
NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
16e JAARGANG 

Mr. 9  (189). 
VOOR PHILATELIE 

J. K. RIETDIJK 
AANKOOP  VEILIN6EN  VERKOOP 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

TEL. 11702O. POSTREKENING 117396. 
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Einde October 1937. 
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Voor deze veiling kan nog goed materiaal 
worden bijgevoegd. Vraagt de, gunstige 

veilingcondities. 

Z O O JUIST VERSCHENEN: 

Speciaal Catalogus 1938 
von de Postzegels van 
Nederland en Koloniën. 
Prijs f 1,25 plus f 0,10 porto. 

Giro 117396. 

J.K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
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♦ In ons ruim gesorteerd Postzegelbedrijf 
vindt U groote keus in: 

N « d « r l a n d 1 ' 8 5 2 voor „pla te rs" en 
fijnproevers. 

N e d e r l a n d e n K o l o n i ë n vrijwel alles. 

E u r o p a van oud tot nieuw. 

„ B l o k k e n " (velletjes) Daposta, Dudelange, 
New York, IJsland, ZuidAfrika, enz. 

K r o n i n g B z e g e l s van de Engelsche 
Kroonkoloniën en Dominions. 

A l b u m s in alle soorten, vanaf 45 cent 
tot 120 gulden. 

Maak ons Uw wenschen kenbaar en wij 
zenden U het verlangde op zicht zonder 
koopdwang, tegen concurreerende prijzen. 

B e g i n O c t o b e r : 
Zeer Belangrijke Postzegelveiling. 
De rijk geïllustreerde catalogus wordt aan 
serieuze gegadigden gratis toegezonden. 

De nieuwe Handelaarscatalogus 
voor Nederland en Koloniën met vele be

langrijke prijswijzigingen verschijnt eind Sep

^ tember 1937. Prijs f 1,25 + f 0,10 port. 

HEKKER'S 
Postzegelhandel N.v. 
Rokin 40, Amsterdam, C , Giro 21278. 

Inkoop, Verkoop, Publieke Veilingen, Taxatie. 
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N.V. DRUKKERIJ BORGïrOUTS  ROTTERDAM 



\ / | A X l^( ) i ) | 7. Telefoon 554629 Poslrek. 61989. Ut!wi>i l l / V / V v j , | 
M  ■'-^ * ^ ^-^ ^-^^ ' ^ 7 Gevestigd sinds 1918. (1> O S T  S C H K V K N I N O K N ) . 

1 SPECIALE AANBIEDINGEN. 1 
1 i H ^ 25 Augustus 1.1. is verschenen i 

SPECIALE AANBIEDING No. 10 (AUGUSTUS), 
bevattende een prachtige, in ruim 600 kavels, gedetailleerde 
collectie N E D E R L A N D en K O L . , E U R O P A en O V E R 
ZEE, tegen zeer billijke nettoprijzen. Vraagt omgaand den 
geïUustreerden catalogus aan! Toezending gratis en franco 
D e P R E T T I G S T E en V O O R D E E L I G S T E 

wijze ter completeering Uwer verzameling! 

1 STEEDS TE KOOP GEVRAAGD: 
1 tegen contante betaling, groote, goed onderhouden verzameling, | 
j alsmede betere losse zegels en series (uitsluitend.^ in prima | 

kwaliteit), van ■ ^ ^ S ' j i , 1 

NEDERLAND EN KOLONIËN, 
EUROPA EN ENGELSCHE KOLONIËN. 

I Aanbiedingen uitsl. met vraagprijs worden tegemoet gezien. (21 i l 

C O E D K O O P E AAIVBIEDIIVG VAIV R O S X i K E G E I w P A K K E T T E N . 
(Uitsluitend verschillende zegels in gebruil(te en ongebruiitte exemplaren.) 

(Alle verschillende). 
100 Nederland 
150 Nederland 
200 Nederland 

50 Ned.Indië 
100 Ned.Indië 
150 Ned.Indië 
40 Cur. en Suriname 
60 Cur. en Suriname 

100 Cur. en Suriname 
150 Ned. en Koloniën 
500 Ned. en Koloniën 

50 Luchtpostzegcls 
100 Luchtpostzegels 

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON, Passage 2 5 - 2 7 , 

0,85 
1,90 
4,25 
0,45 
1,75 
3,75 
1,50 
3 , 
7,50 
1,30 

16,50 
0,90 
2,75 

200 Luchtpostzegels 
25 Abessinië 
50 Abessinië 
25 Albanië 
50 Albanië 

100 Amerika (C. en Z. 
100 Amerika (Noord) 
50 Argentinië 

100 Argentinië 
100 Australië 

50 Beieren 
200 Beieren 
100 België 
200 België 

ƒ 7,50 300 België 
- 1,60 25 Belgisch-Congo 
- 6,25 ' , 50 Belgisch-Congo 
- 0,95 
- 2,75 

) - 0.75 1 
- 1,20 
- 0,45 
- 1,20 
- 1,25 
- 0,25 
- 2,85 
- 0,30 
- 0,95 

100 Belgisch-Congo 
1 25 Bolivia 

50 Bolivia 
50 Bosnië 

100 Bosnië 
50 Brazilië 

100 Br.-Ind. Kleinsttn. 
200 Br.-Ind. Kleinsttn. 

50 Bulgarije 
100 Bulgarije 
200 Bulgarije 

(Kwaliteit wordt voor 95»/ 

ƒ 
gegarandeerd.) 

2,40 
0,60 
1,25 
3,50 
0,70 
1,60 
1,15 
3,90 
0,50 
0,85 
2,35 
0,40 
0,80 
3,75 

Chili 
China 
China 
Columbia 
Costa-Rica 
Cuba 

100 Danzig 
200 Danzig 
100 Denemarken 
150 Denemarken 
200 Denemarken 

40 
25 
50 
2S 
25 
50 

(2I6) 

ƒ 0,55 
- 0,30 
- 0,60 
- 0,60 
- 0,70 
- 0,90 
- 1,— 
- 4,— 
- 0,70 
- 1,40 
- 3,25 

(Bestellingen op pakketten 
beneden ƒ 10,—, porto extra). 

Den Haag. Tel. 112438. Giro 4 2 6 2 . 

Toezending van het verschuldigde bedrag 
dezer advertenties vóór den sen der maand 
per postwissel, postchèque of op postrekening 
37183 van L. C. A, Smeulders, Breda. 

Gevraagd: Curasao 1932/33, Jub. 2 gewijz. 
perf. L. 12I/0, ongebr., 6, 12V2 en 30 cent. 
J. Woudsma, Hillegomstr. i II, A'dam, W. 

