dat hü, den 
heer De Raaij kennende, niet anders kan doen, dan leden, die 
wenschen te exposeeren, te adviseeren hun collectie met ver
trouwen aan hem toe te vertrouwen. 

2e. Een schrijven van den persdienst der P.T.T. met een 
pi'oefnummer van het maandblad „P.T.T.-Nieuws". De verga
dering besluit, op voorstel van het bestuur, dat de Vereeniging 
zich on dit maandblad zal abonneeren. 

3e. Een schrijven van den „Schweizerischen Phil. Verein 
Basel". Genoemde vereeniging wenscht ruilconnecties aan te 
knoopen met de U.Ph.V. De grondslagen hiervoor zullen de 
volgende zijn: a. Basel zendt naar de U.Ph.V. boekjes met 
Zwitsersche zegels, uitgeprijsd volgens Yvert. b. Utrecht 
zendt naar Basel boekjes met Nederlandsche zegels, eveneens 
uitgepi'iisd volgens Yvert. Deze boekjes circuleeren in de resp. 
vereenigingen; andere kosten dan porti worden niet in reke
ning gebracht. Mogelijke verschillen in afname worden in baar 
afgerekend op een basis van 25 9̂  Yvert. Onze secretaris is 
bereid als . sectiehoofd" voor dit ruilverkeer op te treden; 
leden, die hierop in willen gaan, worden verzocht zich vóór 
25 November met den secretaris in verbinding te stellen. 

Het volgende agendanunt is de bestuursverkiezing. Er ziJn 
geen tegencandidaten ingediend. Op voorstel van den heer 
Van der Horst worden de aftredende bestuursleden bij accla
matie herkozen. De heer De Bas zegt, mede namens de andere 
aftredenden, dank voor het hernieuwde bewijs van vertrouwen. 

De ballotage heeft tot resultaat, df.t de candidaten Fuchs, 
Winsser, Gerritsma, Timmer, Ebell en Verhoef met algemeene 
stemmen worden aangenomen; de candidatuur Eram wordt nog 
aangehouden. De voorzitter installeert de drie eerstgenoemde 
beeren, die aanwezig ziin, met een toepasselijk woord. 

Het jaarverslag van den secretaris wordt ongewijzigd goed
gekeurd; hetzelfde geldt t.a.v. de jaarverslagen van den pen
ningmeester, d'en directeur verkoophandel en dat van den 
directeur groep Z. Aan dit laatste ontkenen we het volgende: 
Ook nu weer is de financieele toestand niet ongunstig; het 
batig saldo is ƒ 123,—, tegenover een raming van ƒ 45,—. De 
meeste posten waren overeenkomstig de raming; eenigs-
zins grootere verschillen kwamen voor op de volgende onder-
deelen: van de ontvangsten brachten de veilingen ƒ21,— op 
boven de raming; van de uitgaven bleef de post secretariaat 
ƒ 24,— onder de raming, terwijl Maandblad en verloting er 
resD. ƒ 16,— en ƒ 31,— boven kwamen. Gedurende het ver
eenigingsjaar '34-'35 werden ingezonden 207 nieuwe boekjes. 
In totaal gingen 98 zendingen uit. Het model der verzendings-
lüsten werd gewijzigd, waardoor de administratie overzichte
lijker werd. De zuivere winst van den verkoophandel bedroeg 
ƒ 23,96 Tvorig jaar ƒ 27,96). De verkoop in groep Z liep ook iets 
terug; deze groep heeft een chronisch gebrek aan boekjes. Den 
leden wordt nogmaals verzocht, hun zegels die daarvoor ge
schikt zijn bij groep Z in te leveren; de directeur hiervan, 
de heer Deenik, zal hen bij het samenstellen der boekjes 
gaarne behulpzaam zijn. Toch werd uit de boekjes van de zes 
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daarbij betrokken inzenders nog voor ƒ 239,88 verkocht; na 
aftrek van onkosten bleef voor de vereeniging een saldo van 
ƒ 12,41. 

De begrooting 1935-1936 werd in beginsel goedgekeurd. In de 
meeste posten kwamen weinig veranderingen. Ter bestrijding 
van de feest-uitgave, ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan, 
is opgenomen een bedrag van ƒ 200,—; op alle leden zal in dit 
verband een beroep worden gedaan dit jaar hun contributie 
vrijwillig met ƒ 0,50 te verhoogen. De post secretariaat, die in 
den loop der jaren reeds van ƒ 150,— tot ƒ 60,— was verlaagd, 
is dit jaar geraamd op ƒ 40,—. De secretaris merkt naar aan
leiding hiervan op, dat de penningmeester geleerd blijkt te 
hebben van den minister van financiën, door zoodra iemand 
iets overhoudt, dit te schrappen. De secretaris zal zijn best 
doen, ook nu weer onder de begrooting te blijven; hij bereidt 
er de Vereeniging echter op voor, dat als de nieuwe leden en 
de correspondentie zoo blijven toenemen als in de eerste maan
den van dit jaar, het waarschijnlijk moeilijk zal gaan. Op 
voorstel van den voorzitter besluit de vergadering, in de toe
komst de begrooting te voren te publiceeren. 

Over het slot van de vergadering willen wij in verband met 
de plaatsruimte kort zijn. De voorzitter reikt den wisselbeker 
met een toepasselijk woord uit aan den heer Cortenbach; de 
heer De Bruiin ontvangt als tweeden prijs zegels. Voor den 
landenwedstrijd is een inzending (van den heer Vuistingh) 
ingekomen. De inzending wordt hoog beoordeeld. 

Aangeschaft zal worden het boekwerk „Sachsen Fäl
schungen". 

Na de uitreiking der prijzen van de groote verloting en de 
gewone veiling .sluit de voorzitter de vergadering. J. H. N. 

Candidaat-lid. 
J. van der Wiel, kapitein der veld-artillerie. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 18 November 1935, bij 

den heer Cortenbach. 
Ledenvergadering op Dinsdag 26 November 1935, in de 

„Dietsche Taveerne". Aanvang 8 uur. 
Agenda. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 

4. Verkiezing verificatiecommissie. 5. Ballotage. 6. Landen
wedstrijd IJsland. 7. Veiling. 8. Verloting. 9. Rondvraag. 
10. Sluiting. 

Haaffsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhajre. 
Secretaris: A. STARINK jr.. Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op Donderdag 24 October 1935, des avonds te 8K uur, in 
hotel De Gouden Kroon, Den Haag. 

De voorzitter opent deze zéér druk bezochte vergadering 
met een bijzonder woord van welkom aan den heer Muller 
Massis, vanavond als gast aanwezig, en aan ons oud-mede-
bestuurslid, den heer Keijzer, die, na jarenlange afwezigheid 
uit Den Haag, weer tot onze stad en onze vereeniging terug
keert. Hij deelt mede dat onze commissaris, de heer Van 't 
Haaff, door ziekte verhinderd is hier tegenwoordig te zijn en 
hoopt, dat wij hem spoedig weer in ons midden mogen zien. 
Hij zal bij zijn aanstaand bezoek aan hem de beste wenschen 
der leden overbrengen. Een ferm applaus bewijst, dat de leden 
daar gaarne mee instemmen. 

Verslag wordt gedaan van het verrichte op de vergadering 
van den Raad van Beheer van het Maandblad. 

Dan komt de hoofdschotel van den avond aan de beurt: 
onze jaarlijksche verkiezingen. Alle oude bestuursleden wor
den herkozen, alleen zal in de plaats van den heer Coeland 
als penningmeester optreden de heer G. Muijs. Voor de nog 
steeds open staande plaats als commissaris wordt gekozen 
mr. W. van Griethuiizen. De verificatie-commissie en de leden 
van den Raad van Beheer van het Maandblad worden even
eens herbenoemd en waar allen aanwezig zijn, behalve de heer 
Van 't Haaff, weet men meteen, dat allen ook hun functies 
aannemen. 

Na bespreking van een interne aangelegenheid, welker af
doening aan het bestuur en de verificatie-commissie wordt 
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overgelaten, kan worden overgegaan tot de verloting, waar
aan door twee leden, n.1. de beeren Jolles en Jochems, prijzen 
zijn toegevoegd, wat buitengewoon door bestuur en leden 
wordt gewaardeerd. 

Bij de rondvraag deelt de heer Van Brouwershaven mede, 
dat hij, als hoofd eener school, tracht het bestaande verza
melen bij zijn jonge leerlingen in goede banen te leiden, maar 
dat hij daartoe zoo graag de hulp der leden had, b.v. in den 
vorm van oude catalogi, enz. Staande de vergadering bieden 
zich direct daartoe vele leden aan en als er onder de buiten-
leden nog bereidwilligen worden gevonden, dan houdt het 
bestuur zich voor mededeelingen daaromtrent ten zeerste aan
bevolen, die ze dan verder met den vrager zal behandelen. 

Na een woord van hartelijken dank sluit de voorzitter deze 
zoo aangename bijeenkomst. A. S. jr. 

Candidaat-lid. 
D. G. W. Muller Massis, Willem de Zwijgerlaan 97, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
Th. van der Knaap, Copernicuslaan 136, Den Haag. 
mr. G. E. F. Manuel, Sijzenlaan 57, Den Haag. 
J. H. van Hoogstraten, Prins Hendriklaan 3, Zeist. 

Adresveranderingen. 
J. P. Swaving wordt Regentesselaan 36, Ginneken. 
H. Heldert wordt Antonie Duijckstraat 149, Den Haag. 
S. Salvekoorde wordt Oranjekade 31, Voorschoten. 
J. Parree wordt Kanaalweg 18, Delft. 
A. N. F. C. Keijzer wordt Sweelinckplein 35, Den Haag. 
F. E. Cochius wordt Pijnboomstraat 110, Den Haag. 

Vergadering. 
Ruilavond op Donderdag 28 November 1935, des avonds te 

8K uur, in hotel De Gouden Kroon, Den Haag. 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op Woensdag 23 Oc
tober 1935, in het „Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 68 leden. De voorzitter begroet de aanwezigen, 
w. o. een paar introducé's, en opent de vergadering. Zegels 
voor de verloting zijn geschonken door de beeren Melsert en 
Verhoef f; voor de bibliotheek werken van den heer Cohn en 
tijdschriften van den heer Millaard; falsificaten van den heer 
Reiierse. Ingekomen is een circulaire met het maandelijksche 
tijdschrift van de P.T.T., waarvoor wel belangstelling getoond 
wordt. Ter rondgang zijn aanwezig van den heer Melsert 
eenige echt gebruikte brandkastzegels op geheele envedoppen, 
alsmede de tijdschriften der bibliotheek. 

Bil' de arrestatie der notulen van de vorige vergadering 
merkt de heer Van Beek op, dat zijn naam verkeerd werd 
gebruikt met Verbeek. De ledenverkiezing levert 60 stemmen 
vóór, 5 blanco en 1 ongeldig. 

De heer Reijerse houdt dan zijn causerie over litho- en boek
druk, staal- en koperdruk. De eerste geven ter onderscheiding 
o. a. een glad gevoel, de tweede een harder aanvoelen. Met 
zilverpapier bedekt geven staal- en koperdruk het beeld, wan
neer men het met den top van den vinger bestrijkt. De spre
ker geeft ook aan de hand van voorbeelden het verschil aan 
tusschen boekdruk en steendruk en verklaart het ontstaan. 
Hij oogst voor ziin gezellige en duidelijke uiteenzetting den 
dank der vergadering. 

De heer Lorang zegt toe op de volgende vergadering zijn 
collectie Indische vliegbrieven te zullen exposeeren. De heer 
Wemmers dito met zijn Amerikaansche koppen-zegels; boven
dien zal hij er gev/enschte toelichtingen bij geven. 

Bil de verloting wint de heer Kirchner den eersten prii's. 
Hierna veiling. Bij de rondvraag komen nog aan het woord 
d» beeren P. Vos, Jongenelen, Melsert en Kirchner, die door 
den voorzitter beantwoord worden, die daarna de vergadering 
onder dank voor de flinke opkomst sluit. J. N. H. v. R. 

Afdeeling Nijmegen. 
De vergadering in de Nieuwe Karseboom te Nijmegen werd 
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bezocht door 19 leden en 1 genoodigde. De voorzitter deelde 
mede, dat het verhandelde van de vorige vergadering reeds 
in een bestursvergadering besproken was, vooral de klachten 
over de rouleering der rondzendingen. In het bijzonder had 
de formatie der zendingen in 2 secties aan het sectiehoofd 
moeilijkheden veroorzaakt, waardoor de regelmatige op
schuiving hier en daar wel eens verbroken was. Niettemin 
meende de voorzitter, dat het sectiehoofd wel een pluim ver
diend heeft. De heer Sängers maakte zich zeer verdienstelijk 
in deze functie. Hij maakte van de gelegenheid gebruik aan 
te sporen de rondzendingen op tijd door te geven. Eenige leden 
boden hun bemiddeling aan voor den aanmaak en de bezorging 
der convocaties voor de vergaderingen. Aangeschaft zullen 
worden een catalogus Yvert 1936 en een exemplaar Veldpost 
van Oostenrijk-Hongarije door K. E. König. Op de volgende 
vergadering wil de voorzitter den aankoop van zegels voor 
de jaarlijksche verloting ter sprake brengen. Een veiling werd 
gehouden, waarna tot ruiling werd overgegaan. P. V. 

Nieuwe leden. 
756. H. Albrecht, Beukenbosch-Blokstraat 15, Scheveningen. 
757. A. van Schendel, Pultonstraat 99, Den Haag. 
758. A. J. E. Heijting, Dr. Mathijsenstraat 3, Venlo. 
759. H. A. Mertens, Isingstraat 182, Den Haag. 
760. M. Haverkamp, Dibbetstraat 42, Den Haag. 
761. ir. Cramers, O. L. Vr. Pension, Beestenmarkt, Zwolle. 
762. W. J. Janssen, Kastanjelaan 17, Bergendal (Nijmegen). 
763. H. H. Weenink, Kastanjelaan 53, Zwolle. 
764. A. Giethoorn, Papenstraat 8, Zwolle. 
765. A. van Stek, Noordendijk 176, Dordrecht. (Afdeeling 

Dordrecht). 
Verbetering. 

Lid 608 staat A. Beusekamp, moet zijn J. Beusekamp, Zwolle. 
Candidaat-leden. 

H. M. Stoppelenburg, Loenenschestraat 70, Den Haag. (Voor
gesteld door C. J. Reijerse en D. O. Kirchner). 

mevr. Juda-Stolting, Sneeuwklokjesstraat 9, Den Haag. (Voor
gesteld door D. O. Kirchner). 

mr. W. K. N. Hengeveld, Hoekwaterstraat 84, Voorburg 
(Z.-H.). 

B. W. M. Ottevanger, Buizerdlaan 13, Den Haag. 
P. A. Poolman, Breitnerlaan 63, Den Haag. 

(De laatste drie voorgesteld door J. H. van der Veen). 
ir. F. H. H. Moquette, Lijsterbesstraat 101, Den Haag. (Voor

gesteld door W. L. Harmsen). 
A. H. van Suijlekom, Volmarijnstraat 50a, Rotterdam. (Eigen 

aangifte). 
W. Saalberg, Lange Nieuwstraat 119c, Schiedam. (Eigen aan

gifte). 
J. Singer, Hotel Regina, Monte Carlo. (Lid „Breda"). (Eigen 

aangifte). 
J. Guy, Schenkweg 356, Den Ii.tag. (Eigen aangifte). 
mr. A. Bussink, Koninginnegracht 45, Den Haag. (Voorgesteld 

door P. Vos). 
Adresveranderingen. 

172. Th. J. Timmer, Van Heutszstraat 88, Den Haag. 
596. Jos. Maussen, Willem-II-straat 42, Tilburg. (Verbetering). 
284. C. Koopman, van Uganda naar Copernicusstraat 42, Den 

Haag. 
120. dr. F. C. Kraneveld, Groote Postweg 26, Pav. Buitenzorg 

(Java). 
657. H. J. Koopman, Verdamstraat 58, Leiden. 

38. G. W. van Leijden, Hendr. Zwaardecroonstraat 155, Den 
Haag. 

174. D. Banda, Ferdinand Bolstraat 115, Schrans bij 
Leeuwarden. 

S. Reindorf, Dordrecht? 
H. S. Menge, Nijmegen ? 
F. A. Budde, Den Haag ? 
J. Voet, Keizerstraat 4, Rotterdam. 

Overleden. 
343. J. M. V. Spaetgens, Valkenburg. 

Bedankt. 
2. G. Th. Slothouber, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7/^ uur, algemeene vergadering te 

8 uur, op Woensdag 27 November 1935, in het „Zuid", Groen-
markt, Den Haag. (Steeds den 4en Woensdag). 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Twee exposities. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rond
vraag. 9. 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), eiken 
2en Donderdag der maand in hotel „Corbelijn". 