Aangeboden: Engeland 26; 103 verschillende 
plaatnummers, waaronder 224 en 22j ; voorts 
600 onuitgezochte doubletten. 
J. C. G. V. d. Berg, Hortensiastraat 25, Breda. 

Gevraagd: Ned. Yv. f 2303-2333, 233, 235, 
24c, 243, 244, 248, 262, 260a, 262a, 

port. 71, 72, yy, 
DA C U N H A , Mient 268, Den Haag. 

Gevraagd: Fiume * Nrs. Michel 36, 41, 43, 
44, 48 (geel dun pap \ j 8 , 39, 42 (dik pap.), 
32, 33. 35''37. 39. 41/48 (cransp. pap.), 70, 
81 ' , 83' en 84'. Egypte f Nrs. Yv. 68, 71, 
79, 80, 92, 93, 97/102, 1P5/7, I28 ' i30, 
131/133, 141/3, 147, 149, 159, i6 j /6 
Luchtp. 8, 10, I I , 13, 20, 21, 23'4. 

H. P. van Lente, Curajaostr. 3 j ' , A*dam, W. 

Gevraagd: alle bestaande afst. van Utrecht-
Jaarbeurs, van Sterkamp bij O m m e n ' 3 2 , ' 3 3 , 
' j 4 . 'i7- A'dam-R.AL '25, '32, '33, '36. Prijs 
per stuk. Van Pesch, 33 Ericalaan, Den Haag. 

Aangeb. mooie, gave, oude zegels Europa en 
Eng. Kol. tegen France Yv. 2, 7, 9, 18, 44, 
I J5 , 182, 226, 241/2, 256, 258, 269. port 7/9, 
22/26, 39, 41, Etats Unis i , 2, 6, 11, 16, 17, 
20, 36, 38, 92/96, 108/9, 121/2, 136/7, 156/7, 
17s, 177, 217/8, 221/3, 248, 263, 276/8, Can. 
13, 15/17, 18, 22, 43 53, 59, 61 , 68, 83'4. 

J. B. Kroese, Roerstraat 9 8, Amsterdam. 

Gevraagd: Brieven, „Ganzsachen" en alle soor
ten inter, postst. van Dutts..hland, Oostenrijk, 
Zwitserland. Engeland, Scand. landen in ruil 
of te koop Dr. Hirsch, Janskerkhof 3, Utrecht. 

T e k o o p g e v r a a g d N e d e r l a n d : Olympiade f i ,—; Roode Kruis i 0,60; 
A.N.V.V. f 0,60; Goudsche Glazen f 0,45 ; Zeeman f 0,30; Rembr. f 0,30; 
Kind '24, '25, '27 '28, *29 f 0,18; '30 f 0,24; '31 f 0,50; '32 f0 ,40 ; *33fo ,3o; 
'34 f0 ,30 ; Zomer '35 f0 ,20 ; Zomer '36 f 0,16; dito S c f 0 ,05; 6 c. Crisis 
f 0,07; 6 c. zeeman f 0,08; 71/^ g- luchtpost f 0,24; 36 c. £0,03'/^; 40 c. f 0,08; 
75 c. f 0,12; Driehoeken 6 c. f 1,25 per 100; 12V2 c. f 0,12; W. d Zw, 1V2C. 
f 0,50 p. 100; 5 c. f 0,80 p. 100; 6 c. f o,3s p. 100; 12^/2 c. f 0,07; Curasao 
6 c. f 0,35 per loo ; 12V2 c- f 0 , 0 7 ; luchtv. v. f 0,08^/2; 2 c. Redding f 0,02^^/5; 
tentoonst. f 2,50 (in compl. vellen van 25 tegen hoogeren pri js); C U R A S A O ; 
300 j . herd. cpl. ongebr. 16,50. Ongebruikt* zom9rxege)s 1937 f 0,42 per serie. 
Jamboree IJ^ c. f 0,50 p . 100; 6 c. f 0,30 p. 100; 12]^CAQ,07, 

B e l g i ë : Orval I f 3,— ; Weid. 1928 f 1,50; 1929 f z,~; '30 f 1,50; *3i 
f 3-75; '32 f 3,75; '33 f 7»—; '34 f 4»2S; Antwerpen blok f 2 ,—; BIT f 0,50; 
Leopold blok f 2 ,—; Mercier f 20,— (St. L'Alleud f 17,50); Infant, f 3,25; 
Piccard f 0,60; Orval II f 13,50; Invaliden f 1,90; Sitebf 1,50; Borgerhout f 1,30; 
Charleroi f 1,40; Koningskind f 0,55; Astrid f 0,60; Postkoets f 0,28; Baud. 
bl. f 0,60; dito los f 0,35; 

D u i t s c h l a n d ongebr. Weid. '24 f 2,75; '25 f 0,55; '26 f 4 ,—; '27 f 2,— ' 
'28 f 2,40; '29 f 2,40; '30 f I 70; IPOSTA f 12,50, '31 f 2,80, dito opdr* 
f 0 ,45, '32 f 1,80, Freder. f 0,60, WAGNER f 5,25, lAA f x,20, blok loj-
weid. f17 ,—, luchtpost Yv. 27—34 f "3,50, C H I C ^GOF. f 7,75, OSTROPA f 5,75. 

Steeds interesse voor belongrijke partijen. 
Diversen: Eng. Jubilee 2V2 d. f o,oé; Edward 2 /̂2 d. f 0,03; alle Fransche gel. 
zegels fr. 1.50 minimum f 0,02; U.S.A. gebr. of ongebr. (volle gom) (kanizegels 
halven prijs) prima kwaliteit, alles boven fr. 2,- Yvert tegen behoorlijken prijs. 

Te koop aangeboden: 
N e d e r l a n d 12^^ c. kind '36 per 100 f 9,—; 

series kind '35 per 10 f 2,—; series kind '36 per 10 f 1,80. 
E n g e l a n d , IV2 d. Coronation, per 100 f 0,50; 1000 f 4,50. 
C a n a d a , 3 c. Coronation, per 100 f 1,25;' 1000 f 11,—. 
Zuid-Afrika, Jipex-blok f 4,25; per 10 f 37,50. 
Ceylon , Yvert 238—40, per 25 f 0,90; per 100 f 3,25. 
K e n y a U.T. Yvert 33—37, per 25 f 1,65; per 100 f 6,—. 
Crown Co lon ie s , ongebruikt, ook engros uit voorraad. 

Prijs onder opgave van kwantum op aanvraag. 
Si lver Jubi l ee , geheel compleet, ongebruikt f 185,—. 
U.S.A. Het nieuwe zoowel als oudere bloks. Prijs op aanvraag. 

ALLE AANBIEDINGEN VRIJBLIJVEND. 
VOORUITBETALING OP GIRO 86326. 

H . D R E Y F U S S , 
Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. (309) 



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 Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 25 VEREENIGINGEN 

BEKROOND OP 30 TENTOONSTELLINGEN. 

16e Jaargang. Breda, 16 September 1937. Nr. 9 (189). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 n - 17^0 1/9 , - 5,50 
1/3 , - 12,50 1/12 » - 4,50 
1/4 . - 10,— 1/16 , - 4,— 
1/6 . - 7,50 1/18 , - 3 ,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 
De admin is t ra t i e b e h o u d t zich h e t 
rech t voor adve r t en t i ën , zonder opgaaf 
van redenen, ter p laa ts ing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactloneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D- van Brink, Hulkesteinscheweg 12, 
Aiiihem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld,), 
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. ; buitenland sehe poststukken 
aan dr. E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traan-
berg, Brouwersplein Z^T, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Becklaan 4J4, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian, W. P. Costerus, L. van Essen, 
M, J. baronesse van Heerdt-KolfF, J. A. Kastein, K. E. König, R. E. P. Maier, J. G. Millaard, 
mr. J. H . van Peursem. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, hec 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. SmeuJders, Wilhclminapark 128, te Breda. Telefoon 49j6. Postrekening 37183. 

POSTSTEMPELS IN GEBRUIK BIJ BESTELHUIZEN 
EN FUNGEERENDE HULPPOSTKANTOREN 

IN NED.-INDIE 
door AVEHA. 

Bestelhuizen en fungeerende hulppostkantoren zijn geen in
stellingen van den gouvernements P.T.T.-dienst, doch zij ver
kenen hun tusschenkomst voor de verzending en uitreiking van 
poststukken van en voor particulieren. Bestelhuizen treft men 
slechts op Java aan, fungeerende hulppostkantoren in de Buiten
gewesten. De eenige uitzondering hierop maken de op Java ge
legen fungeerende hulppostkantoren Pelantoengan en Poentjak. 
Een derde, Tretes, heeft slechts een kort bestaan gekend en is 
kort na de openstelling opgeheven. 

In een oud Bijblad op het Staatsblad van Ned.-Indië (1883, 
nr. 3875) is geregeld de instelling van de districtspost (op Java). 
Dit bijblad werd vastgesteld „tot regeling van en voorziening in 
de behoefte, die door de opheffing bij art. 2 der ordonnantie van 
17 Mei 1882 (Staatsblad nr. 136) van de op de heerendienstplichtige 
bevolking van Java en Madoera rustende verplichting tot het over
brengen van brieven, te dezer zake is ontstaan." 

In artikel I van dit bijblad werd bepaald, dat „in elke residentie 
door de zorg van het hoofd van Gewestelijk Bestuur op den meest 
spaarzamen voet een districtspost wordt ingesteld, bestemd voor 
de geregelde uitwisseling van dienstbrieven tusschen de in het 
gewest bescheiden ambtenaren." 

Bij een later bijblad werd bepaald dat „de districtspost op Java 
en Madoera mede dienstbaar wordt gemaakt aan een geregeld 
particulier postverkeer." 

„Op plaatsen, waar post- ert hulppostkantoren zijn gevestigd," 
zoo luidde het verder, „worden deze belast met het verzenden en 
ontvangen der stukken van de districtspost; op overige stations 
der districtspost worden bestelhuizen opengesteld, met het beheer 
waarvan plaatselijke ambtenaren worden belast, aan wie de ver
zameling en doorzending zoowel van particuliere als van dienst-
stukken ambtshalve is opgedragen, terwijl zij de ontvangen stukken 
ter beschikking van de geadresseerden houden." (Dus geen be
stelling). 

Voorts moesten de bestelhuishouders een kleinen voorraad der 
meest gebruikelijke frankeerzegels ter beschikking van het publiek 
voorhanden hebben. 

In een land als Indië, met zijn groote afstanden en zijn groot 
aantal analfabeten, die uiteraard een belemmering vormen voor 
de ontwikkeling van een intensief postverkeer, is deze vrij primi
tieve postdienst een uitkomst. De districtspost bestaat dan ook 
nog steeds. Wel worden door de P.T.T. maatregelen getroffen om 
de regelmatige postverbindingen zooveel mogelijk uit te breiden, 
doch het zou te kostbaar worden, indien de geheele districtspost 
werd opgeheven en ter plaatse, waar thans bestelhuizen bestaan, 
werd overgegaan tot de oprichting van hulppostkantoren. 

In de Buitengewesten zijn de communicatiemiddelen schaarscher 
dan op Tava, en de hoeveelheid te verzenden correspondentie 
minder. Ook hier vinden we dan ook een „hulp-postdienst". Op 

plaatsen, die daarvoor in aanmerking komen, treft men fun
geerende hulppostkantoren aan (niet te verwarren met de fun
geerende hulppostkantoren aan boord van de K.P.M.-schepen). Als 
fungeerend hulppostcommies treedt meestal op een der lagere 
ambtenaren van de bestuurskantoren. Ook hier kan het publiek 
gebruik maken van de diensten van deze kantoren voor de ver
zending en het ontvangen van postzendingen. Dit gaat geheel 
op risico van de betrokkenen; de postdienst aanvaardt geenerlei 
aansprakelijkheid voor stukken in behandeling op de fungeerende 
hulppostkantoren. 

Sinds kort is de P.T.T.-dienst bezig aan de fungeerende hulp
postkantoren en aan de bestelhuizen stempels te verstrekken. Een 
afdrn'; v?n den stempel van het fd. hulppostkantoor Loeboek-
soelasih -'s ter üustrat'e hierbij gevoegd. Zooals moge blijken, komt 

in deze stempels geen datumaanwijzing voor; uit bijgaande in
structie voor het gebruik van den poststempel op bestelhuizen en 
fd. hulppostkantoren blijkt dat desgewenscht de datum van ter 
postbezorging naast de stempelafdrukken in breukvorm kan 
worden gesteld. Alleen het hulppostkantoor Poentjak heeft een 
normalen stempel met datum- doch zonder uuraanwijzing. 

Geleidelijk aan zullen de bestaande stempels van de bestelhuizen 
— zie bijgevoegden afdruk van den stempel van Banjoemoedal — 
door nieuw model stempels worden vervangen. 

Hieronder volgt een opgaaf van de plaatsen waar de nieuwe 
stempels reeds in gebruik zijn genomen. Aangezien de meeste der 
plaatsen wel niet algemeen bekend zullen zijn, is achter elke 
plaats aangegeven de naam van het postkantoor, waaronder het 
fd. hulppostkantoor of bestelhuis ressorteert. 