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

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 75, Blerick, eiken 2en Maandag der 
maand: m uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, 
Bloemstraat 18, Zwolle, in de maand November, ter plaatse 
als gewoonlijk. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 30 
October 1935, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 17 leden. De voorzitter opent tegen kwart over 
acht de vergadering met een woord van welkom tot de aan
wezigen, daarbij opmerkende, dat, zooals de aanwezigen reeds 
hebben ontwaard, ons vergaderzaaltje een ander beeld ver
toont dan waaraan wij sedert jaren gewoon waren. 

De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en 
goedgekeurd, waarna mededeeling volgt van eenige inge
komen stukken. Hierna wordt het woord gegeven aan den 
penningmeester voor het uitbrengen van zijn financieel ver
slag over het afgeloopen vereenigingsjaar, waaruit o. m. 
blijkt, dat het saldo, waarmede het vereenigingsjaar 1934-1935 
begon, ƒ 455,33 bedroeg. De ontvangsten beliepen ƒ 484,83, 
terwijl de uitgaven ƒ 406,99 vorderden, zoodat de rekening 
sluit met een voordeelig saldo van ƒ 533,17. De voorzitter 
brengt den penningmeester dank voor zijn uitgebracht verslag 
en voor zijn accuraat beheer. Tevens wordt dank gebracht 
aan de commissie voor het nazien der boeken. 

De voorzitter doet hierna uitvoerig uitkomen, dat het zeer 
gewenscht is dat onze vergaderingen wat meer geanimeerd 
zijn. In den regel duurt het z.g. officieele gedeelte veel te 
lang, zoodat voor bespreking van postzegels geen tijd over
blijft. Hierin moet getracht worden verandering te brengen 
en hij duidt het met voorbeelden aan, hoe hierin wijziging 
zou kunnen ontstaan. Voortgaande, deelt de voorzitter mede, 
dat het bestuur besloten heeft om de vergaderingen precies 
om 8 uur te doen beginnen. 

Als volgende punt brengt hij naar voren, dat in de bestuurs
vergadering in beginsel is besloten om voor de in 1937 al
hier te houden Bondsdagen een en ander te organiseeren, dat 
geld in het laadje kan brengen. De leden zullen te zijner tijd 
hierover bij circulaire worden ingelicht. 

De voorzitter meent over het in de te Groningen gehouden 
Bondsdagen uitgebrachte rapport omtrent de jeugdafdeelingen 
niet verder behoeven te spreken, maar verwijst naar een 
van de eerstvolgende Maandbladen, waarin dit zal worden 
opgenomen. Hij zet vervolgens uitvoerig uiteen de op
richting van een jeugdafdeeling alhier en deelt mede, dat 
het bestuur van oordeel is, dat getracht moet worden dit 
denkbeeld te zien verwezenlijken. 

Het candidaat-lid J. Lindeman wordt hierna als lid van de 
vereeniging aangenomen. 

De heer Feddema doet hierna het voorstel om een abonne
ment te nemen op het ter inzage gelegde maandblad van de 
P.T.T. Aangezien dit voorstel geen voldoende ondersteuning 
kan vinden, wordt het als verworpen beschouwd. 

Nadat eenige door leden beschikbaar gestelde zegels onder 
de aanwezigen waren verloot, wordt de vergadering gesloten. 

C. R. 
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Nieuw lid. 
85. J. Lindeman, Bennekomscheweg 22, Heelsum. 

Candidaat-l:d. 
P. A. Kleekamp, Van Hasseltlaan 5, Apeldoorn. (Voorgesteld 

door A. F. Bruil). 
Bedankt als lid. 

T, L. J. Stenmans, Arnhem. 
J. Mebus, Amsterdam. 

Adresverandering. 
88. J. Peters wordt Pastoorstraat 17, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 27 November 1935, des 

avonds 8 UUR PRECIES, in „National", te Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, Rotterdam. 

VERSLAG van de gewone bijeenkomst, gehouden op Dins
dag 10 September 1935, des avonds ie 7y, uur, in res
taurant „Suisse", Beursplein, Rotterdam. 

Aanwezig 20 leden. Daar onze voorzitten bericht van ver
hindering had gezonden, opende de heer Bakker deze ver
gadering en heette de aanwezigen van harte welkom. Hij doet 
mededeling van het bedanken van den heer Weimar te War
schau wegens het afbreken met verzamelen, waarna hij den 
secretaris verzoekt de notulen der vorige vergadering te 
lezen. Deze worden zonder wijziging goedgekeurd, waarna de 
heer Jorissen zijn tweede deel Abessinië laat rondgaan. De 
groote opkomst was zeer zeker voor de bezichtiging van zoo'n 
buitengewone verzameling ook een prettig idee voor onzen 
oud-secretaris. Een welgemeend woord van dank van den 
vice-voorzitter, die inmiddels ter vergadering kwam, was dan 
ook zeer op zijn plaats. Een volgende maal zal de rest, o. a. 
de portzegels van hetzelfde land, de revue laten passeeren. 
Hierna kwam de verloting van het extra zegel en de gewone 
maandelijksche verloting. Niets meer aan de orde zünde, sloot 
de vice-voorzitter dezen zeer geanimeerden avond met een 
woord van dank aan de aanwezigen. L. W. I. 

Bedankt als lid. 
L. H. Weimar, Warschau. 

Adresverandering. 
P. Wefers Bettink, Avenue Concordia 78, Rotterdam, O. 

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

VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Vrijdag 25 
October 1935, te Haarlem. 

Na voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige 
ledensamenkomst, maakt de secretaris de ingekomen stukken 
bekend, o. a. P.T.T.-Nieuws, 5e jaargang, nr. 1, epistels van 
den heer De Raaij betreffende tentoonstellingen te New-York 
en Parijs en van den heer König aangaande het eventueel in 
brochure-vorm verschijnen van „De veldpost van Oostenrijk-
Hongarije", welke voor kennisgeving worden aangenomen. De 
heer Weijenbergh laat een tweetal couranten rondgaan met 
een reproductie van een „blikjes-post"-brief en met de tarief
verlagingen der P.T.T. met 1 November a.s. Van het punt 
mededeelingen maakt de secretaris gebruik, er de aandacht 
op te vestigen, dat adreswijzigingen hem zoo spoedig mogelijk 
bekendgemaakt moeten worden en dat het niet noodig is voor 
de leden der bij het Maandblad aangesloten vereenigingen 
hiervan de administratie van het Maandblad in kennis te 
stellen, daar dit dooi- den secretaris geschiedt. Aanbeveling 
verdient het evenwel het hoofd der sectie(s), waarbij men is 
ingedeeld, zoo spoedig mogelijk adresveranderingen op te 
geven. 

Hoewel niet op de agenda geplaatst, toont de heer D. de 

Vries vervolgens zijn collectie Japan, welke de aanwezigen 
bewonderen. Niettegenstaande geen der ruim 30 leden ter 
September-bijeenkomst bezwaren hadden op deze vergadering 
te kienen ten bate van het jubileumfonds 1936 en slechts vier 
leden bericht van verhindering gezonden hadden, bleek het 
aantal aanwezigen zoowel als de animo niet voldoende hier
voor, weshalve er niet gekiend werd. H. W. 

Rondzendingen. 
De commissaris van toezicht, de heer P. Engelenberg, Van 

Kinsbergpnstraat 1, te Haarlem, verzoekt spoedige toezending 
van boekjes met zegels van Nederland en Koloniën, alsmede 
van landen van Europa. 

Bedankt als lid. 
77. J. F. Cramer jr. 

100. R. H. Berg. 
Ingeschreven als lid. 

33. ir. A. G. Perf, Prinses Mariestraat 7b, Den Haag. 
45. M. Kalff, Birkstraat 76, Soest. 
49. W. Levin, Lambertweg 16, Rotterdam, O. 

Adreswijzigingen. 
91. R. van der Linde, thans Curagaostraat 78 II, Amster

dam, W. 
257. B. R. Pietersen, thans Leidscheplein 17 II, Amster

dam, C. 
Ledenvergaderingen. 

De eerstvolgende ledenvergadering zal gehouden worden op 
Vrijdag 29 November 1935, des avonds te 8>i uur, in het ge
bouw van den Haarlemschen Kegelbond. 

De agenda vermeldt o. a. een veiling, waarvoor inzendingen 
worden ingewacht door den heer J. P. Traanberg, Brouwers
plein 25 r., Haarlem, tot uiterlijk Woensdag 27 November a.s. 

IJUT" De December-vergadering vindt niet plaats op den 
laatsten Vrijdag dier maand, doch op Vrijdag 20 December 
1935. 

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

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

Aanwezig 29 personen. Bij de opening te 8}^ uur richt de 
voorzitter eenige speciale woorden van welkom tot de intro-
ducé's, de beeren Brouwer en De Vos, die zich voor hot lid
maatschap hebben aangemeld. De notulen dsr vorgadering 
van 23 September, alsmede van de feestvergadering op 30 
September, worden gelezen en vastgesteld. Bij de i.i.,'ekomen 
stukken bevindt zich een schrijven van hel, hoofdbestuur der 
posterijen, waarin v/ordt gewezen op het tijdschrift P.T.T.-
Nieuws. Het bijgevoegde proefnummer zal bij de leden circu-
leeren, terwijl de vereeniging sen abonnement zal nemen. 
Eenige bestuursmededeelingen worden gedaan; o. m. deelt 
de voorzitter mede, dat van het waa'borgfonds niets kan 
worden terugbetaald en dat er dan nog een tekort is van 
pl.m. ƒ 75. Voorgesteld wordt, om tot dekking hiervan geen 
jaarverloting te houden. Geen der aanwezigen heeft hiertegen 
bezwaar, zoodat dit voorstel is aangenomen. Tevens wordt 
besloten op de jaarvergadering een verloting zonder nieten te 
houden, waarvoor de medewerking van de leden wordt in
geroepen. Daarop richt de voorzitter zich tot den heer dr. 
Wachters en biedt hem voor zijn benoeming tot eere
voorzitter een oorkonde aan. De heer dr. Wachters zegt 
hiervoor hartelijk dank. Overgegaan wordt nu tot het punt 
ballotage. De 3 candidaat-leden worden met algemeene stem
men als lid aangenomen. Een verloting van eenige door de 
firma Correlié beschikbaar gestelde catalogussen wordt ge
houden, terwijl aan ieder der aanwezigen een blaadje met de 
typenverschillen van de uitgifte 1867, beschikbaar gesteld 
door den heer Rietdijk, wordt uitgereikt. Verder wordt na 
eenige discussie besloten wederom een jeugdafdeeling in het 
leven te roepen. Een commissie wordt daartoe gevormd. Bij 
de rondvraag komen nog eenige interne aangelegenheden ter 
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sprake. Hierop wordt het officieele gedeelte van de vergade
ring gesloten. Er wordt nog een veiling gehouden, waarvoor 
echter niet veel animo bestaat. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
10. E. de Weerd, Ernst Casimierlaan 19, Groningen. 
] 1. L. Monasch jr.. Mr. W. de Sitterstraat, Groningen. 
12. F. Kaman, Hoogeveen. 

Candidaatleden . 
S. Brouwer, Korreweg 133, Groningen. (Voorgesteld door 

A. C. Sietinga). 
A. F. J. de Vos, Floresplein 18, Groningen. (Voorgesteld door 

A. C. Sietinga). 
G. Westra M.zn., Hoogeveen. (Eigen aangifte). 

Bedankt als lid met 31 December 1935. 
167. F. Hochheimer, Amsterdam. 
80. mr. F. K. van Ommen Kloeke, Groningen. 

Adresverandering. 
124. A. C. van Ringh wordt Concordiastraat 34a, Groningen. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 25 November 1935, des 

avonds te 8.15 uur, in restaurant „Suisse", te Groningen. 
SUP" Bij wijze van proef zal wederom een veiling worden 

gehouden. 
Ruilavond op Donderdag 14 November 1935, in „Suisse". 

Philatel.Vereeniging „ZuidLimburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

In memoriam 
FRANCOIS SONNEVILLE, 

t Maastricht 24 October 1935. 

Onze vereeniging wordt in korten tijd voor de tweedemaal 
getroffen door het overlijden van een harer trouwste leden, 
den heer Fran?ois Sonneville, die een leeftijd van 61 jaren 
bereikte. De heer Sonneville was een bemind persoon, die vele 
vrienden telde en dien wij zeer gaarne op onze bijeenkomsten 
zagen verschijnen. Zijn nagedachtenis zal onze vereeniging 
nog lang in eere houden. Hjj ruste in vrede. 
KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 

21 October 1935, in de bovenzaal van Taverne Rutten, 
Vrijthof 50, te Maastricht. 

Aanwezig 24 leden. De voorzitter opent de bijeenkomst met 
een hartelijk welkom en moet tot zijn vreugde constateeren, 
dat er een flinke opkomst is. De notulen worden hieina voor
gelezen en goedgekeurd. Vervolgens wordt een schrijven voor
gelezen van onzen eerevoorzitter, den heer A. A. van Nijnat
ten, waarin deze, in verband met zijn overplaatsing, op harte
lijke wijze afscheid neemt van onze vereeniging. De heer v. N. 
blijft lid van „ZuidLimburg" en hoopt, dat daardoor het con
tact met zijn vele philatelistische vrienden niet verbroken zal 
worden. Dat dit bijzonder op prijs wordt gesteld, wordt door de 
aanwezigen met applaus vastgelegd. 

Vervolgens wordt een schrijven voorgelezen van den heer 
Wesly, die onze vereeniging, mede namens zijn vrouw, dankt 
voor de hem aangeboden felicitaties en bloemen bij gelegen
heid van zijn huwelijk. De heer W. voegt bij dat schrijven vijf 
series van de nieuw verschenen zegels van Denemarken, als 
geschenk voor de verloting. 

De heer Schilderman wordt met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. 

In de commissie voor de jaarvei'loting worden banoemd mej. 
Haussen en de beeren Willems en De Boer. Boekjes voor uit
zoeken van voor deze verloting bestemde prijzen kunnen 
worden gezonden aan mejuffrouw L. Maussen, Nieuwstraat 22, 
Maastricht. Voorts wordt besloten, om op 18 November a.s. 
in het vereenigingslokaal een postzegeltentoonstelling onder 
de leden te houden, waaraan een wedstrijd is verbonden. Deze 
tentoonstellingswedstr^jd betreft het land Zweden. Aan hen, 

die de bijeenkomst van 21 October j.1. niet hebben bijgewoond, 
zal een en ander per convocatiebiljet tijdig worden bekend 
gemaakt. De gebiuikelijke gratisverloting volgt en daarna 
het vereenigingsspel. J. H. 

Overleden. 
90. F. E. Sonneville, Hertogsingel 92, Maastricht. 

Nieuw lid. 
68. C. Schilderman, Kleine Staat, Maastricht. 

Adreswijzigingen. 
3. A. A. van Nijnatten, thans H. van Viandestraat 15, 

Amersfoort. 
75. E. Wesly, thans Bleekerij 56, Maastricht. 
91. mevr. P. PaumenBeurskens, thans Maastrichterlaan, 

BeekL. 
104. firma J. Voet, thans Keizerstraat 4, Rotterdam. 
125. J. H. Simonis, thans Pastoor, Borgheren bij Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 4 November 1935, beurs; 
Maandag 18 November 1935, vergadering; 
Maandag 2 December 1935, beurs; 
Maandag 16 December 1935, vergadering; 

telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van „Taveerne 
Rutten", Vrijthof 50, Maastricht. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secr.: M. H. HOOGERWERF, Fazantenstraat 5, Den Helder. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
22 October 1935, in de zaal van den heer J. Sanderse, 
Koningspleinn, Den Helder. 

De voorzitter opent te half negen de vergadering met een 
woord van welkom aan allen, in het bijzonder aan den heer 
Van Praag, die als gast aanwezig is. De secretaris krijgt 
hierna het woord tot voorlezing van de notulen, welke ongewij
zigd worden goedgekeurd. Als eenig ingekomen stuk werd van 
de P.T.T. esn maandblad, ..P.T.T.Nieuws" ontvangen ter cir
f."l^tjg onder de leden. Liefhebbers voor een abonnement zijn 
niet aanwezig. Van de rondvraag wordt door de beeren Stoeke 
en Alderliefste gebruik gemaakt. De heer Stoeke vraagt of 
maatregeien genomen kunnen worden togen het uitleenen van 
den aan den Bond behoorenden catalogus, indien deze te lang 
in het bezit van een en denzelfden persoon blijft. Op de eerst
volgende bestuursvergadering zal hier nader over gesproken 
worden. De heer Alderliefste brengt de zegels der rondzending 
ter sprake, aangezien er den laatsten tijd niet veel goeds bij 
is, waarop de voorzitter toezegt de volgende maand 10 boekjes 
der vereeniging in circulatie te brengen, terwijl de heer Engel
kamp hier ook zoo spoedig mogelijk mee zal beginnen. 