A. — 
Ajah, Djokjakarta. 
Anjerlor, Batavia, C. 
Bagelen, Djokjakarta. 
Banjoeoerip, Djokjakarta. 
Boeloe, Djokjakarta. 
Boeloespesantren, Djokjakarta. 
Boroboedoer. Djokjakarta. 
Dawoean, Cheribon. 
Kalipoetjang, Tasikmalaja. 
Karangtengah, Tjiandjoer. 

Bestelhuizen. 
Kletjo, Madioen. 
Koewarasan, Djokjakarta. 
Mirit, Djokjakarta. 
Poelopanggang, Batavia. 
Poering, Djokjakarta, 
Sawangan, Djokjakarta. 
Sempor, Djokjakarta. 
Tjandiroto, Djokjakarta. 
Toelis, Pekalongan. 
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B. — Fungeerende hulppostkantoren. 

Aekpamienke, Kisaran. 
Airhadji, Padang. 
Alahanpandjang, Padang. 
Ambarita, Pematangsiantar. 
Ampah, Bandjermasin. 
Aoergading, Benkoelen. 
Atapoepoe, Koepang. 
Badjawa, Koepang. 
Badjra, Singaradja. 
Bandarbaroe, Medan. 
Banggaai, Makasser. 
Bangli, Denpasar. 
Barroe, Makasser. 
Batoepandjang, Benkalis. 
Belang, Menado. 
Benkajang, Singkawang. 
Birajang, Bandjermasin . 
Blangpidië, Koetaradja. 
Boelohblangara, Lhoseumawe. 
Boengkoe, Makasser. 
Boenta, Gorontalo. 
Boentoek, Bandjermasin. 
Bondjol, Fort de Koek. 
Bosnik, Ternate. 
Daik, Tandjongpinang. 
Damar, Koepang. 
Djailolo, Ternate. 
Diampea, Makasser. 
Dieneponto, Makasser. 
Dionekong, Pontianak. 
Elat, Amboina. 
Enggano, Benkoelen. 
Fris, Menado. 

Lamno, Koetaradja. 
Leksoela, Amboina. 
Letoeng, Tandjongpinang. 
Liroeng, Menado. 
Liwa, Palembang. 
Loboe, Menado. 
Loeboekbasoeng, Fortdekock. 
Loeboekroekam, Palembang. 
Loeboeksoelasih, Padang. 
Malino, Makasser. 
Mamasa, Makasser. 
Mandoemai, Bandjermasin. 
Maoembi, Menado. 
Marabahan, Bandjermasin. 
Masamba, Makasser. 
Meliau, Pontianak. 
Melolo, Ampenan. 
Mengkatip, Bandjermasin. 
Midai, Tandjongpinang. 
Moearaklingi, Lahat. 
Moearasabak, Djambi. 
Moearasoma, Siboga. 
Moekkomoekko, Padang. 
Moro, Tandjongpinang. 
Motoling, Menado. 
Nangaboenoet, Pontianak. 
Nangapinoh, Pontianak. 
Nazareth, Pontianak. 
Negrilama, Kisaran. 
Ngabang, Pontianak. 
Onanhasang, Siboga. 
Padangboernai, Lahat. 
Padangoelaktanding, Lahat. 

Gedongtataän, Tandjongkarang. Padangtidji, Koetaradja, 
Gianjar, Denpasar. 
Girian, Menado. 
Goenoengbatoebesar, Bandjer

masin. 
Hajoep, Bandjermasin. 
Haroeai, Bandjermasin. 
Hinako, Padang. 
Ilwaki, Koepang. 
Inanwatan, Amboina. 
Indrapoera. Padang. 
Inobonto, Menado. 
Kadjang, Makasser. 
Kaimana, Amboina. 
Kakas ,Menado. 
Kaoataran, Menado. 
Karaten, Menado. 
Karoeni, Amoenan. 
Kasoengan, Bandjermasin. 
Kau, Ternate. 
Kawangkoan, Menado. 
Kefamenanoe, Koepang. 
Kema, Menado. 
Ketaun, Benkoelen. 
Kloea, Bandjermasin . 
Koealakoeajan, Bandjermasin. 
Koealakoeroen, Bandjermasin. 
Koealalangsa; 

Pagimana, Gorontalo. 
Pakantan, Fortdekock. 
Paleleh, Makasser. 
Pampanoea, Makasser . 
Pangaloan, Siboga. 
Pangariboean, Siboga. 
Pangkadjene, Makasser. 
Pangkalanboen, Bandjermasin. 
Pangkalankotabaroe, Fortdekock. 
Pangkoh, Bandjermasin. 
Pantaihambawang, Bandjermasin. 
Pargaroetan, Padangsidempoean. 
Pasarbaroe, Padang. 
Patapajan, Fortdekock. 
Pehandoet, Bandjermasin. 
Pelaihari, Bandjermasin. 
Pinrang, Makasser. 
Poedjoen, Bandjermasin. 
Poelauboeloh, Tandjongpinang. 
Poeloekidjang, Rengat. 
Poeloepandjang, Siboga. 
Poetoessibau, Pontianak. 
Poigar, Menado. 
Pondos, Menado. 
Praja, Ampenan. 
Prigiradja, Rengat. 
Ranai, Tandjongpinang. „ , Langsa. . „. _ 

Koealapemboeang, Bandjermasin. Ranotongkor, Menado 
Koemai, Bandjermasin . Rantau, Bandjermasin. 
Koeok, Padang. Rantepao, Makasser. 
Kokas, Amboina. Rao, Fortdekock. 
Kokenaoe (opgeheven), Amboina. Rappang, Makasser. 
Kombi, Menado. 
Kotaboenan, Menado. 
Kwalamandah, Rengat. 
Laboeanbroko, Menado. 
Laboeandeli, Medan . 
Lahewa, Padang. 
Lais, Benkoelen. 
Laiwoei, Ternate. 
Lakitan, Padang. 

Ratahan, Menado. 
Rembokken, Menado. 
?"' ang, Makasser. 
Salabangka, Makasser. 
Samalanga, Lhoseumawe. 
Samarangkai, Pontianak. 
Sapat, Rengat. 
Saroella, Siboga. 
Sawangtoengkoe, Padang. 

Seba, Koepang. 
Sedanau, Tandjongpinang. 
Selimbau, Pontianak. 
Selong, Ampenan. 
Semitau, Pontianak. 
Senajang, Tandjongpinang. 
Serasan, Tandjongpinang. 
Serantih, Padang. 
Semoeda, Bandjermasin. 
Serwaroe, Koepang. 
Seulimeum, Koetaradja. 
Sibolangit, Medan. 
Sigeri, Makasser. 
Silat, Pontianak. 
Simaboer, Padang. 
Singkep, Tandjongpinang. 
Sioban, Padang. 
Sipahoetar, Sibaga. 
Soë, Koepang. 
Soekadana, Pontianak. 
Soeliki, Fortdekock. 
Soemalata, Gorontalo. 
Soengeidarah, Padang. 
Soengeidekan, Pontianak. 
Soen<'eigoentoeng, Tandjong

pinang. 
Soengeikakap, Pontianak. 
Soengeipakning, Bengkalis. 
Soengeipinjoe, Pontianak. 