Hiermee was het officieele gedcel<e afgeloopsn en had de 
verloting plaats, welke allen een prijs bracht. M. H. H. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 26 November 1935, in de bovenzaal 

van Café „De Valk", Koningsplein, Den Helder. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 28 Octo
■ ber 1935, te Heerlen. 

Te ruim 8 uur opent de voorzitter met een hartelijk welkom 
deze vergadering, waarna de secretaris de notulen voorleest, 
welke ongewijzigd worden goedgekeurd. De ingekomen stuk
ken worden voor kennisgeving aangenomen. Het Excelsior 
Europaslbum circuleert vei'volgens en wordt door den voor
zitter nog eens extra aanbevolen als Nederlandsch fabrikaat. 
Onderstaand candidaatlid wordt daarna met algemeene stem
men als lid aangenomen. 

Het reglement op de veilingen is in druk verschenen en 
wordt onder de aanwezige leden rondgedeeld. Het wordt nog 
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eens voorgelezen, waarop geen aanmerkingen worden gemaakt, 
waarna het wordt vastgesteld. Van de rondvraag wordt geen 
gebruik gemaakt. Eenige kavels worden nog geveild, waarna 
de gewone maandeljjksche verloting plaats heeft. De vergade
ring wordt dan gesloten, maar men blijft nog geruimen tijd 
gezellig ba elkaar. P. S. 

Nieuw lidt 
R. Kerp, Schinkelstraat 21a, Heerlen. 

Adrcswij zigingen. 
mevr. M. J. G. Stump, thans Laanderstraat 30, Heerlen, 
mej. C. Mackay, thans Kruisstraat 40, Heerlen. 

Boekjes voor de rondzending. 
Toezending van boekjes Nederland en Koloniën en Europa 

wordt verzocht. 
Bqeenkoinsten. 

Algemeene vergadering op Maandag 2.5 November 1935; 
Beursavond op Maandag 9 December 1935, telkens te 8 uur, 
in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

Nieuwe PhllatelistenVereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolf straat 90a, Groningen. 

Bedankt met 31 December 1935. 
25. A. L. Scholtens jr., Groote Markt, Groningen. 

Overleden. 
24. J. C. Groenhuözen, Steentilstraat 27a, Groningen. 

Candidaatlid. 
dr. ir. R. H. Mees, Verl. Heereweg 157, Groningen. 

I 'ostzegelvereeniging „ZeeuwschVlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Temeuzen. 

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Donder
dag 17 October 1935, des avonds te 8 uur, in het Hotel 
der Nederlanden, te Terneuzen. 

Bij zyn welkomstwoord spreekt de voorzitter er zijn vreugde 
over uit, dat deze eerste bijeenkomst na de vacantie zoo druk 
bezocht is. De notulen der vorige vergadering van 16 Mei 
1935 geven geen aanleiding tot op of aanmerkingen. In
gekomen stukken zijn er niet, welke besproken moeten 
worden. Enkele kleine reclameaanbiedingen enz. zijn door 
het bestuur afgedaan. 

De nieuwe candidaat, de heer J. IJsebaert te Terneuzen, 
wordt met algemeene stemmen als lid der vereeniging toe
gelaten. 

Onder de aanwezige leden wordt een kleine verloting ge
houden, bestaande uit zegels van de nieuwe serie Ned.Indië. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Met een 
woord van dank sluit de voorzitter dezen zoo prettigen avond. 

G. T. 
Verzoek aan de leden. 

Zij, die een abonnement willen sluiten of dit willen ver
lengen op het blad „L'Echo de la Timbrologie", worden ver
zocht hiervan mededeeling te willen doen aan den voorzitter, 
den heer D. E. Wolfert, Korte Kerkstraat 1, Terneuzen. 

Indien er ook leden zijn, die geregeld de nieuwe uitgiften 
willen ontvangen, gelieven zü hiervan kennis te geven aan 
den voorzitter (adres hierboven). 

Nieuw lid. 
J. IJsebaert, Vlooswijkstraat, Terneuzen. 

'sHertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: P. HEEREN, Oude Dieze 15, 'sHertogenbosch. 

KORT VERSLAG van de op Woensdag 23 October 1935 
gehouden algemeene ledenvergadering in Hotel Central, 
Markt 51, 'sHertogenbosch. 

Opening 8.30 uur. Aanwezig zijn 17 leden. De voorzitter 
zegt den beeren van de feestcommissie en allen, die hebben 
bijgedragen tot het slagen van de feestelijke herdenking van 
het 5jarig bestaan der Vereeniging, nogmaals hartelijk dank. 
Aan de schenkers van zegels voor de verloting zonder nieten 
had spreker nog geen dank gebracht, daar hij deze op den 
feestavond niet allen zou hebben bereikt. Spreker verzoekt 
den secretaris in het verslag voor het Maandblad van deze 
vergadering een speciaal dankwoord op te willen nemen voor 
de milde gevers, waardoor het mogelijk was, zonder al te 
groote geldelijke offers, een verloting zonder nieten te houden. 

Spreker heet hierna het oudlid, den heer A. Benink, die 
weder tot de vereeniging is toegetreden, van harte welkom. 

De heer Visser, het woord krijgend, wil op deze vergadering 
de beeren van de afdeeling Verkoop dankzeggen voor den 
grooten steun van hen ondervonden bij de voorbereidingen 
van den feestavond. Door het kant en klaar maken van de 
verloting zonder nieten, werd de feestcommissie zeer veel 
werk bespaard. Den heer Rademaker brengt hij dank voor de 
zoo goed verzorgde radiouitzending uit Guatemala. Bovendien 
heeft het de feestcommissie zoo prettig aangedaan, dat allen 
door hun eensgezindheid en goed humeur een vlot verloop in 
de hand gewerkt hebben en is ook daarvoor een woord van 
dank op zijn plaats.. Spreker legt dan rekening en verant
woordig over, waarvoor gaarne décharge wordt verleend. 

De thans voorgelezen notulen benevens het verslag der 
feestvergadering worden onder dankzegging van den voor
zitter vastgesteld. De ingekomen stukken worden vlot afge
werkt. Het bestuur heeft geen bijzondere mededeelingen. De 
gehouden gratis verloting brengt een negental gelukkige win
naars. 

Bij de rondvraag dankt de heer Scheefhals voor de hem op 
den feestavond gebrachte hulde en het hem geschonken nuttig 
geschenk. Spreker zegt gaarne toe, steeds in het belang van 
de vereeniging te zullen blijven werken. Ook van den heer 
Berendsen moet een dankwoord in ontvangst worden genomen 
en zegt ook hij gaarne toe steeds de belangen van de vereeni
ging te zullen blijven voorstaan. Mede namens den heer Ker
semaekers dankt spreker nog voor de waardeerende woorden 
tot de beeren van de afdeeling verkoop gesproken. Hierna 
sluiting. P. H. 

Nieuwe leden. 
M. F. Baaijens, Molenstraat 59, Boxtel. 
P. Mertens, notaris. Boxtel. 
A. Benink, Geldersche Dam 3, 'sHertogenbosch. 
E. P. A. van Dijk, Van Heurnstraat 49, 'sHertogenbosch. 
L. W. Labordus, Willem van Nassaulaan 4, 'sHertogenbosch. 

Candidaatlid. 
A. H. M. Kools, ZuidWillemsvaart 191, 'sHertogenbosch. 

(Voorgesteld door A. Berendsen). 
Bedankt met 31 December 1935. 

H. Raaymakers, Kerkstraat 16, Vught. 
E. J. de Vries, Gelderschedam 27, 'sHertogenbosch. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering wordt nog nader geconvo

ceerd» 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: A. H. J. SCHOUTEN, Eikendreef 43, Helmond. 

VERSLAG van de vergadering op Maandag 28 October 1935, 
in Restaurant „De Beurs", te Helmond. 

Wegens verhindering van den voorzitter wordt de vergade
ring geleid door den ondervoorzitter, den heer Van Schijndel. 

J. K, RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Aanwezig zijn 13 leden, terwijl bericht van verhindering 
is ingekomen van den heer Leloup. De notulen van de 
vorige vergadering worden goedgekeurd. Onder de ingekomen 
stukken bevinden zich een exemplaar van P.T.T.-Nieuws met 
begeleidend schrijven, uitnoodigingen tot deelname aan de 
Internationale Postzegeltentoonstellingen te New-York in 
1936 en te Parijs in 1937. Een tweetal donateurs hebben zich 
door omstandigheden genoopt gezien voor hun lidmaatschap 
te bedanken. Vervolgens wordt het oordeel van de leden 
gevraagd over eenige bezuinigingen voor het komende 
jaar, welke op de eerstvolgende vergadering verder be
sproken zullen worden. De onder-voorzitter spreekt ver
volgens eenige afscheidswoorden naar aanleiding van het aan
staande vertrek van den heer Gensch naar het buitenland. 
Naar aanleiding van een vraag door den heer Van de Ven, die 
thans zijn benoeming tot voorzitter van de tentoonstellings
commissie aanvaard heeft, wordt nogmaals verklaard, dat de 
in Januari 1936 te houden tentoonstelling wederom uitsluitend 
propagandistisch bedoeld is. Verder wordt medegedeeld, dat 
zoowel de 's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelver
zamelaars als de Philatelistenclub Eindhoven zich in principe 
bereid verklaard hebben een hunner bestuursleden in de jury 
tot beoordeeling der inzendingen te doen zitting nemen. Na de 
rondvraag wordt het officieele gedeelte van de vergadering 
gesloten en tot een geanimeerd ruilen overgegaan. A. H. J. S. 

Bedankt als donateur per 1 Januari 1936. 
3. mevr. H. C. A. M. Guttig-Hannik, Olympiaplein 46, Am

sterdam. 
10. Utrechtsche Postzegelhandel, Nobelstraat 16, Utrecht. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 2,5 November 

1935, des avonds te 8 uur, in „De Beurs", Markt, Helmond. 

Ligue Internat. Philatélique et Aérophilatélique. 
Secr. Ned. Af deeling: Van Nijenrodestraat 117, 's-Gravenhage. 

Internationale Luchtpostcatalogus 1936 (VU.-uitgave). 
Zoo juist verschenen, in vergroot formaat, 800 reproducties 

op kunstdrukpapier, 184 pagina's, geheel vernieuwd onder de 
deskundige leiding van den heer A. Musch. L.I.P.A.-leden 
kunnen dezen catalogus tegen voorkeursprijs van ƒ 0,75 bestel
len bij den heer K. Linde, Blankensteinweg, Meppel. 

Contributie 1936. 
De contributie 1936 is bepaald geworden op ten minste 

ƒ 2,—. Wij zouden het echter op prijs stellen, indien de leden 
daaraan een kleine bijdrage wilden toevoegen voor het propa-
gandafonds. De contributie kan overgemaakt worden aan de 
bekende adressen. Na 15 December volgt incasseering per 
post, verhoogd met 20 cent incassokosten. 

Aangemeld als lid. 
G. Koert-Franck, Den Haag. 

Postz.ver. „IJmuiden en Omstreken*', te IJmuiden, 
Secretaris: B. J. SCHOL, Dirk Hartoghstraat 9, IJmuiden. 

Adresverandering. 
F. F. Müller naar Lorentzstraat 34, IJmuiden, O. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 22 November 1935, des avonds te 

8 uur, in het gewone lokaal. 

Philatelisten-Vereeniging- „Gouda", te Gouda. . 
Secretaris: D. PALSGRAAF, IJssellaan 80, Gouda. 

KORT VERSLAG der oprichtingsvergadering op Maandag 
7 October 1935, in restaurant „Het Schaakbord", Gouda. 

Te ruim 8 uur opent de heer J. Polling deze bijeenkomst, 
heet de aanwezige beeren welkom en geeft een uiteenzetting 

hoe hij tot het uitschrijven dezer vergadering is gekomen; hij 
dankt den heer Palsgraaf voor de groote hulp, hem in deze 
verleend. 

Behoudens de heer Derksen, die zijn toetreden in beraad 
houdt, treden alle aanwezige beeren toe, zoodat de vereeniging 
is gesticht. Besloten wordt de jonggeborene Philateli<iten-
vereeniging „Gouda" te noemen. De ontwerp-statuten en het 
huishoudelijk reglement worden goedgekeurd. 

Als bestursleden worden gekozen de beeren J. G. J. Polling, 
voorzitter, D. Palsgraaf, secretaris, en W. J. van Baaien, 
penningmeester. Besloten wordt, alle plaatselijke bladen een 
mededeeling van de oprichting te zenden. Verder, dat aan
sluiting bij het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie zal 
worden aangevraagd. Hierna worden enkele andere /.aken 
alsnog geregeld. Ter bezichtiging waren een paar verza.me-
lingen aanwezig. Besloten wordt eiken vierden Maandag
avond in het restaurant „Het Schaakbord" te vergaderen. 
Te ruim half elf is de vergadering geëindigd. D. P. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
28 October 1935, in restaurant „Het Schaakbord", Gouda. 

Te ongeveer 8 uur opent de heer Polling met een kort woord 
van welkom de vergadering en heet in het bijzonder welkom 
de beeren Van Hoorn, Tongerloo en Polderman. De notulen 
worden goedgekeurd. Besloten wordt de jaarvergadering te 
houden in de maand October en met het aanschaffen van een 
catalogus nog even te wachten. De heer Den Boer vraagt naar 
de rondzending. Na ampele bespreking wordt besloten het 
systeem van de vereeniging „Helder" over te nemen en be
last de heer Palsgraaf zich met de daaraan verbonden werk
zaamheden. In overleg met den heer Daudt zal gezorgd wor
den, dat de volgende maand een rondzending gereed is. 

Van de drie gasten verklaart de heer Van Hoorn zich 
bereid toe te treden; de beide andere beeren wenschen dit 
nog in beraad te houden. De heer Daudt heeft eenige boekjes 
met zegels bij zich, waaruit door de leden gekocht wordt. 
Eenige zegels, door de leden beschikbaar gesteld, worden 
hierna verloot. De avond wordt verder gezellig doorgebracht, 
waarna te ruim half elf huiswaarts wordt gegaan. D. P. 

Candidaat-lid. 
D. M. van Hoorn, Doelestraat 12, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 25 November 1935 in restaurant 

„Het Schaakbord", Kleiweg, Gouda. 

|ADVERTENTIÉN. | 

ALLES PRIMA GEBRUIKT ! 
1935. Zomerzegels, compleet f 0,17 

10 series ƒ1,60; 100 series . . -15,— 
Luchtvaartfondszegel, p. 10 st. - 0,60 
Idem, per 100 stuks - 5,— 

1932. Salve Hospes, compleet . . . . - 0,35 
Weldadigheid, compleet . . . . - 0,20 
Idem, roltanding, compleet . . - 0,25 

1931. Goudsche Glazen, compleet . . - 0,30 
Weldadigheid, compleet . . . . - 0,35 
Idem, roltanding, compleet . . - 0,40 

1930. Rembrandt, compleet - 0,25 
Weldadigheid, compleet . . . . - 0,20 
Idem, roltanding, compleet . . - 0,25 

1929. Weldadip-heid, compleet . . . . - 0,20 
Idem, roltanding, compleet . . - 0,25 

1928. Weldadigheid, compleet . . . . - 0,20 
Olympiade, compleet - 0,80 

Uitgebreide Catalogus 1935-1936 van Neder
land en Koloniën, opnieuw bewerkt door 
P. C. Korteweg e. a., per exemplaar ƒ 0,75. 
Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, - Amsterdam, C, 

Postgiro 224451. 
— Porto steeds extra. — (C87) 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



XI NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 NOVEMBER 1936. 

Li l A D V E R T E N T I Ê N TT] 
Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 
^ aan de administratie. 

Steeds te koop gevraagd: N e d . e n K o l . , 
per loo, looo of meer per soort, afgeweekt 
en gesorteerd Tevens K i l o w a a r gevraagd in 
elke hoeveelheid. Brieven met prijsopgaaf te 
richten aan: Postzegelhandel R. Kormos , 
A. V. Solmsstraat 21, Den Haag . Lid van 
Breda, Ned. Ver. v. Postz.hand.> enz, (677) 

1 P R O F I T E E R T . 
1 100 Zweden 
1 100 Bulgarije 
1 100 U S.A., mooi 
1 100 Polen 
1 200 
1 100 Portugal 
1 150 Tsjecho-Slowakije 
1 IOC Danzig 
1 300 Oostenrijk 
1 400 
1 JOO „ mooie collectie 
1 2000 geheele wereld 

1 Porto extra. Giro 402 i j 

f <^'5 1 
» 0,6 1 
» 2,— 1 
» 0,3 1 
„ 0,7 1 
» o,é 1 
» 07 1 
» 0,6 1 
» 0,6 1 
» 1.5 1 
» 2>5 1 
» 2,50 1 

J O H N GOEDE 1 
1 Brederodestraat 46, Amsterdam, W. {707 1 

Gezocht van Baden, Beieren^ België, Engeland, 
Kaap, Kerk. Staat, Nederland, Pruisen, Thurn 
en Taxis en Wurtemberg, de eerste (ongetande) 
emissies; benevens Oostenrijk, Lombardïje, 
Levant tot 1883; in prachtstukken en bij
zonderheden (ook van de kleinere waarden). 
Door Dr. Valkema Blouw, Oosterbeek. (702) 

I I M D I Ë : H E R L E E F T ! 
Ook met onze Indische vr ienden willen 
wij opnieuw con tac t zoeken. Vraagt onze 
bekende Z I C H T Z E N D I N G E N Neder land 

en Koloniën, Europa , Overzee . 
Vraagt onze voordeelige condi t ien . 

De fïrma met de laagste prijzen en de 
beste referenties. 

NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELBEURS, 

STATI N S W E G 2, D E N H A A G . 
Dir. M. J. H . T O O R E N S . (715) 

VLIEGPOST. Al de schaarsche en weinig voorkomende zegels, waar
naar veel vraag is, zooals VLIEGPOSTuitgiften, 

Europa-gelegenheidszegels, Fransche en Britsche Koloniën, modern, zooals Silver Jubilee, 
bevinden zich rijkelijk in mijn rondzendingsverkeer. Bij eventueele deelname (zonder 
verplichting) verzoeke opgave referentiën van aangesloten Vereenlging. 
Voor Ned. Vliegpostverzamelaars aan te bieden KLM ie vluchten naar Athene, 
Kopenhagen, Milaan, Indië Pioniers 1924, '28, '29, tegen lage prijzen. 

J. VAN HOLTEN, BUS 522, ROTTERDAM. ' 7 " ) 

Te koop gevraagd: 
Kilo waar Nederland Wij betalen den hoogsten 
prijs voor werkelijk onuitgezocht goed. 
Verder Nederland en Koloniën per 100 en 
1000. Brieven met prijs 

John Goede, Brederodesfroot 46, 
Amsterdam, W. (708) 

In ruil aangeb. voor verz. postz Ned. en Kol een 
zoo goed als niéuw fototoestelRoUeiflex, nieuw
ste mod. 6 K6, Zeiss Tessar 4,5, luxe tasch, geel-
filter, Proxarlenzen, zonnekap adapter, 3 cass. 
ontw tank, vergr.app. Hlmarex 1.4 j , lofilmen, 
negatief bewaarder, gekost hebbende f275,—. 
Th. Boogaard, Kelenastr..12, Den Haag.(705) 

1000 versch. postzegels (wereld) 
f 1,15; dito (Europa) f 1,35; franco 
uit mijn doubletten. D. van Oniinan, 
Apeld.weg 46, Epe. Giro 132330 

^ (706) 

K i l o w a a r van Ned. of buitenl , uitgezocht 
of onuitgezocht, t e k o o p g e v r a a g d . 
Betaal hooge prijzen. Brieven met opg van 
prijs en hoeveelheid, alsook beschr van kwa
liteit, enz. te richten: R. Kormos , Postzegel-
engroshandel , Den Haag , A. v. Solmsstr. 21, 
Lid Breda, Ned. Ver. v. Postz. Hand. (676) 

SAARGEBIED. Aangeboden alle nrs. 
en de weldadigheidsseries. Gevraagd 
Daitsche weldadigheid en Memel 
Cent opdrukken. W. Saalberg, 
Lange Niouwstraaf 119c, Schiedam. (704) 

Bij aankoop van f 10,—, volgens 
mijn z o o juist v e r s c h e n e n , k o s t e l o o s 
verkrijgbare, 1936-prijscourant van 
9 België, Congo en Luxemburg 0 

ontvangt U GRATIS 
de R O U W - S E R I E 
,,Koningin A s t r i d " . 

J. B O E K D R U K K E R , 
7 3 Rue des All ies, BRUSSEL. (696) 

Stempels Nederland. 
Gevraagd en aangeboden: Langstempels, punt-
stempels, kleinrond, enz. Nog af te geven: 
ca. 200 versch. langstempels, prijs op aan
vrage. 200 versch. puntstempels 5 et. 1872, 
ie kwal f s,—. K. J S c h ö n , H a a r l e m , 
Judith Le i j s t er s t raa t 1 7 . 1,703) 

ZICHTZENDINGEN ^^%r:^^^t^^^!^!'Jr'^" 
V t f A A R O M vraagt O O K U niet zoo'n Z I C H T Z E N D I N C als 
,,Proef" aan? E e c s t D A N kunt U zich overtuigen van de L A G E 
P R I O Z E N e n P R I M A E X E M P L A R E N , waarom reeds z o o -
v e l e n mijn z e n d i n g e n p e g e l m a t i g ontvangen. 

E v e n e e n b p i e f k a a r t i e m e t p e f e r e n t i e 
en U ontvangt een p p a c h t c o l l e c t l e thuis. 

W. M. F. SUTHERLAND, 
A L B R . T H A E R L A A N 4 9 , U T R E C H T , C709) 

Prüs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postz. w, niet in bet. gen. 

Ik zoek in RUIL Nederlandsche en Koloniale 
zegels en geet Bosnië, Oud Oostenrijk, H o n 
garije, Veldpost, naar mancolijsten. Geef on-
gebr. de voorkeur. Ik verzoek eerstzending. 
Verkoop 2Vi cent per fr. Prijslijsten L. VOn 
H a l é s z , Budapest VI, Délibabstrasse 29. 
(Lid „Breda", Ned. Ver. v. Postz., enz. (663) 

ZOMERZEGELS. 
12^ 2 c. per 100 f 6,— 
1V2 c. per 100 f 1,90 
series per 100 f 15,— 
Ook in gedeelten. 
100 Emmazegels f 1,60 

TE KOOP GEVRAAGD: 
gewone soorten Nederland en kilo's, 
j c. Willem de Zwijger, Zomerzegels 
j , 6 c , België 1,50 fr , tentoonstelling, 
2V2 d. Jub. Engeland, nieuwe serie 
Indië. 

H. D R E Y F U S S , 
Anna Vondelstraat 3, 
Giro 86326, (699) 

AMSTERDAM, W. 

Te koop g e v r a a g d : 
Belgische Postzegels, 
zoowel partijen losse zegels, 
series, belangrijke correspon
denties als verzamelingen. 

Aanbiedingen aan 
J . BOEKDRUKKER, 
73 Rue des All ies, BRUSSEL. (713) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

P r i i s l i i s t v j i n P o s t z e g s l h a n d e l >«Ths G l o b e " , H o o g e n d l i k 1 4 2 , Z a a n d a m . 
Duitschland: 
Step.han 10, 20, 60, 80 pf, 
Rheinland i, 10, 20 
Fr. de Groote 6, 12, zj 
Saarabstimm 6, 12 ^" ■*< i 
Parteitag 1934, 6. 12  v, ^^ 
Wohlfart 1934, ongebr. compleet 
Hindenburg Trauer 3, j , 6, 8, 12, 25 
Idem 3, 5, 6, 8, L2 
Schiller 6, 12 • ' ■ 
Saarheimkehr 3, 6, 12, 2 j 
Idem 3, 6, 12 
Heldengedenk 6, 12 
Berufswetk 6, 12 
Musiker 6, 12, 15 
Eisenbahn 6, 12, 25, 40 
Idem alleen 6, 12, 40 
Hitlerjugend 6, is 
Parteitag 1935, 6, 12 
Dienst type k. 12 versch, 
2j verschillende met beeltenis van 
Hindenburh zonder WM verschillen 
Wij zoeken 25 pf. van alle Duïtsche 
denkzegels en geven daarvoor 
volgens deze aanbieding in ruil . 
Nederland: No. i en 2 randst. f i,— 
Idem No. 4 en 5 U of H  o,4j 
1872, 5, 10, 12I/2, IJ , 20, 2j en ïo et.  0,30 
Kroningsgulden N o 6ia f o,rj en  0,20 
1926—31, Va—60 et. 30 waarden  0,30 
No. 158 per 100 st. prima excmp^.  3,— 
^rins van Oranje 4 W compleet  o,ro 

ï"*?^^. 

0,08 
0,05 
0,20 
0,04 
0,04 
ï>7S 
0,20 
0,10 
0,04 
0,20 
0,07 
0,12 
0,12 
0.20 
0,3 J 
0,25 
0,20 
0,05 
0,10 

0,10 
ge

dere 

Idem per 10 series 
Crisis 2 W compleet 
Cura^aogedenk 2 W compl. 
Idem per 10 series 
Zomerzegels 4 W compl, 

£ 0,80 
 0,12 
 o.io 
- 0,80 
 0,16 

0,46 Vhegfonds per stuk 5 cerit per 10 
Idem per 100 stuks licht gestempeld  4.40 
Partijen postzegels van Neder land en Ned. 
Indië in k w a n t i t e i t e n , n e m e n wij i a betal ing 
voor alles wat hier aangeboden word t , 
en verzoeken om aanbieding met specifi
catie of omschri jving wat . 
NederlandschIndië: Vliegpost 1928 
Nrs. ij postfrisch! f 1,25 
Idem met plaatfout van No. s (zie Maand
blad April 1934), balk in rechtervleugel, 
slechts enkele, per stuk f 1,50 
Partij yiiegbrieven HoUandIndië viseversa, 
met Uiver en Pelikaanvluchten, 20 brieven 
met bijfrankeering f 10,— 
België: Tentoonst. 386389 cpl.  o,ro 
Idem postwagen 3 W., cpl.  0.10 
Koningskinderen 3 W., cpl.  0,25 
Rouwzcgel Astrid 70 pi. j  0,05 
Idem per 10 stuks  0,46 
33S"34i compl. per 10 series  0,30 
TsjechoSlowakije: 
1919 Legionaires 6 W compl.  0,10 
Idem per 10 0,65 per 100 series  5.— 
Naar verkiezing ongebruikt, met Lindenblad 
of Legionafrsstempel! _ 
Alle 3 séries tezamen 18 stuks r 0,2 j 

J. K. RIETDIJK. 

1932 Tyrs 4 w compl f 0,10 
1933 Nitra 2 w compl.  0,04 
1934 Legion 4 w compl.  0,15 
1934 Volkslied 2 w compl.  0,10 
193j Masaryk 85 j 4 w compl.  0,1 ï 
1935 Arras 2 w compl .  0,10 
1935 Cyrille en Methode 3 w  0,10 
281, 284, 289, 298, 4 w compl.  0,05 
Idem per 10 series  0,30 
JougoSlavië: nrs. 129141,150154, 158167 
168, 169, 170181, 21Ö218, 220, 237, 238 
54 stuks  0,50 
Idem alleen 237238  c, i2 
Estland no. 14a met kopstaand middelstuk, 
pr ex op brief frc. 500,—  10,— 
V iegpostbrief waarop Michel nrs. 42, 
43, 44a, 45a, 46a, 44b en 45b. Michel 
Mk 262 prijs slechts  20,— 
Engeland Silver Jub 4 w compl.  0,08 
Mongolia Yv 4550 frc 23,50  0,40 
Rusland 20 verschillende postfrisch 
Yv frc 10,— per serie  0,15 
Idem per 10 series 1,25, per 100  10,— 
Denemarken Vliegpost 15 compl.  0,80 
U.S.A. 2 en 5 dollar N o 247248  2,— 
Moederdag, Wisconsin Charter Oak en 
San Diego gedenkzegels 4 w  0,12 
Charter Oak per 100 stuks  2,— 
San Diego per loo stuks  2,— 
65 verschillende U.S.A. met aardige 
oude en vele gedenkzegels  0,75 
Vliegpost 5, 6, 8 cent 3 w  0,08 

 ZICHTZENDINGEN. 

Idem per 100 series f 5,— 
Italië 25 versch. uitsluitend groot 
formaatzegels, fijn cadeautje  0,40 
Australië 50 versch. met vele gedenk
zegels Jubileum, etc.  0,40 
Oostenrijk no. 378388  0,10 
Drachtenserie 9 waarden  o,ïo 
Dolfuss I H  0,16 
Porto 1925 12 waarden  0,15 
Gedenkzegels , per 100, gemengd, prima. 
Duitschland f i,— 
TsjechoSlowakije  i,— 
U.S.A. .  2,25 
Polen  I J — 
Rusland  1,50 
Italië  I,— 
België  2,— 
Eenige partijtjes U.S.A. met zeldzame 
oude zegels, min. 150 versch. pp  4,— 
500 Engelsche koloniën extra  8,5c 
200 Argentinië  2,50 
JOO Oostenrijk  2,50 
Wie heeft interesse voor de volgende landen, 
waarvan wij uitgebreide collecties tegen lagen 
prijs afgeven kunnen: BritschIndië met roof
staten, Spaansche Koloniën, Argentinië, Bra
zilië, Bolivia, Chili, Mexico, Peru, Uruguay, 
enz. 

Toezending von zegels na ontvangst van 
het bedrag. Giro 11833J. Porto extra. 
Prijscourant albums gratis.  Lot „Phile
partout" 2000 zegels f 10,35 franco. (605) 
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WIJ K®®IP>Ëlii9 
Series, pakketten en afzonderlijke zegels in groote hoeveelheden. Zend ons eens 
een opgave uwer aanbiedingen. Wij schenken daaraan onze nauwkeurigste 
aandacht en betalen contant. Onze naam voor serieuzen handel is wereldbekend. 

M. E. IHIAI^JgDS ' 
Grootste Huis van de were ld in den Postzegel-groothandel. 
108 M A S S A C H U S E T T S A V E N U E , B O S T O N , U.S.A. _ 

Nieuw adres firma J, VOET 
( J . G. Mil laard), 

Keizerstraat 4 , Rotterdam. 
Door de groote vlucht, welke onze Firma in de 

laatste jaren heeft genomen, waren wö reeds 
sedert geruimen tijd doende naar een grootere 

§̂) verkoopgelegenheid uit te zien. 
Eindelijk slaagden wü erin, vlak tegenover onze 

oude zaak, een geheel vrjj pand te kunnen be
trekken: beneden gezellige winkel, met ruime 

^' etalage, daarboven op Ie en 2e verdieping kantoorruimten, 
.terwjjl de 3e verdieping kan dienst doen tot berging. 

Het pand is geheel ingericht en speciaal dienstbaar gemaakt 
voor den postzegelhandel, met aanverwante artikelen (albums, 
catalogussen, philatelistische literatuur, enz., enz.) in den 
uitgebreidsten zin. 

Ter beveiliging van ons pand, hebben wij de N.V. „Alarma" 
opdracht gegeven tot aanbrenging van een electrische alarm
installatie: twee machtige sirenes zullen, bj) de geringste 
pogmg tot onrechtmatig binnendringen, zich doen hooren, 

'_ derhalve onze voorraden dag en nacht beveiligen. 
Dank zij hier gebracht aan alle verzamelaars, over de ge-

heele wereld verspreid, voor het vertrouwen in ons gesteld. 
Meer dan ooit, zijn wij thans in staat een ieder, die zich tot 
ons wendt, met ons beste weten en kunnen te dienen. 

-' Nu meer dan ooit is ons devies: 

^Jïe fifun that meaiiA Amvice and Aatié^facUon. 
(535) 

wEmAMQmm&ËËGiu 
De complete serie van 8 waarden, 
verschijnende i December en d i e n 
dag op aangeteekend couvert aan 
Uw adres, p p j j g QQ C E N T S . 
Verzending na ontvangst van posfwissel. 

Fa. Dr. LOUIS GOLDBERG, 
CRobept G o l d b e r g Zn.>t 

Rue de Venise 6 7 , Brusse l . 
PRIJSLIJST BELGIË EN CONGO gratis en franco. (714) 

« f h ^ M k ^ < f c ^ Éhrfki 

J. K. RIETDIJK, 
AANKOOP 
VEILINGEN 
VERKOOP 

DEN HAAG. I S 
Lange Poten 15a, 
Telefoon 117020. 

U@ 
P>©SiriiGËI¥gDIDIi^G 

TE 'S.GRAVENHAGE, 
Emm m€ËMBm A.S. 
Bij toezending per omgaande 
kan voor deze veiling nog goed 
materiaal worden opgenomen. 

CATALOGI GRATIS VOOR KOOPERS. 