Soengeislan, Pangkalpinang. 
Soenggoeminasa, Makasser. 
Soengsang, Palembang. 
Soerian, Padang. 
Sonder, Menado. 
Tabahpenandjoeng, Benkoelen. 
Tabanan, Denpasar. 
Tagoelandang, Menado. 
Tais, Benkoelen. 
Tajan, Pontianak. 
Takalar, Makasser. 
Tambelan, Tandjongpinang. 
Tanahbatoe, Siboga. 
Tanawangko, Menado. 
Tandjongbatoe, Tandjongpinang. 
Tandjong, Ampenan. 
Tandjongleidong, Kisaran. 
Tandjongmengeidar, Kisaran. 
Tawaeli, Makasser. 
Teloekmelano, Pontianak. 
Tikoe, Fortdekock. 
Tilamoeta, Gorontalo. 
Tjampalaglan, Makasser. 
Tjoebadak, Fortdekock. 
Toboli , Makasser. 
Tombatoe, Menado. 
Waikaboebak, Ampenan. 
Watangsoppeng, Makasser. 
Woloan, Menado. 

Aan nagenoeg alle fd. hulppostkantoren heeft verstrekking van 
de stempels plaats gehad. Van de rond 800 bestelhuizen zijn, zoo-
als uit bovenstaande opgave blijkt, slechts enkele in het bezit 
van den nieuwen stempel. 

In de Buitengewesten vindt men buiten de hierboven genoemde, 
fungeerende hulppostkantoren, die tevens halten zijn van den zoo-
genaamden ambulanten dienst, dat is een postverbinding, die door 
de Staatsspoorwegen wordt onderhouden. Ook op Java bestaat 
deze ambulante d'enst; de haltes op Java worden daar bestelhuizen 
genoemd. De stukken, welke bij de halten van den ambulanten 
dienst worden ter post bezorgd, worden afgestempeld met den 
Starionsstempel, dat is de bekende langwerpige stempel. 

Ter zake moge kortheidshalve verder worden verwezen naar 
bijgaande „Regeling enz.". 

Districtspost. 
Bijblad op het Staatsblad van Ned.-Tndië, nr. 3875, gewijzigd 

bij Bijblad nrs. 4476 en 4801 en Staatsblad nr. 373 van 1931). 
Posterijen. Instell'ng van de districtspost in verband met de 

ordonnantie van 17 Mei 1882 (Staatsblad nr. 136), waarbij de 
heerendienstplichtige bevolking op Java en Madoera o. a. van de 
verplichting tot het overbrengen van brieven ontheven is. 

Besluit. 
Nr. I. Buitenzorg, 5 Mei 1883, 
Gelet, enz. 
De Raad van Ned.-Indië gehoord. 
Is goedgevonden en verstaan: 
Eerstelijk: Tot regel'ng van en voorziening in de behoefte die 

door de opheffing bij art. 2 der ordonnancie van 17 Mei 1882 
(Staatsblad nr. 136") van de op de heerendienstplichtige bevolking 
van Java en Madoera rustende verplichting tot het overbrengen 
van brieven, te dezer zake is ontstaan, te bepalen als volgt: 

I. In elke residentie wordt door de zorg van het Hoofd van 
Gewestelijk Bestuur ' ) op den meest spaarzamen voet een districts
post ingesteld, les 'emd voor de geregelde uitwisseling van dienst-
brieven tusschen de in het gewest bescheiden ambtenaren. 

II. Voor een geregeld verkeer komen in aanmerking de tra
jecten, die de hoofdplaats van het gewest en die der bestuurs-

'"I In provinciën en in andere op den voet van artikel 119 der 
Indische Staatsregeling (vroeger artikel 67a van het Reglement op 
het beleid der Regeer-ng van Ned.-Indië) ingestelde Gewesten zijn 
de aan de Hoofden van Gewestelijk Bestuur toegekende bevoegd
heden op de Residenten-afdeelingshoofd overgedragen (art. 2 van 
Staatsblad 1925, nr. 434). 
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en controleafdeelingen, districten en onderdistricten onderling 
verbinden, met dien verstande: 

a. dat geen meerdere verbindingen worden tot stand gebracht 
dan strikt noodzakelijk zijn; 

b. dat op die trajecten, waar langs thans ■') reeds de groote of 
Gouvernements post loopt, dan wel spoorwegen of andere der
gelijke openbare middelen van verkeer zijn aangelegd, van die 
middelen ten behoeve van het in § 1 vermelde doel het meeste 
profijt worde getrokken, voor zooveel zulks door de, voor elk 
dier instellingen in het bizonder geldende voorschriften wordt 
toegelaten. 

III. De trajecten tusschen de hoofdplaats van het gewest, die 
der bestuurs en controleafdeelingen en die der districten, worden 
hoogstens zes, die tusschen de hoofdplaatsen van districten en 
onderdistricten hoogstens drie maal 's weeks bediend. 

. . . . buiten de in § II bedoelde routes gevestigd, verzenden 
telkens wanneer noodig, en zoo geen (wettig geoorloofde) koste
looze of minder kostbare gelegenheid aanwezig is of zich voor
doet, hunne dienstbrieven door middel van daartoe ingehuurde 
personen naar het naastbijgelegen station der districtspost. 

In gelijkervoege geschiedt de verzending van de aan hen ge
richte dienstbrieven. 

Het hoofd van Gewestelijk Bestuur") regelt de wijze, waarop 
die inhuur en de verantwoording of verrekening van de daar
voor uitgegeven bedragen zal geschieden. 

VI. De Directeur van Gouvernementsbedrijven stelt voor elk 
gewest het bedrag vast, waarover ter bestrijding van de uitgaven 
der districtspost (daaronder die bedoeld bij § V en die vereischt 
voor den aanmaak van trommels of brieventasschen, onder
scheidingsteekenen als anderszins begrepen), jaarlijks kan worden 
beschikt (Bijblad nr. 4801, St. 1907 nr. 406). 

VII. Binnen de grenzen van dat krediet zijn Hoofden van Ge
westelijk Bestuur ^) met inachtneming der hiervoren gegeven voor
schriften, bevoegd in de eenmaal getroffen regelingen omtrent de 
districtspost al zoodanige wijzigingen te brengen als zij in het 
meeste belang van den dienst achten. 