J. K. RIEÏÏDIM, 
Lange Poten 15a, DEN HAAG. 

^F^»^»^F^»^r 
(«97) 

VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN 
ZEER BILLIJKE PRIJZEN! 

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

LUGANO (Zwi tser land) . 
Postgiro Den Haag 145664, Lugano XIa, 1770. 

(548) 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Machine 581 III. 
Half October werd in deze machine links van den datum

stempel een nieuw reclamecliché gebruikt: STA VELE Y / 
ZAND CENTRIFUGAAL / GEGOTEN BUIZEN / HET 
NEUSJE / VAN DEN ZALM. 

Machine 589. 
Model C4B, sedert 16 October in gebruik bij de N.V. Polak 

& Schwarz's Essencefabrieken te Zaandam. Tusschen de stem
pels een soort monogram P & S in cirkel, waaroverheen 
POLAK & SCHWARZ. 

Machine 595. 
Model C3B, zonder afdruknummer sedert 6 September in 

gebruik bij de N.V. Nederlandsche Stoombootreederij te Rotter
dam. Tusschen de stempels een schild, waarop het monogram 
NSR, omlijst door een ankertouw. Als onderschrift: NAVI-
GARE NECESSE. 

Machine 596. 
Model C3B, sedert October in gebruik bij de N.V. Mij. Kaas-

en Exporthandel v.h. J. C. Keg & Co. te Zaandam. Tusschen 
de stempels in groote letters KHPA met boven en onder 
3 dikke golf lijnen. 

Komusina. 
Machine K. 109 IV. 
Van 7 Augustus werd een afdruk gevonden zonder afzenders

naam onder de stempels en links van den datumstempel alleen 
de woorden: VRAAGT PREMIEOFFERTE. 

Machine K. 182 III. 
N.V. Geveke's Technisch Bureau stempelt sedert begin Oc

tober zonder reclame links van den datumstempel. 
NED.-INDIE. 

Francotyp. 
Machine 18 V. 
Het van deze machine gemelde IVe type met reclame VAN 

DORP / VOOR DRUKWERK, blijkt nog voorafgegaan te zijn 
door afdrukken met dezelfde reclame, doch bovendien met 
Erika onder den waardestempel, waarvan een afdruk dd. 
11.10.34 gevonden werd. Bij type IV ontbreekt dus „Erica". 

Machine 37 V-VI-VII. 
Op 26.12.34 stempelde deze machine weer eens geheel zonder 

afzender- of reclamecliché (thans echter met Indische datum-
en telcijfers, dus type V); van dit jaar werden verder bekend 
afdrukken met tusschen de stempels GIMBORN's / STEN
CILS, CARBONPAPIER / INKTLINTEN / ER IS NIETS 
BETERS ! (type VI) en op dezelfde plaats een afbeelding 
van een pot lijm met opschrift GIMBORN'S / TITANOL, 
waaronder GIMBORN'S / Titanol, Inkten, Verven / Er is 
niets beters ! 

Machine 54 II. 
De firma Harmsen, Verwey & Co. te Soerabaja gebruikt 

tusschen de stempels nog een cliché: AMSTEL / BIER. 
Machine 68. 
Sedert eind Juli in gebruik bij de N.V. Ned. Indische Gas

maatschappij te Batavia-Centrum. Tusschen de stempels als 
monogram: NIGM in een ruit, waaronder: BETER LICHT / 
IS NIET DUUR / VRAAGT HET / STUIVERSTARIEP / 
VOOR UW WOONHUIS. 

Machine 69. 
Sedert begin September in gebruik bij de N.V. Gemeen

schappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton te Tandjong Pan-
dan (eiland Billiton). Tusschen de stempels: GEMEEN
SCHAPPELIJKE / MIJNBOUWMAATSCHAPPIJ BILLITON. 

Machine 201 VI-VII. 
Ook van deze machine blyken twee weinig ver.schillende 

typen te bestaan, waarvan één reeds in het vorig nummer 
werd beschreven (deze thans te veranderen in type VII). In 
October 1934 was n 1. reeds een soortgelijk cliché in gebruik, 
waarop de bus beschuit echter een doorsnede heeft van 1/, 
cm., hetgeen thans IK cm. is. Bovendien stond het bijschrift 
bij type VI in iets andere volgorde onder de afbeelding: 
VALKENET'S / BISCUITS BANDOENG - DEN HAAG. 

J. K. RIETDIJK. — I 

Indisch luchtpostnieuws. 
Gedurende de winterdienstregeling, welke 5 November j.l. 

inging, traden de volgende wijzigingen op: 
a. de heenvluchten Amsterdam-Batavia zullen een dag lan

ger duren dan 's zomers. De terugvluchten bleven echter 
5>2 dag duren. 

b. De directe aansluiting van de aankomende K.L.M.-vlieg
tuigen op den luchtdienst Batavia-Semarang-Soerabaja zal 
komen te vervallen (op 4 Novembei was de laatste directe 
aansluiting); in omgekeerde richting wordt de aansluiting 
gehandhaafd. 

c. Per K.L.M, in Batavia aangebrachte luchtpost voor en 
via Semarang zal per trein worden doorgezonden (aankomst 
volgenden dag 11.30 v.m.); voor en via Soerabaja en Tjepoe 
zal den volgenden dag per K.N.I.L.M. geschieden. 

d. De luchtdienst Soerabaja-Denpasar zal op Donderdag 
i. p. V. op Vrijdag worden uitgevoerd. 

Voorts bereikte mij het bericht, dat met de Nieuw-Guinea 
karteeringsvliegtuigen post is medegegeven. De toestellen 
startten op Dinsdag 88 October te Bandoeng en vlogen over 
Semarang en Tjepoe naar Soerabaja. Daar werd gewacht op 
de post welke de K.N.I.L.M. aanbracht. 

Het doel van de reis is Babo, alwaar de karteering wordt 
aangevangen. De booten der K.P.M, leggen deze afstand van
uit Soerabaja in 10 dagen af, de vliegtuigen hopen er pl.m. 4 
dagen over te doen. Veel post zal er wel niet vervoerd zijn, 
aangezien de kranten er weinig aandacht aan schonken en het 
berichtje soms zelfs eerst plaatsten, toen de vliegtuigen al 
weg waren. 

Het reisplan was als volgt: 8 October voormiddags vertrek 
van Bandoeng. Aankomst te Laboeanhadji 8 October, te Koe-
pang (Timor) 9 October, te Boela 10 October en te Babo 
10 of 11 October. Luchtpost kon verzonden worden naar 
Laboeanhadji, Timorkoepang, Boela en Babo. Er was gewoon 
binnenlandsch luchtrecht verschuldigd, doch de verzending 
geschiedde op risico der afzenders. 

Zeilvliegen op Jungfraujoch. 
Volgens een persbericht der Zwitsersche posterijen werden 

in totaal 16717 briefkaarten vervoerd en wel 15145 stuks ver
zonden uit Zwitserland, 1463 uit Liechtenstein en 109 uit 
Oostenrijk. Tengevolge van het geringe laadvermogen werd 
deze hoeveelheid over zeven zeilvliegtuigen verdeeld. 

Nadere bijzonderheden vindt men hieronder: 
16 September: doorgangsstempel Thun Kaserne, piloot 

Schulter, aankomst 16.45 uur, 2350 vervoerde kaarten; 
17 September: doorgangsstempel Zollbrück, piloot Baur, 

aankomst 1.30 uur, 950 vervoerde kaarten; 
17 September: doorgangsstempel Meiringen, piloot Schrei

ber, aankomst 11.00 uur, 5500 vervoerde kaarten; 
17 September: doorgangsstempel Interlaken, piloot Gsell, 

aankomst 12.00 uur, 2600 vervoerde kaarten; 
17 September: doorgangsstempel Solothurn, piloot Baroni, 

aankomst 13.15 uur, 950 vervoerde kaarten; 
17 September: doorgangsstempel Thun, piloot Binder, aan

komst 14.30 uur, 2350 vervoerde kaarten; 
18 September: doorgangsstempel Unterseen, piloot Kramer, 

aankomst 13.30 uur, 2000 vervoerde kaarten. 
Van de 109 kaarten uit Oostenrijk werden er 97 naar Inter

laken en 12 naar Thun-Kaserne vervoerd. 
In vogelvlucht bedragen de afgelegde afstanden vanaf 

Jungfraujoch: tot Interlaken-Unterseen 19 km., Meiringen 
26 km., Thun 36 km.. Zollbrück 51 km., Solothurn 81 km. 

De Tsjechoslowaaksche staatsluchtvaartlijnen. 
De Ceskoslovenské Statni Aerolinie werd in 1923 opgericht 

en is evenals de spoorwegen (in Tsjechoslowakije) een onder
neming van den staat. Haar organisatievorm herinnert ook 
in verschillende opzichten aan dien der spoorwegen aldaar 
en toch is hij voldoende soepel, om de groote ontwikkeling 

POSTZEGELVEILINGEN. 
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mede te maken, zooals die voor de handelsluchtvaart nood
zakelijk was. Het beste bewijs voor haar vitaliteit is wel het 
feit, dat zij gedurende 12 jaren ononderbroken en naar aller 
tevredenheid gefunctioneerd heeft. Sedert 1929 is deze maat
schappij aangesloten bij de Association Internationale du 
Traf ie Aérien (I.A.T.A.), waarin zij vertegenwoordigd wordt 
door den heer Stoces, haar directeur. 

U P O M l N K A S O U V E N I R 

N A P R V N I LET DE L I N A U G U R A 

PRI Z A H A ] E N | T I O N D E L A L I G N E 

LETECKÉ T R A T I AÉRIENNE 

PRAHA-

HRADEC KRÄLOVE-

OPAVA/MOR OSTRAVA 

CESK05L0VENSKÉ STATNi AEROUNIE 

In 1935 zijn de volgende luchtlijnen in exploitatie: 
1. Praag-Uzhorod-Cluj-Boekarest 1256 km. 
2. Praag-Brünn-Bratislava-Zagreb-Susak 774 km. 
3. Praag-Brünn-Bratislava-Kosice-Uzhorod 718 km. 
4. Praag-Karlsbad-Marienbad 170 km. 
5. Praag-Hradec Kral.-Opava/Mor. Ostrava 300 km. 
6. Piestany-Bratislava-Weenen 125 km. 

., m 
"ïï" a? ton 

Samen 3343 km. 
Bü de eerste vluchten werden 

indertijd in alle aan de route lig
gende plaatsen de poststukken van 
herinneringsstempels voorzien. De 
oudere stukken komt men vrijwel 
nooit tegen; van de lijnen welke in 
1935 geopend werden, n.1. nrs. 1 
en 6 op 1 Juni en nr. 5 op 1 Juli, 
is het herinneringsstempel blauw 
en als op de afbeelding, terwijl de 
plaatsnaam varieert. 

In 1936 zullen de volgende lijnen 
geopend worden: 

7. Susak-Split-Dubrovnik (Ragusa) 520 km. 
8. Praag-Uzhorod-Kiev-Moskou 2200 km. 
De maatschappij bezit momenteel 142 personen aan perso

neel, waarvan er 17 piloot zijn. Haar luchtvloot is als volgt 
samengesteld: 

2 driemotorige Avia-Fokkers F-IX met Walter-Pegas mo
toren, 20 plaatsen, waarvan 3 voor de equipage, met een 
maximum snelheid van 270 km. per uur; 

2 tweemotorige Airspeed Envoys met Walter Castor mo
toren, 8 plaatsen en een maximum snelheid van 305 km. per 
uur; 

6 driemotorige Avia-Fokkers F-VII met Walter Castor mo
toren, 8 plaatsen en een maximum snelheid van 190 km. per 
uur; 

1 tweemotorige amphibie Saro-Cloud met Walter Pollux 
motoren, 8 personen en een maximum snelheid van 190 km. 
per uur; 

5 eenmotorige Aero A-35 met Walter Castor motoren, 4 
zitplaatsen en een maximum snelheid van 205 km. per uur. 

Diversen. 
Na het verschijnen van het laatste nummer van het Maand

blad bereikten ons de volgende berichten. Aangezien ze echter 
ook in de pers de ronde deden, hopen we, dat de belangstel
lenden er toch aan medededen. 

De regelmatige vliegdienst over den Stillen Oceaan begon 
8 November. Op dien dag vertrok het eerste toestel van San 
Francisco om met tusschenlandingen via Hawai naar Manilla 
op de Philippinen te vliegen. De duur van deze vlucht zal 

3 dagen zjjn. Na eenige maanden zal de nieuwe dienst door
getrokken worden tot Canton. Voorloopig heeft alleen post
vervoer plaats. Een aftakking naar Nieuw-Zeeland, waar
schijnlijk naar Auckland, zal in Augustus 1936 haar beslag 
krijgen. 

Het 15 November uit Brussel vertrokken vliegtuig, de Leo
pold Roger, zal voor het eerst een luchtpostverbinding tot 
stand brengen tusschen Brussel en Elisabethville en dat via 
Leopoldville (het vroegere eindpunt), Banningville, Port 
Franqui, Luebo, Luluabourg en Kamina. In Elisabethville zal 
de post tevens aansluiting vinden naar Tananarive op Mada
gaskar. De Sabena gaf speciale enveloppen voor deze eerste 
vlucht uit. 

Onderhandelingen tusschen K.L.M.-vertegenwoordigers en 
die der Zweedsche Luchtvaartmaatschappij hebben er toe ge
leid, dat men overeengekomen is om op 1 Juli 1936 de nieuwe 
luchtlijn Amsterdam-Stockholm via Kopenhagen en Malmö 
te openen, welke in Amsterdam aansluiting zal geven op 
Londen en Parijs. 

Oostenrijk. 
Een uit Oostenrijk ontvangen brief vertoont een groot vio

let poststempel van lyi bij 2 cm., met den tekst: 
IM POSTWEGE BEFÖRDERT, 
DA SONNTAG KEIN FLUG. 
Manque d'avion les dimanches 

expédié par voie ordinaire. 
De brief werd extra besteld. Hierdoor werd het tijdverlies 

dus weer ingeloopen. 
H, A. 

VOOR 40 JAAR, 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN NOVEMBER 1935). ' 
De Samenstelling van de Platen der Portzegels van Neder

land en zijne Koloniën door J. E. Bohlmeijer. 
Pas is het „Standaardwerk" verschenen of zie ! de Heer 

V. d. Berg bericht en toont ons dat van het 2)4 cents port-
zegel ook eene zetting bestaat volgens deel I, pag. 21. 

De nieuwste berichten uit Suriname en Curasao melden 
dagelijks veranderingen in de zettingen van de in koers zijnde 
portzegels. Zoo is de zetting van het 5 cents port van Suri
name (met „cent") eerst volgens pag. 17, deel III, met: 
29 Type I, 18 Type II, 53 Type III, nu geworden: 6 Type I, 
1 Type II, 93 type III. 

Hoe gaarne ik eens een kijkje wenschte te nemen in de 
drukkerij van de firma Enschedé om däär de gegevens te ver
zamelen die voor een grondige studie en degelijke uitlegging 
noodig zijn, zoo van de portzegels als van alle postwaarden, 
kunnen wij slechts gevolgen trekken uit de nauwkeurige waar
nemingen van hetgeen de praktijk te aanschouwen geeft. En 
die waarnemingen leeren ons: 

lo. dat voor het drukken van de portzegels van Nederland 
en zijne Kolonien dezelfde platen worden gebezigd; 

2o. dat bij lederen druk, de platen kunnen verwisselen en 
de zettingen veranderen. 

Voor den eersten druk van de portzegels van Nederland, 
uitg. 1881, waarbij de vier typen vertegenwoordigd ziJn, zijn 
3 verschillende platen gebezigd. 

Deel I, pag. 15, geeft de copie van de eerste plaat, die wij 
A. zullen noemen, met: 

44 Type I, 43 Type II, 99 Type III, 14 Type IV, 
dan op pag. 16, de 2e plaat B. met: 

44 Type I, 43 Type II, 100 Type III, 13 Type IV. 
Het eenige verschil tusschen de zettingen van A en B 

is dat een Type IV op de derde rij van onderen af bü B met 
een Type III verwisselt. Het blauwe 5 cents portzegel dat 
aanmerkelijk later dan de overige waarden verscheen, echter 
toch nog voor de 10 cents werd uitgegeven, is gedrukt op de 
derde plaat C. met: 

38 Type I, 19 Type II, 130 Type III, 13 Type IV; 
hierbij valt op te merken dat in deze zetting hetzelfde aan
tal typen IV als bü plaat B en op dezelfde plaats te vinden 
zün. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Op een kleine, straks te noemen uitzondering na, kunnen 
al de volgende zettingen tot deze drie platen teruggebracht 
worden wat ik hoop aan te toonen. 