VIII. 2ij zijn overigens gehouden om vóór ultimo 1883, onder 
overlegging van een schetskaart van hun gewest, een volledig en 
nauwkeurig overzicht aan gemelden Departementschef in te dienen 
van de wijze, waarop zij in verband met vorenstaande voor
schriften de districtspost in hun gewest geregeld hebben. 

De bezoldiging van het personeel wordt door de Hoofden van 
Gewestelijk Bestuur ^) geregeld; het wordt aangesteld en ontslagen 
door de regenten (bijblad nr. 4476). 

BIJ Bijblad nr. 4801, gewijzigd bij Bijblad nrs. 9549 en 10312, 
IS voorts bepaald: 

1. dat de districtspost op Java en Madoera mede dienstbaar 
wordt gemaakt aan een geregeld particulier postverkeer; 

2. dat op plaatsen, waar post of hulppostkantoren zijn ge
vestigd, deze met het verzenden en ontvangen der stukken van 
de districtspost worden belast; 

3. dat op overige stations der districtspost bestelhuizen )̂ wor
den opengesteld, met het beheer waarvan plaatselijke ambtenaren 
worden belast aan wie de verzameling en doorzending zoowel 
van particuliere als van dienststukken ambtshalve is opgedragen, 
terwijl ZIJ de ontvangen stukken ter beschikking van de geadres
seerden houden; 

4. dat, voor zoover de bestelhuizen aan de Staatsspoor en 
tramwegen zijn gelegen, met de bediening van bestelhuishouder, 
als bedoeld onder 3, ambtshalve worden belast de ambtenaren en 
beambten der Staatsspoor en tramwegen, aan wie het beheer van 
een station of halte is opgedragen; 

5. dat de onder 3 en 4 bedoelde bestelhuishouders een kleinen 
voorraad der meest gebruikelijke frankeerzegels ter beschikking 

1) 5 Mei 1883. . 
^) In provinciën en in andere op den voet van artikel 119 der 

Indische Staatsregeling (vroeger artikel 67a van het Reglement op 
het beleid der Regeering van Ned Indie) ingestelde Gewesten zijn 
de aan de Hoofden van Gewestelijk Bestuur toegekende bevoegd
heden op de Residentenafdeelingshoofd overgedragen (art. 2 van 
Staatsblad 1925, nr. 434). 

^) In het gouvernement Soerakarta zijn geen bestelhuizen op
gericht, in het gouvernement Jogjakarta slechts één, n.1. Kalasan. 

J. K. RIETDIJK. 

van het publiek, en van portzegels voor de ontvangen ongefran
keerde of onvoldoend gefrankeerde stukken voorhanden zullen 
hebben CBijblad nr. 9549). 

Regeling van den ambulanten postdienst 
langs de Staatsspoor en tramwegen. 

(Beschikking van den HoofdInspecteur, Chef van den dienst 
der Staatsspoorwegen op Java van 26 October 1909 nr. 6571/H, 
gewijzigd en aangevuld bij beschikking van het Hoofd van den 
Dienst der Staatsspoor en Tramwegen van 2 Maart 1918, nr. 
47Ü0/H, bij die van het Bestuur der Staatsspoor en Tramwegen 
van 14 April 1921 nr 6382/21 en bij die van den Hoofdinspecteur 
der Staatsspoor en Tramwegen van 18 Maart 1927 nr. 12664/27). 

1. Op alle stations ^) van de daarvoor aangewezen lijnen van 
den Dienst der Staatsspoor en Tramwegen, waar geen post of 
hulppostkantoor is gevestigd, zijn brievenbussen geplaatst voor de 
verzending van gewone poststukken en zijn van de meest in 
gebruik zijnde soorten en tot beperkte hoeveelheden frankeer
zegels, gezegelde briefomslagen, briefkaarten en verhuiskaarten 
verkrijgbaar. 

Gewone dienststukken behooren aan den stationschef te worden 
afgegeven, die ze in de brievenbus doet werpen. 

2. Het tarief voor de verzending van gewone poststukken is 
op elk station opgehangen, ter raadpleging door belanghebbenden. 

3. Aangeteekende stukken met of zonder aangegeven waarde 
en/of verrekening en geadviseerde stukken worden als postzending 
niet aangenomen, doch kunnen, mits behoorlijk verpakt, als bestel
goed, met of zonder aangegeven waarde, worden verzonden (Be
schikking van 144'21 nr. 6382/21). 

4. De brievenbus wordt gelicht 30 minuten voor het vertrek 
van eiken trein, voor dit brievenvervoer aangewezen; brieven, enz. 
bestemd voor de richting, waarin de trein zich beweegt, worden 
over het frankeerzegel met den stationsstempel afgestempeld. 

5. Ongefrankeerde of met voldoende gefrankeerde stukken als
mede dienststukken worden eveneens afgestempeld (Beschikking 
van 144'21 nr. 6382/21). 

6. De brieven, enz., voor de tegengestelde richting, worden 
weder in de bus geborgen. 

7. De verzending geschiedt in daarvoor bestemde tasschen en 
met speciaal daarvoor aangewezen treinen. 

8. De afgestempelde poststukken, bestemd voor den eerstver
wachten trein, worden in de sub 7 bedoelde brieventasch gedaan. 

9. Aan het station van vertrek van een sub 7 bedoelden trein 
neemt de conducteur de brieventasch en de eventueel aan hem 
geadresseerde pakketten met poststukken in ontvangst. 

10. De ontvangen poststukken worden door den conducteur ge 
sorteerd in de daarvoor bestemde loketten van den bagagewagen. 
De poststukken, bestemd voor met aan den spoorweg gelegen 
plaatsen wier aansluitstation hem met bekend is, en die voor 
plaatsen, verder gelegen dan het eindstation, voor zoover hem 
niet IS opgedragen, deze in afzonderlijk geadresseerde pakketten te 
vereenigen, doet hij in het loket voor het eindstation. 

11. De conducteur doet daarna de poststukken, bestemd voor 
het eerstvolgende station, in de tasch en houdt die gereed voor 
afgifte. Hij ruilt op dat station — indien ter plaatse een post or 
hulppostkantoor gevestigd is — zijn brieventasch met dien van 
den postbeambte, anders met dien van den stationschef. Zim er 
geen brieven voor dat station, dan wordt aldaar toch van tasch 
verwisseld. 

12. Op het eindstation van den trein geeft de conducteur zijn 
brieventasch, zoomede eventueel afzonderlijk geadresseerde pak
keten met poststukken af aan den postbeambte dan wel aan 
den stationschef. 

13. Op de plaats van bestemming worden de ontvangen brieven, 
enz., opnieuw doch op de achterzijde met den stationsnaam 
atgestempeld 

14. De ongefrankeerde of onvoldoend gefrankeerde brieven, 
enz. worden aldaar direct na ontvangst met het verschuldigde port 
in portzegels belast en voorts, nadat die portzegels met den 
stationsstempel zijn gestempeld, met afgegeven, dan nadat het 
bedrag dier portzegels is voldaan (Beschikking van 144'21 nr. 
6382/21). 

15. De ontvangen poststukken worden niet besteld, doch op 
eene veilige plaats ter afhaling gedeponeerd. 

^) Met „station" wordt ook „halte" bedoeld. 

ZICHTZENDINGEN. 
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16. De brieven, enz. worden door den daartoe door geadres
seerde dan wel door een, door het Hoofd van Gewestelijk of 
Plaatselijk Bestuur aan te wijzen persoon afgehaald. 

17. De onafgehaald gebleven poststukken, zoowel gefrankeerd 
als ongefrankeerd, worden met eene gespecifieerde opgave, ver
meldende het aantal en het bedrag der porti uiterlijk den 5den 
van de maand volgende op die, waarin zij zijn ontvangen, aan 
het naastbijgelegen postkantoor opgezonden, door welk kantoor 
het bedrag der niet betaalde porti in portzegels wordt geresti
tueerd ("Beschikking van 14-4-'21 nr. 6382/21). 
18. Op alle per ambulante post verkeerd gedirigeerde poststukken 
moeten onder den afdruk van den stationsstempel, de datum en 
het treinnummer van ontvangst, zoomede de datum en het trein-
nummer der door- of terugzending met inkt vermeld worden. 

19. Op de bestemmingsplaats worden alsdan eveneens onder den 
naamstempel de datum en het treinnummer van ontvangst aan-
geteekend. 

20. Van vorenbedoelde onregelmatigheid maakt de stationschef 
melding op zijn dagrapport. 

21 . Uiterlijk op 3 Mei van elk jaar moet hij aan het Hoofd van 
den dienst van beweging en handelszaken in duplo indienen een 
statistiek (model Sla) van ontvangen en verzonden brieven, enz. 
loopende over het tijdvak van 1 tot en met 28 April te voren 
(Beschikking van 2-3-'18 nr. 4700/H). 

Gedurende dat tijdvak moet dagelijks van alle ontvangen en alle 
verzonden brieven, enz. nauwkeurig aanteekening worden ge
houden. 

22. De voor de ambulante post benoodigde postwaarden als
mede de voor de met port te belasten stuken benoodigde port
zegels worden door de stationschefs uit het in Reglement 2 be
doelde wisselgeld ,aangekocht bij het naastbijgelegen post- of 
hulppostkantoor (Beschikking van 14-4-'21 nr. 6382/21). 

23. Ten laste van den post -en telegraafdienst zal elk der voren
bedoelde stations v. z. n., voorzien worden van een tarief, en 
V. z. n. van papieren zakjes, van een brievenweger en van een 
brieventasch; de bagegewagen van een loketraam en van een 
brievenbus voor het eindstation. 

24. Voor elk der sub 1 bedoelde stations wordt de indemniteit 
van den Chef verhoogd met ƒ 1,— (een gulden) ten laste van 
den post- en telegraafdienst. 

25. Voor eiken in ambulanten postdienst afgelegden kilometer 
wordt door genoemden dienst 1 (een) cent uitgekeerd aan den 
spoorwegdienst ten bate van het personeel, dat met dit brieven-
vervoer wordt belast. 

De verrekening der uitkeering in de vorige zinsnede en onder 24 
bedoeld, geschiedt maandelijks door het Hoofd van de afdeeling 
Financiën van den administratieven dienst met bet Hoofd van het 
Bedrijf der Posterijen middels een door den spoorwegdienst op-
gemaakten maandstaat van afgelegde kilometers in bedoelden post
dienst (Beschikking van 2-3-'18 nr. 4700/H en van 18-3-'27 nr. 
12664/27). 

26. Op de treinrapporten der treinen, waarmede de ambulante 
post vervoerd wordt, moet het treinpersoneel, belast met werk
zaamheden voor den ambulanten postdienst en het traject, waar
over dat personeel dien dienst heeft verricht, worden vermeld. 

27. Het personeel van den spoorwegdienst blijft, ook wat dczc>: 
dienst betreft, geheel en uitsluitend ondergeschikt aan zijn on-
middellijken Chef. 

Instructie voor het gebruik van den poststempel 
op bestelhuizen en fungeerende hulppostkantoren. 

Met den poststempel behooren te worden gestempeld: 
1. zoo spoedig mogelijk na de ter post bezorging de frankeer-

zegels, gehecht op de gewone poststukken; 
2. de portzegels, te hechten aan de rechtstreeks, d. w. z. niet 

door tusschenkomst van een post- of hulppostkantoor, ontvangen 
ongefrankeerde of onvoldoend gefrankeerde particuliere post
stukken; 

3. de te verzenden dienststukken. 
Naast de stempelafdrukken kan desgewenscht de datum van de 

terpostbezorging met inkt in breukvorm worden gesteld. 
Niet afgestempeld mogen worden de frankeerzegels op aan

geboden aan te teekenen stukken, postwissels en die op adres-
kaarten van te verzenden postpakketten. 

Ten einde spoedig afslijten van den poststempel zooveel mogelijk 
te voorkomen, verdient het aanbeveling bij het stempelen de 
stukken op eenige vellen dik papier of karton te leggen. 

Voor het stempelen moet uitsluitend worden gebezigd door den 
postdienst verstrekte inkt. 

Ter verkrijging van duidelijke stempelafdrukken zonder vlekken 
dient het stempelkussen met een zeer geringe hoeveelheid van 
dien inkt gelijkmatig te worden ingesmeerd. 

Het zal over het algemeen voldoende zijn het stempelkussen om 
de week van inkt te voorzien. 

Indien vervanging van den stempel of het stempelkussen dan 
wel aanvulling van stempelinkt noodig is, behoort daarvan tijdig 
aan het kantoor, waaronder het bestelhuis (fd. hulppostkantoor) 
ressorteert, te worden kennisgegeven. 

B.j opheffmg van het bestelhuis (fd. hulppostkantoor) is de 
stempel aan het evengenoemde kantoor in te leveren. 

Urt^ifleïi 

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

AFGHANISTAN. 
Het in het Juli-nummer vermelde frankeerzegel, 50 pools, lila 

en lichtbruin, is ook ongetand uitgegeven. 

ARGENTINIË. 
Dienstzegel, opdruk M.R.C, op koerseerend frankeerzegel: 

1 peso, sepia en lichtblauw. 
Benut werd het zegel in de gewijzigde landkaartteekening (zonder 

aanduiding der grenzen van de andere Zuid-Amerikaansche staten). 

AUSTRALIË. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 

3 pence, blauw. (Koning George VI). 
6 pence, roodbruin. (Kookaburra). 
1 shilling, groen. (Liervogel). 