Dat de 5 en 10 cents waarden zooveel later verschenen is 
doordat de zeer groote voorraad van de oude portzegels nog 
eerst verbruikt moest; de 10 cents werd eerst gedrukt toen 
van de 5 cents een nieuwe druk noodig was. Die 2e druk van 
de 5 cents en Ie druk van de 10 cents geschiedden op plaat B, 
waarvan 10 Type IV wegvielen en slechts 3 Type IV over
bleven, waarvoor in de plaats kwamen 10 Type III; de andere 
typen bleven, waar ze op plaat B ook te vinden zijn. 

Het schijnt dat het cliché van Type IV zeer onder het ge
bruik had geleden en wij vinden dit het laatst in deze zetting 
die wij D zullen noemen met: 

44 Type I, 43 Type II, 110 Type III, 3 Type IV. 
(Enz.). B. 

DE PROEFPORTEN VAN 1894. 
door P. W. WALLER. 

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van den hoofdredacteur, 
om de nadere gegevens te verstrekken van de z.g. proefporten 
1894, waarden 5 cent, 10 cent en 12^ cent. 

Vel 1. 5 cent. Vel 2. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2a 

1 2 
<1 

3 

3 3 
X 

3 3 

3 3 

'• 
3 ■ 

I 

3 

3 
X 

3 

X 
3 I 

I 2 

'9 '• 
X 

2 

X 
2 

2 

X 
2 

3 
3 

I 

3 

X 
3 

9 X 
3 

+ 
3 

I 

3 

4 
+ 

3 

3 

<i 
3 

1 
2 

f 
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3 

X 

I 

.9 

X 
3 

3 

5 
X 

' f 
I 

\f 
3 

I 

4 
X 

I 

3 
2 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

3 

I 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 4 

I 2 

• 
3 ' 

II 
I 3 

X 
3 

5 

_ 
3 

< 
I 

3 

2 

Voor zoover ik kan nagaan, zijn er verstrekt van de 2yi et 
slechts één vel. Alle gevonden zegels ongebruikt. Zie Maand
blad no. 6 (162). 

Van de 5 cent 4 vellen, waarvan 3 gedrukt bij de firma 
Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem, waar alleen bekend zijn 
zegels van de linkerhelft van het vel, dus nummers 1, 2, 3, 
4 en 5, gebruikt en ongebruikt. 

Het vierde vel werd gedrukt in 1894 bij de firma Jaenicke 
& Schneemann te Hannover. Dit geheele vel van 200 zegels 
is in het bezit van het Nederlandsch Postmuseum. 

Verklaring der teekens. 

• = gebruikt 
| = Nederlandsch Postmuseum 
X — verzameling J. v. Nifterik 

( in bruikleen Neder
landsch Postmuseum) 

— = verzameling W. v. Rede 
te Rotterdam 

I = verzameling D. C. Paraira 
Amgterdam. 

= = verzameling oudnotaris 
F. M. H. Haan, te Ur
mond. 

n = 52e veiling Hekker. Ver
zameling Manus, gekocht 
door J. K. Rietdijk, te 
'sGravenhage. 1416 Juni 
1933. 

II = verzameling v. d. Graft, 
gelegateerd aan Neder
landsch Postmuseum. 

<! = verzameling ir. A. D. R. 
Verbeek, te Den Haag. 

O = verzameling G. H. van 
Grunningen, Den Helder. 

J. K. RIETDIJK. 

Benevens een geheel vel, 200 stuks, ongebruikt, gedrukt bij 
Jaenicke & Schneemann, Hannover, in Postmuseum. 

10 cent. Hiervan zijn 7 exemplaren bekend, alle gebruikt. 
Alle van de linkerhelft van het vel. Twee vellen zijn blijkbaar 
gedrukt. 

„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
{het z.g. Jubileumboek) 

exemplaren van dit boekwerk zijn verkrijgbaar 
bij de administratie ä f 2,50 plus f 0,30 porto. 

ZICHTZENDINGEN. 
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10 cent. 
Alleen gebruikt bekend. 

Vel 1 
1 2 3 4 5 1 

Vel 2 
2 3 4 5 

16 

17 

18 

19 

20 

2 

• 

■ ^ ^ 

' # 

X 
2 2 

■ 

3 
X 

3 

16 

17 

18 

19 

20 

Vel 1, 18e rij no. 1 zegel van den heer Van Rede past precies 
aan zegel 18e rij no. 2 van den heer Van Nifterik. Te zien o.a. 
aan de afstempeling die over beide zegels gaat (10 Dec. 1894). 

(Wordt vervolgd). 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTI
KELEN, IN JULI EN AUGUSTUS 1935 IN 

BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
VERSCHENEN 

door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

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. 
S.B.Z.: Schweizer Briefmarken Zeitung. 
W.E.PH.: West End Philatelist. 

Algemeen. 
Grundbegriffe der Philatelie. P.M. 1935, 181. 
A trip down the Rhine by way of the Stamp album. S.C. 

vol.XLIV, 1935, 589. 
Histoire de la Poste. Francois de Taxis. S.B.Z. jrg. XLVIII 

1935, 168. 
Lope de Vega (beroemd Spaansch dichter). S.C. vol. XLIV, 

1935, 567. 
Philately honours Engineering. S.C. vol. XLIV, 1935, 540. 
„Phishy" Philately. S.C. vol. XLIV, 1935, 524. 
Sidelights on Literature (Part II en III) A.PH. vol. 48, 

1935, 590. 
Was erzählen uns die Briefe aus den abgetrennten, besetz

ten und Abstimmungsgebieten? P. jrg. 42, 1935, 157. 

België. 
Die Fehler und Beschädigungen der Belgischen Eisenbahn

marken 19021914 und das „Platten" der dreizehn Cen
timesWerte, (vervolg) G.B. 39 jrg. 1935, 89. 

Marques Postales employees par les différents bureaux de 
Verviérs. PH.B. jrg. 15, 1935, 155. 

Brazilië. 
Von alten und neuen Wasserzeichen brasilianischer Marken. 

I.B.J. jrg. 62, 1935, 229. 
BritschIndië. 

India: 2 annas, of 1854, on „One Anna" paper. PH.J.G.B. 
vol. XLV, 1935, 140. 

Notes on India 1854 „Inverted Head". L.PH. vol. XLIV. 
1935, 176. 

Canada. 
Canadian Locals. C.C.PH. vol. XLIV, 1935, 139. 
Canadian Comment. S.C. vol. XLIV, 1935, 560. 

China. 
Die Chinesischen „Sven Hedin" Marken. I.B.J. 62 jrg. 1935, 

213. 
Costa Rica. ' 

Costa Rica's „Virgin of the Angels" Tercentenary Stamps. 
S.C. vol. XLIV, 1935, 583. 

Deensch WestIndie. 
Danish West Indies ( vertaling uit Kohl's Handboek, uitg. 

Dr. Herbert Munk). C.C.PH. vol. XLIV, 1935, 189. 
Duitschland. 

Die Stolper Post, ihre Stempel und Formulare vom Beginn 
bis zur Gegenwart (vervolg) G.B. 39 jrg. 1935, 91. 

Die Bewertung der Inflationsfreistempel des Deutschen 
Reiches. P. jrg. 42, 1935, 160. 

Die deutsche Heerespost an der Westfront. P.M. 1935, 197. 
Das Deutsche Reich und seine Postwertzeichen. P. jrg. 42, 

1935, 162. 
Nochmals der HändelPlattenfehler bei Deutsches Reich 

nr. 571. I.B.J. jrg. 62, 1935, 228. 
Die Verwendung der deutschen OPDMarken, P. jrg. 42, 

1935, 166. 
Egypte. 

Egyptian Military Postal Seals. S.C. vol. XLIV, 1935, 561. 
The Official Stamps of Egypt, (vervolg van bldz. 105.) 

PH.J.G.B. vol. XLV, 1935, 121. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Ethiopië. 
Abyssinia's Story in Stamps. S.C. vol. XLIV, 1935, 575. 
The Emperor of Abyssinia. S.C. vol. XLIV, 1935, 455. 

Falkland Eilanden. 
The Falkland Islands Dependency of South Shetlands. 

L.PH. vol. XLIV, 1935, 168. 
Formosa. 

Formosa. L.PH. vol. XLIV, 1935, 168. 
Frankrijk. 

Le 5 franc Lyautey. E.T. jrg. 49, 1935, 746. 
Prance. Second Republic or Third Republic Colonial? PH. 

J.G.B. vol. XLV, 1935, 118. 
Fransche Koloniën. 

Etude sur les Premières Emissions Générales des Colonies 
Francaises (Types Aigle, Napoléon et Cérès). E.T. 49 
jrg. 1935, 703. 

Griekenland. 
Greek Military Franchise Cards. S.C. vol. XLIV, 1935, 474. 

Groot-Britannie. 
British Photogravure Stamps and their Controls - A check 

list. S.C. vol. XLIV, 1935, 519, 559. 
Great Britain. II The embossed issues. G.S.M. vol. VIII, 

1935, 210. 
Groszbritannien. Die Harrison-Photogravüren 1934-1935. 

P.M. 1935. 193. 
N.A.A.F.I. Seals as used by the British Forces in Egypt. 

PH.J.G.B. vol. XLV, 1935, 148. 
Sidelights on Britain's Silver Jubilee Staïnps. S.C. vol. 

XLIV, 1935, 539. . 
Hong Kong. 

Hong Kong. Defects in the Georgian issues. G.S.M. vol. 
VIII, 1935. 186. 

IJsland. 
Zwendel met de Jubileumzegels, uitgegeven ter gelegen

heid van het 1000-jarig bestaan. I.B.J. 62 jrg. 1935, 199. 
Part 37 - Iceland. Kohl Briefmarken Handbuch. L.PH. vol. 

XLIV, 1935, 169. 
Mafeking. 

Mafeking Siege Stamps. PH.J.G.B. vol. XLV, 1935, 145. 
Mexico. 

Mexican Stamp Designs, 1923-1927. G.S.M. vol. VIII, 1935, 
196. 

Les Premieres Emission^ du Mexique. (1856 a 1874) vervolg 
E.T. jrg. 49, 1935, 706, 767. 

Mo^ambigue. 
Die Kriegssteuermarken von Mosambik .P.M. 1935, 182. 

Nederland. 
The 1872 Issue of Holland. G.S.M. vol. VIII, 1935, 189, 216. 
The Queen of Holland. S.C. vol. XLIV, 1935, 544. 

Nederlandsch-Indië. 
Die Wohltätigheitsmarken von Niederländisch-Indien 1934 

und 1935. I.B.J. 62 jrg. 1935, 195. 
Nieuw-Zeeland. 

Maori Art in Nevir-Zealand Stamp design. G.S.M. vol. VIII, 
1935, 206. 

Schöne Marken (Neuseeland). S.B.Z. jrg. XLVIII, 1935, 170. 
Noord-Nigerie. 

Northern Nigeria: Its Posts and Postage Stampg. S.C. vol. 
XLIV, 1935, 526, 565, 581. 

Noorwegen. 
Norway, (vervolg) L.PH. vol. XLIV, 1935, 146, 170. 

J.-K. RIETDIJK. 

Gostenryk. 
Die Telegraphenwertzeichen Oesterreichs. (vervolg van bdz. 

131) P.M. 1935, 171. 
Das Ende der Osterreichischen Post in den Donaufürsten

tümern. P.M. 1935, 200. 
Die neuen Osterreichischen Luftpostmarken. I.B.J, jrg. 62, 

1935, 243. 
Oostenrijk en Lombard^e-Venetie. 

Die erste Ausgabe von Osterreich und Lombardei-Venetien 
1850-1858. P.M. 1935, 184. 

Pruisen. 
Proben (Essais) für altdeutsche Ganzsachen - Preuszen. -

G. jrg. 15, 1935, 37. 
Rumenië. 

Rumänien, die Buchdruckausgabe von 1909, u.s.w. (vervolg 
van bladz. 16). P.M. 1935. 27. 

Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Rouma-
nie (1858 ä 1872). PH.B. jrg. 15, 1935, 145. 

Saargebied. 
Die Saarmarken mit Aufdruck „Sarre" und „Saargebiet". 

I.B.J. 62 jrg., 1935, 215. 
Pairs, one without surcharge. A. PH. vol. 48, 1935, 592. 

Saksen. 
Die rätselhaften Sachsenringel. G.B. 39 jrg. 1935, 88. 

Sardinië. 
Les Timbres de Sardaigne et leurs obliterations. Première 

partie. E.T. jrg. 49, 1935, 763. 
Servië. 

Die Poststempel von Serbien 1843 bis 1921. (vervolg van 
bldz. 122). P. 1935, 199. 

Soudan. 
The Sudan Air Mail Provisionals. S.C. vol. XLIV, 1935, 451. 

Trans-Jordanië. 
The first overprinted stamps of Trans-Jordan. S.C. vol. 

XLIV, 1935, 495. 
Venezuela. 

Venezuela. L.PH. vol. XLIV, 1935, 185. 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 

Les obliterations des Territoires des Etats-Unis d'Amerique 
E.T. jrg. 49, 1935, 739. 

Standardized Hand Stamp Cancellations on the Bank Note 
Issues. A.PH. vol. 48, 1935, 515, 574. 

America's latest commemorative. Michigan Centennial is
sue. S.C. vol. XLIV, 1935, 539. 

Watermarks Identifying Manufacturers of United States 
Envelope paper. A.PH. vol. 48, 1935, 501. 

The United States Postage Stamps of the 20th Century. 
C.C.PH. vol. XIV, 1935, 149. 

The Various Expresses of the Various Tracys. C.C.PH. vol. 
XIV, 1935, 123. 

Dirigible „Macon" covers. S.C. vol. XLIV, 1935, 435. 
Zuid-Australië. 

The Departmental Stamps of South Australia, 1868-1874. 
(vervolg). PH.J.G.B. vol. XLV, 1935, 125, 141. 

Zuid-Nigeria. 
The Postmarks of Southern Nigeria (vervolg). S.C. vol. 

XLIV, 1935, 426, 459, 483, 506. 
Vervalschingen. 

Danzig. Halve vervalsching Michel nr. 14. Y-T 14. Lettland. 
65 II - 68II. Y-T. 75-78. P. jrg. 42, 1935, 174. 

Rumenië. Michel nrs. 139-146, Y-T nrs. 137-144, S.B.Z. 
jrg. XLVIII, 1935, 146. 

ZICHTZENDINGEN. 
MinäA idi^M. 
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ECHTHEIDSKENMERKEN VAN HAMBURG NRS. 1 EN 13 
door dr. G. W. W. BöLIAN. 

Beide watermerk golf lijn. 
Nr. 1 ongetand; nr. 13 getand 13K-
De linkerkant van dit zegel is 22 mm., terwijl de 
rechterkant slechts 21K mm. meet; het zegel is 
dus scheef ! 

1. 8 lijntjes. 
2. 3 lijnen, die den band n i e t raken. 
3. Voet linkerbeen M staat los. 
4. Voet rechterbeen H gebroken. 
5. 8 lijntjes. 
6. 3 lijnen, die den band n i e t raken en waar

van de meest rechtsche de dikste is. 
7. Kruis boven open. 
8. Rechter ster is verbonden met den toren. 
9. Linker ster staat geheel vrij. 

10. Onderlijn van beide banden dikker dan boven-
lijn. 

11. g raakt binnenrandlijn; de rest van het zegel
beeld staat anders overal vrij. 

12. Versiering boven KE twee keer gebroken. 
13. Geringe sporen van een lijn. 
14. 7 vrijstaande lijntjes. 
15. punt in plaats van lijn. 
16. Versiering gebroken. 
17. Eind versiering staat geheel vrij. 
18. 8 vrijstaande lijntjes. 
19. Een lijn, die den band meest boven en beneden 

raakt. 
20. E door dun lijntje met band verbonden. 
21. Breuk in linker lijn van den toren. 
22. 3 keer 2 lijntjes. 
23. Linkerdeel versiering raakt band n i e t . • 
24. Rechterdeel versiering raakt band n i e t . 
25. Punt achter schilling. 
26. Rechte hoek. 
27. Onderdeel breukstreep staat vrij, d. w. z. er 

blijft een tusschenruimte vrij tusschen die 
streep en de omgevende teekening. 

28. Tusschenruimte tusschen band en rand links 
grooter dan rechts. 

)0 ^ * 

Hrnkt/rq /^'-^J^n. D^vy.B.'Sy. 

(91 

Tii'dscliriften, 
Catalogi eng. 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH, l i e OPLAAG, 
AFLEVERING 38 

VERLAG DER VEREINS DER FREUNDE DES KOHL-
BRIEFMARKENHANDBUCHS E.V., BERLIN N.W. 7 

DOROTHEENSTRASSE 53 IV. 
Wij hebben een goeden dag, wanneer een aflevering van dit 

prachtwerk op de schrijftafel ligt! 
Deze 38e aflevering bevat de beschrijving van de zegels van 

Indo-China, bewerkt door dr. Munk zelven. Het is markwaardig 
hoe een levendige en meesterlijke behandeling der stof een 
verzamelgebied als het onderwerpelijke aantrekkelijk weet te 
maken. Het is niet te boud gesproken door te verklaren, lat 
het aantal verzamelaars der zegels van Indo-China hier te 
lande niet dik gezaaid is. En toch, wanneer men deze studie 
leest, bekruipt iemand de lust zijn krachten ook eens aan dit 
gebied te gaan beproeven. Interessant is het genoeg. 

Na een uitvoerige beschrijving der frankeer- en portzegels 
volgt een verhandeling der vreemde postkantoren in Indo-
China, verduidelijkt door goede afbeeldingen der stempels. 

In precies 80 bladzijden is dit land behandeld, wel een bewijs 

voor de uitvoerigheid van den kundigen schrijver. 
De rest der aflevering bevat het eerste deel der beschrij

ving van de zegels van Italië, eveneens van de hand van dr. 
Munk, daarin bijgestaan door de waardevolle inlichtingen van 
dr. E. Diena en diens beide zonen. 

Het historisch overzicht, dat aan de behandeling der zegel
uitgiften voorafgaat, is van het begin tot het einde boeiend. 

De eerste uitgifte van Februari 1861 met haar vervalschin-
gen, haar wijze van vervaardiging, de kleuren en afwijkingen, 
dat alles verraadt de meesterhand. 

Wij zouden het den lezers wel willen inhameren: wanneer 
U dit prachtige handboek niet kent, mist U een philatelistisch 
genot van de eerste grootte. v. B. 

DIE POSTWERTZEICHEN UND POSTSTEMPEL VON 
POLEN IM 18 UND 19 JAHRHUNDERT. 

DOOR W. VON POLANSKI EN W. VON RACHMANOW. 
DIE POSTMARKE G.M.B.H., WIEN I. WALLNERSTR. 6. 

PRIJS M. 17,50 PLUS PORTO. 
Waarde lezei, schrikt U niet van den prijs! Dit standaard

werk verscheen in een oplaag van 300 genummerde exempla
ren, beslaat ruim 80 groot formaat bladzijden druks, doch is 
vergezeld van 53 kunstdrukvellen, waarop schitterende af
beeldingen. 

In hun voorwoord zeggen de schrijvers, dat in 1920 te 
Geneve de monografie „Timbres-Poste de Pologne aux XVIII 
et XIX Siècles" verscheen van Von Polanski, in een oplaag van 
135 exemplaren. In 1922 verscheen het werk in het Poolsch, 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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waarvan slechts 65 stuks werden gedrukt. Een lang gekoes
terde wensch is thans, dank zij de medewerking van Die Post-
marke, in vervulling gegaan. Het werk verschijnt heden, aan
gevuld en verbeterd, in de Duitsche taal. 

Aan de beschrijving der zegels gaat een historisch over
zicht vooraf.. Daarna wordt de voorgeschiedenis behandeld van 
het zegel van 1860, de drukplaten, tanding, kleuren, enz., 
waarna op dezelfde uitvoerige wjjze de gestempelde briefom
slagen aan de beurt komen. 

Het tweede deel van de studie is geheel gewijd aan de stem
pels. 

Voor de liefhebbers van de interessante uitgifte van 1860, 
het eerste en eenige zegel van het zelfstandige Polen tot 1918, 
om van te genieten. Met alle warmte bevelen wij dit pracht
werk aan. v. B. 

NETHERLANDS & COLONIAL PHILATELY, 
EDITED BY A. ARTHUR SCHILLER, KENT HALL, 
COLUMBIA UNIVERSITY, NEW YORK CITY (N. Y.). 

OFFICIAL ORGAN OF THE STAMP CLUB FOR 
COLLECTORS OF NETHERLANDS AND COLONIES. 
Dit is een maandblad, waarvan het eerste nummer verscheen 

in Juni 1934, het is dus nu aan zijn tweeden jaargang bezig. 
Menigeen zal verrast zijn, te vernemen dat er in de Ver-
eenigde Staten een blad bestaat, uitsluitend gewijd aan de 
postzegels en stempels van Nederland en Koloniën ! De be
langstelling daarginds is blijkbaar groot genoeg om de uit
gave te rechtvaardigen. Het tijdschrift verschijnt met 5 ä 6 
bladen per nummer, folio-formaat (gestencild), de inhoud 
bestaat voor een deel uit korte nieuwsberichten, overgenomen 
uit het Maandblad en de Philatelist, voor een grooter deel uit 
artikelen van lezers, een interessante vragenrubriek, lucht-
postnieuws, korte vereenigingsmededeelingen, enz. Aan de af
stempelingen wordt veel aandacht gewijd; de Nederlandsche 
puntstempels zijn al uitvoerig behandeld, ook de stempels van 
Suriname en Curasao; op het oogenblik „loopt" een interes
sant artikel van den redacteur over de Ned.-Indische stempels. 
Het geheel staat op een hoog peil; het moet overigens geen 
gemakkelijke taak zijn om geregeld een geheel blad aan één 
land te wijden ! 

Het is 'n zuiver verzamelaarsblad; advertenties worden niet 
opgenomen. De abonnementsprijs: nihil. Wel wordt toezending 
nu en dan van eenige zegels (bij voorkeur U.S.A. of Ned.-
Indië) op prijs gesteld, terwijl ook van iedere abonné nu en 
dan een bijdrage gaarne wordt ingewacht (bijdragen kunnen 
in het Nederlandsch ingezonden worden). Oude nummers 
kosten, voor zoover nog voorradig, 5 dollarcents per stuk. 

Hopelijk zullen eenige lezers van het Maandblad, die iets 
voor de propaganda van de philatelie over hebben, zich tegen 
de genoemde voorwaarden op het blad gaan abonneeren. 

Leider van de „Stamp Club for Collectors of Netherlands 
and Colonies" is Mr. Sidney Lake, 1033 Madison Avenue, 
Paterson, N. J. B. 

DUDLEY'S DUTCH DIGEST, 
EDITED BY DUDLEYS, BOX 1, SCRANTON, PA. 

Een ander Amerikaansch blad, uitsluitend bestemd voor 
Nederland-verzamelaars. Hiervan verscheen het eerste num
mer in September 1935. In tegenstelling tot het vorige is dit 
een handelaarsblad; het telt 8 bladzijden, gevuld met ver
schillende mededeclingen over zegels, luchtpost en afstempe
lingen, verder eenige aanbiedingen van de firma. De abonne
mentsprijs (voor drie nummers; meer durft de uitgeefster 
nog niet te garandeeren) wordt aan de lezers overgelaten. 
De inhoud staat niet op hetzelfde peil als die van het boven
genoemde blad, maar wiJ zagen nog slechts één nummer en 
kunnen dus geen definitief oordeel vellen. B. 

GIBBONS AIR STAMP CATALOGUE, 4e EDITIE. 
PRIJS 1/6. UITGAVE VAN STANLEY GIBBONS LTD., 

391 STRAND, LONDON W.C. 2. 
Een alleraardigst werkje in handig zakformaat, waarin op 

200 bladzijden alle luchtpostzegels duidelijk, nauwkeurig en 
ovcerzichtelijk afgebeeld, beschreven en geprijsd zijn. Een 
boekje, waarin men als verzamelaar met genoegen bladert en 
dat men steeds bü de hand legt. Hoe is het mogelijk dat dit 

J. K. RIETDIJK. 

alles slechts voor 60 cent geboden kan worden. En het slaat 
een heel goed figuur naast zijn duurdere broeders in Duitsche 
en Fransche taal, ook nog. Slechts 11 maanden verliepen 
tusschen de uitgave van de 3e en 4e editie, dat zegt genoeg. 

De groote belangstelling, welke de luchtpost en de lucht
postzegels de laatste jaren van de verzamelaars ondervinden, 
kan door dergelijke werkjes in goede banen geleid worden. 
Hier is geen ruimte gelaten voor twijfelachtige uitgiften of 
variëteiten, hier zijn alleen de officieele uitgiften beschreven 
en op serieuze wijze geprijsd. 

Natuurlijk heeft dit werkje als elk ander menschenwerk 
ziJn onvolmaaktheden, doch deze ziJn hier maar van onder
geschikt belang. De onderlinge prijsverhouding, de opleverings
getallen (voor zoover bekend), de beschrijving, alles is up to 
date. Kortom het is een boekje, dat zijn weg wel zal vinden. 

H. A. 

Ter bescherming 
Van Verzamelaars 

er Handelaren 
^ 

Albanië. 
Albanië heeft nogmaals zijn resteerende voorraden bij op-

bod verkocht. Zij bevatten de uitgiften der jaren 1920 tot 
1928 en werden voor omstreeks 1/40 van de nominale waarde 
aan een Parij sehen handelaar, die Albaniër is, toegewezen. 
Onverantwordelijk is, dat daardoor ook alle vellen mis- en 
foutdruken, die door de commissie van toezicht afgekeurd 
waren, in den handel kwamen. 

Men wachte zich dus voor afwijkingen bjj zegels van 
Albanië. (Das Postwertzeichen 11 Oct. 1935). 

Beieren. 
Dienstzegel 3 pf. bruin van 1914-1915 met perforatie E 

(Yvert nr. 12). 
Van dit gezochte zegel worden talrijke exemplaren met 

valsche perforatie aangeboden. Wie den laatsten tijd dit 
zegel bijzonder goedkoop kocht, wordt in zijn belang aan
geraden zich te wenden tot den keurmeester Hans Plöst, 
Schillerstrasse 7, München, die deze vervalschingen ontdekt 
heeft. V. B. 

Tannoe Toeva. 
De twee al te mooi uitgevallen nieuwe stellen plaatjes van 

Tannoe Touva, waarvan het werkelijke verbruik in het land 
van uitgifte door niets is bewezen, hebben hun verdiende 
loon gekregen. ZiJ ziJn namelijk niet opgenomen in de catalogi 
van Senf, Gibbons en Scott. 

Het is te hopen, dat ook de andere catalogi zich bü dezen 
verstandigen maatregel zullen aansluiten. ' . 

Tsjecho-Slowakije. 
De Berner Briefmarken Zeitung van deze maand wijst op 

de volgende vervalschingen, die in grooten getale voorkomen. 
Hradschin-type: 200 heller (getand en ongetand), 10 h. 

geelgroen (ongetand), 20 h. karmijn (ongetand), 30 h. lila 
(ongetand), 10 h. geelgroen (tanding 1130, 30 h. lichtlila 
(getand). 

Hetzelfde type met den opdruk S. O.: 10 h. geelgroen, 20 h. 
karmijn, 30, 200, 500 en 1000 h. met blauwen en zwarten 
opdruk. 

Valsche tête-bèche paartjes: 20 h. oranje, duifjes-type, met 
50 h .groen, kettingbreekster. Deze zegels zijn van de tanden 
ontdaan en kunstig aan elkaar gezet. 

Noodportzegel op Hradschin-zegels: valsche violette op
druk 100 h. op 80 h. olijf. 

Valsche afstempelingen op zegels der veldpost in Siberië: 
25, 50 kopeken en 1 roebel. v. B. 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 
ZICHTZENDINGEN. 
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"pliilateW^tect^^erlei 

BARON AXEL DE REUTERSKIÖLD 75 JAAR. 
De Berner Briefmarken Zeitung memoreert, dat deze 

kundige philatelist op 10 Augustus j.l. zijn 75en verjaardag 
vierde. 

Als verzamelaar van internationale vermaardheid heeft 
baron De Reuterskiöld vooral naam gemaakt als de schrijver 
— in samenwerking met Paul Mirabaud — van het in 1899 
verschenen prachtwerk „Die Schweizerischen Postmarken 
1843-1862". Deze ongeëvenaarde studie verscheen in het 
Fransch (200 exemplaren), Duitsch (150 exemplaren) en 
Engelsch (150 exemplaren). Zij is de fraaiste en meest des
kundige op dit gebied verschenen. 

De laatste jaren heeft de heer De Reuterskiöld zich wat 
meer uit het openbare leven teruggetrokken; toch staat deze 
pur-sang verzamelaar nog steeds klaar anderen met raad 
en daad bü te staan. 

Moge het hem gegeven zijn nog lange jaren te genieten 
van een goede gezondheid en van zijn warme belangstelling 
voor de philatelic. 

DR. LOUIS GOLDBERG t 
Vreugde en leed wisselen elkander af. Ook een postzegel-

kundig tijdschrift staat niet buiten het leven, doch dient 
soms op dezelfde bladzijde melding te maken van wat ver
heugend is en van gebeurtenissen, die ons ontroeren of 
neerslaan. 

Op 22 October j.l. overleed plotseling dr. Louis Goldberg, 
voorzitter van de F.I.P.P, en de Liphinprex. 

Met vaste hand heeft dr. Goldberg de Federation Inter
nationale de la Presse Philatelique geleid en haar tot groote 
hoogte opgevoerd. Wat hij met de Liphinprex heeft bereikt 
ligt allen bezoekers der Brusselsche postzeg. atoonstelling 
ongetwijfeld nog versch in het geheugen. 

De F.I.P.P. lijdt door dit verscheiden een groot verlies, de 
philatelic in het algemeen een toegedanen vriend en 
verzorger. 

Aan de nagelaten familieleden onze hartelijke deelneming. 
Moge hij, voor wien het leven niet gemakkelijk geweest is, 

in vrede rusten. 

RIJKSVEILING IN NED.-INDIE. 
Deze wordt, bij inschrijving, gehouden te Bandoeng op 

17 December a.s. en volgende dagen. 
Ruim 3200 kavels zullen worden verkocht. Beschrijving en 

verkoopvoorwaarden zijn gratis te verkrijgen bjj het departe
ment van koloniën, commissariaat voor Indische zaken, af-
dceling A, 's-Gravenhage. 

DE HIND-VERZAMELING. 
De veilingen, waarop deze kostbare verzameling onder den 

hamer kwam, zyn thans beëindigd. Rond 175.000 pond ster
ling heeft de collectie opgebracht, waarvan 17.000 pond op 
de eerste New-Yorksche veilingen en de rest op de aucties te 
Londen. Hoe groot de opbrengst ook moge zijn, zij wordt verre 
overtroffen door die van de Ferrari-verzameling. die den 
Franschen staat het dubbele van dit bedrag opbracht. 

POSTZEGELCOLLECTIEl AAN EEN UNIVERSITEIT 
GESCHONKEN. 

Door kolonel A. J. V. Durell is, bjj zijn ontslagneming van 
het rectorschap van de Leys School te Cambridge, waaraan 
hij zestien jaren verbonden was, genoemde instelling vereerd 
met zijn gespecialiseerde collectie van Oranje Vrijstaat en 
Oranjerivier Kolonie. Dit is de meest gespecialiseerde col
lectie van dit land in Europa; zij was voorheen het eigendom 
van den heer Leon de Raaij te Watergraafsmeer. Door deze 
sympathieke daad zal de verzameling voor de wetenschap 
intact blijven. d. R. 

HOEVEEL VERSCHILLENDE ZEGELS BRACHT HET 
25-JARIG REGEERINGSJUBILEUM VAN KONING 

GEORGE V VAN ENGELAND ? 

Deze vraag werd ons door 
meerdere lezers gesteld. Hier
onder volgt de volledige lijst, 
waarbij voor de diverse waar
den verwezen wordt naar het 
medegedeelde in het Mei-nr. 
en volgende van den loopen
den jaargang. 

Groot-Britannië 
Britsche post in Marokko 3 x 4 
Britsche post in Tanger 
Kroonkoloniën 44 X 4 
Australië 
Britsch-Indië 
Canada 
Cook-eilanden 
Nauru 
Nieuw-Guinea 
Nieuw-Zeeland 
Niue 
Papua 
Samoa 
Zuid-Afrika (afwisselende tekst) 2 X 
Zuid-Rhodesia 
Zuid-West-Afrika 

Totaal 

4 
12 
3 

176 
3 
7 
6 
3 
4 
2 
3 

•3 
4 
3 
8 
4 
4 

249 
Nader treffen wij in de Engelsche pers een officieele lijst 

aan van aan diverse kroonkoloniën gezonden nieuwe op
lagen dezer zegels, ten einde te kunnen voldoen aan de nog 
steeds zeer groote aanvragen. Aan de diverse koloniën zijn 
of worden gezonden de achter de namen vermelde waarden: 

Antigua: 1, Iji, 2K pence, 1 shilling. 
Ascension: 114, 2, 5 pence, 1 shilling. 
Bahamas: 6 pence, 1 shilling. 
Barbados: 1 shilling. 
Basutoland: 1, 3 en 6 pence. 
Bechuanaland: 1, 3 en 6 pence. 
Bermuda: 1 shilling. 
Britsch-Guyana: 2, 6, 12 en 24 cents. 
Britsch-Honduras: 4 en 25 cents. 
Cayman-Eilanden: %, 2)4, 6 pence, 1 shilling. 
Cyprus: l}i piastres. 
Dominica: 1 shilling. 
Palkland-Eilanden :1 shilling. 
Fiji: lyi, 3 pence, 1 shilling. 
Gambia: l'A, 3 pence, 1 shilling. 
Gibraltar: 2, 3, 6 pence, 1 shilling. 
Goudkust: 3, 6 pence, 1 shilling. 
Grenada: 'A, 1, l'A pence, 1 shilling. 
Jamaica: IK en 6 pence. 
Kenya: 20. 30 cents, 1 shilling. 
Leeward-Eilanden: 1 shilling. 
Montserrat: 1, l'A pence, 1 shilling. 
Newfoundland 4, 5, 7 en 24 cents. 
Nigeria: IA, 2, 3 pence, 1 shilling. ' 
Noord-Rhodesia: 1, 3 en 6 pence. 
Salomons-Eilanden: 1%, 3, 6 pence, 1 shilling. 
Seychelles: 6, 12, 20 cents, 1 rupee. 
Sierra Leone: 3, 5 pence, 1 shilling. 
Somaliland: 3 anna», 1 rupee. 
Swaziland: 1, 3 en 6 pence. 
St. Helena: 1A> 2, 6 pence, 1 shilling. 
St. Lucia: A, 2, 2A pence, 1 shilling. 
St. Vincent: 1 shilling. , 
Trinidad: 2, 3, 6 en 24 cents. 
De toezending van deze nieuwe voorraden brengt geen ver

andering teweeg in het besluit der Britsche post, dat met 
ultimo December a.s. de verkoop dezer jubileum-zegels wordt 
gestaakt en dat de restanten zullen worden vernietigd. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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HET JUBILEUM DER U. P. V. 
Deze afkorting zal den meesten lezers niets zeggen; zij 

beteekent Ukraine Philatelisten Verband. 
Deze vereeniging werd op 19 October 1920 opgericht, ten 

einde door aller samenwerking te komen tot juiste gegevens 
inzake de zegeluitgiften van de Ukraine. Het resultaat harer 
bemoeiingen kan men vinden in de catalogi van Senf en Michel 
onder Ukraine. 

Dit jaar viert de U. P. V. dus haar 20-jarig bestaan en zij 
denkt dit niet beter te kunnen doen dan door het uitgeven 
van een omvangrijk werk over de Ukrainsche post. 

Aan de feestvierende vereeniging, waarvan het secretariaat 
te Hamburg gevestigd is, onze gelukwenschen, alsmede den 
dank voor het nuttige werk, dat zij verrichtte door klaarheid 
te scheppen op dit zoo moeilijke terrein. 

EEN RARITEIT ONDER DEN HAMER. 

Het Postmaster-zegel van Ber
muda, de 1 penny zwart, werd dezer 
dagen te Londen geveild en wisselde 
voor £ 455 van eigenaar. 

Het exemplaar was gekeurd door 
de Royal Philatelie Society en had 
een dun plekje. 

Voor de geschiedenis van dit zegel 
verwijzen wij naar het Augustus
nummer van den jaargang 1934. 

EEN POSTZEGELMUSEUM TE WASHINGTON. 
Tot de stichting daarvan heeft de Amenkaansche post be

sloten. Het zal gevestigd worden op de zesde verdieping van 
het hoofdpostkantoor te Washington en collecties bevatten 
van alle zegels der wereld. Een speciale afdeeling wordt in
gericht voor zoogenaamde „first day covers", waaronder ver
staan worden poststukken, vervoerd met eerste vluchten. 

HET LEKT IN ORCHA. 
In het Juni-nummer meldden wij de serie van 21 waarden 

— Vi anna tot en met 25 rupees — die dit Indische vorsten
dom had uitgegeven. 

Het land zelf is maar klein, de bevolking bedraagt rond 
300.000 zielen, van wie het grootste deel landbouwers, d!e 
lezen noch schrijven kunnen. Waar bovendien do eigen zegels 
slechts mogen worden benut in het binnerlandsch verkeer, 
rijst de vraag of met deze uitgifte alles wel in orde was. 
Daarbjj is het feit gekomen, dat de ongebruikte zegel-i aan 
handelaren werden aangeboden met een aanzienlijke reductie 
op den postprijs, wat uitermate verdacht is. 

Het blijkt thans, dat de vervaardiging dezer zegels door 
de regeering was opgedragen aan een combinatie van ver
zamelaars en handelaren en dat op „onverklaarbare" wijze 
slechts een deel van de oplaag in handen der posterijen is 

gekomen. M. a. w. het lekt daar, zoodat voor de weinige 
liefhebbers van deze zegels in ons land oppassen de bood
schap is. 

In zijn Philatelic Bulletin van October j.1. deelt Whitfield 
King mede, dat de waarden boven 5 rupees uitsluitend werden 
uitgegeven voor fiscale doeleinden. 

MALAKKA. 
1883—94. 3 c. (zonder opdruk), postfrisch, Y & T. 

no. 58a. 
8 c , postfrisch, Y. & T. no. 62a. 

1902. 100 $. postfrisch, Y. & T. no. 91. 
1905—06. 25 $, postfrisch, Y. & T. no. 108. 
1907—11. 25 $, postfrisch, Y. & T. no. 135. 
1912—13. 100 $, postfrisch, Y. & T. no. 152. 

MALAYSIA. 
1900. 25 $, postfrisch, Y. & T. no. 14. 
1901. 25 $, postfrisch, Y. & T. no. 26. 
1905—11. 25 $, postfrisch, Y. & T. no. 38. 

POHANG. 
1890—91. 8 c , postfrisch, Y. & T. no.2. 

8 c , gebruikt, Y. & T. no.2. 
1898—99. 5 $, postfrisch, Y. & T. no. 20. 

PKRAK 
1895—99. 25 $, postfrisch, Y. & T. no. 32. 

JOHORE. 
1876. 2 c , gebruikt, Y. & T. no. 1. 
1903—04. 1 $, postfrisch, Y. & T. no. 42a. 
1904—12. 100 $, postfrisch, Y. & T. no. 59. 

Bovengenoemde zijn eenige rariteiten, welke ik tegen 
zeer schappelijke prijzen kan aanbieden van een zeer 
mooie verzameling van de Straits Settlements en de 
Staten, onlangs door r.iij aangekocht. 

Ik heb nog een menigte andere zeldzaamheden, te 
talrijk om hier op te noemen, en het zal mü aangenaam 
zijn in relatie te komen met verzamelaars, die interesse 
hebben voor deze populaire zogels 

Mijn specialiteit: Zeldzame Bi-itsche 
Koloniale zegels van alle tijdvakken. 
ZICHTZENDINGEN worden op aanvraag naar 

elk deel der wereld toegezonden. 
DE GOEDKOOPSTE handelaar in de wereld 

in zeldzame Koloniale zegels is: 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Road, Wanstead, Londen E.11 

(611) 

COMPLETE UITGAVE VOOR POPUIAIREN PRIJS. 
I " I I 1 ^ ^ ^ 1 ^ A No. 542a: 3 banden, schroefsysteem, ca. 1250 blad. 

- " - ^ ~ 
SCMAUtEK 

- - ^ ^ ^ -

met Ned. Koloniën en de roltandingen f 30,— 

> ^ W p | % ^ P | r [ No. 5341: 3 banden, schroefsysteem, ca. 1800 blad, 
V y Y C K ^ C C . zonder Ned. Koloniën f52,50 

Ned. Koloniën hierbij f 1,20. (/is) 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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ADVERTENTIËN. 
Echange serieux 
contre PaysBas, Danemark, 

Luxembourg. 
LOUIS PAPAY, 

Rue Biserica Romana 15, 
Brasov (Roumanie). (700) 

R O N D Z E I V D V E R K E B R 
„ H E T C E N T R U M " . 

NIEUWSTRAAT 36, ROTTERDAM. 
Nog steeds melden vele verzamelaars 
en inzenders zich voor mijn rondzend« 
verkeer. Reeds heden mocht ik al vele 
dankbetuigingen ontvangen van beeren 
koopers en verkoopers. Heeft U zich 
al aangemeld als deelnemer of inzender? 
Zoo niet, doe het dan nog heden. 
draagt per omgaande het gratis pros
pectus hieromtrent aan. (710) 

I TE KOOP GEVRAAGD . BELGIË | 
g Yvert nos. 289, 303, 304, 317/324, 353, g 
^ 354, 355, 386/389, ook Spoorweg nos. = 
f 15/27, 58/99, per 100 en per 1000. f 
= Aanbiedingen met prijsopgave aan = 
i A. DE B U E G E R , I 
= 123 Avenue de l'Escnme, = 
= (712) STOCKEL bij Brussel. = 

Goedicoope aanbieding van roltandingzegels. 
Met watermerk, tweezijdig, 
compleet 13 waarden f 1,30 
Alle zegels zijn heel licht gestempeld en, zoo 
lang de voorraad strekt, ook in paren en 
blokken verkrijgbaar. 
Bij afname van 10 stuks of series tegelijk, 
10 procent korting. 

AMSTERDAMSGHE POSTZEGELflANDEL, 
ST. LUCIENSTEEG 22, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON 3 3 2 0 3 . POSTREKENING 151986. 

(69 0 

VSSRZAiViEI^A A R S ! 
Vraagt toezending van onze bui= 
tenge'woon voordeelige Hovember
aanbieding! — Veel interessante 
series, nieuwigheden, pakket ten, 
enz. worden hierin spotgoedkoop 
aangeboden. Zend t ons even een 
kaartje en U ontvangt de prijslijst 

gratis en franco. 

AUF DER HEIDE'S 
POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, AMSTERDAM, 
Surinamelaan 31. (603) Gravenstraat 17. 

UrTKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZECELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

Wat verzamelaars mij schreven: 
P K. te E. ■ 
Ik kwam in het bezit van Uw zichtzendmg, 

•waarmede ik zeer tevreden hen. 
H M. te S. ■ 
Wat deze eerste zending betreft, vind ik de prijzen 

wel redelijk en wil dan ook gaarne verdere boekjes 
van U ontvangen. 

In mijn zichtzendingen vindt U: 
Een keur van 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 
hoekjes. Het kost U vrijwel mets, daar al mijn 
zendingen phtlatelistisch 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. 551945. Giro 37029. 

•^sz: 
G. V. L. te M. : 
U kunt mij maandelijks iets zenden. 
Dr C. H O te B 
De genoteerde prijzen lijken mij zeer redelijk, de 

inhoud IS zeer geschikt 
A. A V N. IS mij de kennismaking met Uwe 

zendingen goed bevallen 

Bestuur der Domeinen. 
POSTZEGELVEILING. 

De Inspecteur der Domei

nen, te 'sGravenhage, zal op 

Vrijdag 13 December 1935, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
'sGRAVENHAGE,,, „, 

bij inschrijving, verkoopen 

Gebruikte 
Frankeer en Portzegels. 

Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 
verkrijgbaar. (717) 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bi jeengebracht ten gevolge 
van 3 5 jaar systematische aankoopen. 

Neder land en Koloniën. 
De zeldzame typen en 
tandingen, gebruikt en 
ongebruikt, voorradig. 

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel. 

Europa. 
Gebruikt en ongebrxiikt, 

tot de grootste 
'.rariteiten. 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee . 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZICHTZEND INGEN. 

3 5 Southampton street, W . WQWËAMS^, strand, London W.C. IC») 

^Wij begrijpen er niets... 
meer van, wanneer de Europa-verzamelaars 
nog de voorkeur geven aan het buitenlandsche 
fabrikaat," schrijft het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie in het nummer van Sep
tember, pagina 186. 

„Het zesdeelig Excelsior-album vinden wij een 
prachtig product," wordt verder geschreven. 

De prijs in zes d e e l e n is f 40,—, 
te betalen in maandelijksche» t^mijnen, van 

f 3,35. Mpm^<$[ 
De klembanden zijn met kunstieder over
trokken, en op deze banden wordt 25 jaar 
garantie gegeven. 
Nederlandsch fabrikaat. Nederlandsche tekst. 

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

>i ^ A A A i A i irf^rik 

postzeflelhanilel p . HoogerdÖll, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

CATALOGUSSEN 1936. 
Yvert, geheele wereld f 4,50 
Senf, Europa f 1,45 
Senf, geheele wereld f 2,35 
Michel, Europa f 1,75 
Michel, geheele wereld f 2,50 

PORTO EXTRA. 
Prijslijst van postzegelpal^icettenr 

albums en alle benoodigdhedenr 
op aanvraag, gratis verkrijgbaar. 

tmurm 
mt^^^ 

(532) 

n\ 
ÊÊ 

V O L G E N S G E H E E L N I E U W S Y S T E E M . l 

Zoo juist verschenen: België en Koloniën, compleet in 10 secties; elke sectie afzonderlijk verkrijgbaar. 
Prijs compleet slechts f 8,50 (band f 2,50, elke sectie f 0,60). t('^pMM^^''-^l 

Reeds verschenen: Zwitserland compleet 3 secties, Finland 1 sectie, Egypte 2 secties, Tsjecno-Slovakije 
3 secties. Zweden 2 secties. Polen 3 secties, New-Foundland 2 secties. Canada 2 secties, Vereenigde Staten 

^£'^^^UihMr van Amerika 5 secties, enz., enz. 
N e d e r l a n d en K o l o n i ë n compleei met typen en tandingen verschijnt eerstdaags! 

Importeurs voor Nederland en Koloniën: B I ^ J l ^ Ä S E I P ® S 7 I Ë G Ë I f r l l A N P I L 
Dr. van Mierlostraat 18, Breda. Telefoon 2125. Giro 2 5 7 8 9 1 . (695) 



In aansluiting op het groote succes, dat de tirma Harmer gehad heeft met het ten verkoop m 
veiling bekomen van de collecties „Beckton" Griekenland, „Gilbert-Lodge" St. A^incent en de 
Frankrijk en Koloniën-verzameling, opgenomen in haar catalogus van 11, 12 en 13 November, 
heeft zij het genoegen te kunnen bekejn^-'^^^ffeL'j'^'t^^^^, aangewezen bij veiling ten verkoop aan 

een schitterende verzameling der Itaiiaansciie Staten, 
bijeengebracht door wijlen Mr. E. F. Broderip te Funchal (Madera). 

Dit opmerkelijk bezit is ongetwijfeld de mooisl^^^M&feHRg^^fi Oud-Etahaansche 
Staten, welke ooit in Groot-Brittanni|!.'|ia/1i*#ll^|iièm geworden, en bevat de „Hind", 
„Beckton", „Floyd", „De Costa" Italiaansche zegels en practisch elke andere be
roemde verzameling, welke ooit op de markt werd gebracht. 

A^eilingen, zoowel binnen- als buitenlandbche, werden nagespoord voor mooie en 
zeldzame exemplar^^Wwjj l ^i^andelaren over de geheele wereld Mr. Broderip de 
eerste aanbieding gaven vooi- hun zeldzame stukken. 'L^-M, Ongelooflijk materiaal is m overvloed jin de verzameling aanwez^il ircMnlvèrm 

.^aliteit der zeldzaamheden 
onberispelijk is. 'Vm^'^A-^i^l-^^^^.',inM\^^ 

De verkoopen van deze^ft^P^PIyBBm^B^^ m 
het bt'gin van het vo\gQnAé%Si^'^¥^^''^^i''^^^-^'']^¥^W^,^ -^^^IMH^ 

Gespecial iseerde November-vei l ingen. 
18 E N 19 NOVEMBER: De befaamde „Beckton""-ver:5ameling y ^ ^ postzegels van GriekenlauJ. 

25 E N 26 NOVEMBER: Het Britsche Koloniaal gedeelte eeiicr postfrissche 20e eeuw verzameliug, 
practisch compleet, met inbjeArip.V9,u Groot-Brittünmë,, I,Ii^,Qf|icla4, E<iuar4,ilö/- postfrisch*-

E N IN DECEMBER: G 
Brittannië, enz,^'^^ "f̂ ^ 't'^i' 

^^ Catalo^sscn van deze belangrijke veilingen gratis en franco op aanvraag aan: 

H.R. HARMER, 
DE ''HIND'^-AUCTIGNARIS. 

131-134, New Bond St reet , LONDEN, W. 1 (Engeland) 
Te legram-adres : Ph is tamsel -Wesdo, Londen. ^? 