BIRMA. 
Ten vervolge op het medegedeelde in het vorige nummer kun

nen wij thans berichten, dat de dienstopdrukken „Burma / Service" 
regelmatig aan de postkantoren verkrijgbaar zijn en derhalve tegen 
aanschaffing daarvan geen enkel bezwaar bestaat (behalve dan 
wellicht de vrij hooge kosten !). 

BULGARIJE. 
Frankeerzegel in de koerseerende wapenteekening: 

30 stotinski, lichtbruin. 

DANZIG. 
Frankeerzegel in de koerseerende wapenteekening en met het 

gebruikelijk watermerk: 
8 pfennig, geelgroen. 

DUITSCHLAND. 

Op 1 Augustus j.1. verscheen het 
bekende Bruine Band blok met 
den rooden opdruk „1 August / 
1937 / München / Riem". Te mel
den is dus: 

42 + 108 pf., d.bruin en rood. 
De verkoopprijs van het blok 

is wederom 1 m. 50. 

ECUADOR (Augustus 1938). 
Toeslagzegels, verkregen door den opdruk Postal 

op plakzegels met den tekst Moviles: 
5 Centavos, olijf. 

10 centavos, blauw. (Opdruk rood). 

en waarde, 
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EGYPTE. 
De in het vorige nummer aangekon

digde frankeerzegels met het portret 
van koning Farouk I zijn verschenen: 

1 millième, oranje. 
2 millièmes, rood. 
3 millièmes, bruin. 
4 millièmes, groen. 
5 millièmes, bruinrood. 

10 millièmes, violet. 
13 millièmes, karmijn. 
15 millièmes, bruinviolet. 
20 millièmes, blauw. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
Van de luchtpostzegels in de koerseerende teekening, stand

beeld van generaal Gordon, verschenen onderstaande waarden in 
ongewijzigde kleuren, doch met tanding l l j ^ : 12'A: 

2, 3}i, 7K en 10 piastres. 
FRANKRIJK. 

De in het Juli-nummer aangekondigde toeslagzegels met het 
beroemde beeld, de overwinning van Samothrace, zijn thans 
verschenen: 

30 centimes, groen. 
55 centimes, rood. 

Deze zegels zijn uitsluitend verkrijgbaar, geplakt op een prent-
briefkaart van 70 centimes, in het Louvre en de musea te Versailles 
en Fontainebleau. Los worden zij niet verkocht. De opbrengst ad 
70 centimes komt ten goede aan de musea. 

Weldadigheidszegel, portret van den beroemden romancier Jules 
Viaud, wiens meest bekende werken „Les pêcheurs d'Islande" en 
„Le roman d'un spahi" verschenen onder den schuilnaam Pierre 
Loti: 

50 + 20 centimes, rose. 
De extra-opbrengst is bestemd voor de oprichting van een 

monument voor den grooten schrijver te Rochefort. 
Toeslagzegel in groot, liggend formaat, waarvan de extra op

brengst ten goede komt aan de „Société de prophylaxie sanitaire 
et morale" (vrij vertaald: ziekenvoorzorg): 

65 -f 25 c , grijsbruin. 

GRENADA. 

Hierbij de afbeelding van het in het vorige 
nummer vermelde frankeerzegel: 

K penny, bruinzwart. 

GROOT-BRITANNIE. 
Frankeerzegel in de koerseerende koningsteekening, papier met 

het watermerk G VI R en kroon: 
iy2 pence, bruinrood. 

GROOT-LIBANON. 
Frankeerzegel in groot, staand formaat, portret van president 

Edde: 
4 pi. 50, rose. 

JAPAN. 

i H Frankeerzegel in nevenstaande uitvoering, 
portret van admiraal Togo: 

4 sen, groen. 

JHIND. 
Opdruk Jind State op onderstaande frankeerzegels van Britsch-

Indië, met den tekst India Postage: 
3 annas 6 pies, blauwviolet. 
6 annas, bruingeel. 

KAAP JUBY. 
De onder Marokko (Spaansche kantoren) in dit nummer ver

melde gelegenheidszegels verschenen eveneens met den opdruk 
Cabo Juby. 

Voor nadere beschrijving zie men onder Marokko. 
LIECHTENSTEIN. 

Frankeerzegels in verschillende land-
schapsteekeningen, papier met zijde-
draadjes: 

3 rappen, bruin. 
40 rappen, groen. 

1 franc, bruinlila. 
Dienstzegels, opdruk Regierungs Dienst

sache (in cirkel met kroon) op de in het 
Juli-nummer vermelde frankeerzegels: 

10 rappen, violet en grijsbruin. 
50 rappen, sepia en grijsbruin. 

LITAUEN. 

Frankeerzegels in een gewijzigde wapen-
teekening; papier met het watermerk D van 
den Yvert-catalogus: 

10 centu, groen. 
25 centu, roselila. 
35 centu, rood. 
50 centu, bruinrood. 

De zegels zijn voorzien van een netwerk 
in grijs. 

MANDSJOEKWO. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

2 fen, geelgroen. (Wagen). 
4 fen, lichtgroen. (Mausoleum). 

19 fen, groen. (Mausoleum). 
Luchtpostzegel in de koerseerende teekening: 

19 fen, groen. 
MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Ter herinnering aan het feit, dat een jaar 

geleden — 17 Juli 1936 — aldaar de natio
nalistische beweging ontstond, die zich 
overplaatste naar Spanje, verscheen onder
staande serie frankeerzegels: 

blauwgrijs. 
bruinrood. 
roselila. 
groen. 
blauw. 
bruinlila. 
lila. 
rood. 

1 
2 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

centimo. 
centimos. 
centimos. 
centimos. 
centimos. 
centimos. 
centimos, 
centimos. 
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40 centimes, roodoranje. 
50 centimes, ultramarijn. 
60 centimes, geelgroen. 

1 peseta, violet. 
2 pesetas, blauwgroen. 

2 pes. 50 c , zwart. 
4 pesetas, sepia. 

10 pesetas, zwart. 
Expresse: 

20 centavos, rose. 
Alle zegels, met uitzondering van de 10 pesetas, zijn gedrukt in 

staand formaat; zij geven tafereelen weer uit het militaire leven 
in Spaansch-Marokko. 

Het Bulletin Mensuel van Augustus j.l. meldt nog den opdruk 
Tanger op onderstaande frankeerzegels van Spanje: 

1 centime, blauwgroen. (Yvert nr. 526). 
2 centimes, bruingeel. CYvert nr. 527). 
5 centimes, bruinzwart. (Yvert nr. 499a). 

10 centimes, groen. (Yvert nr. 500). 
15 centimes, grijsgroen. (Yvert nr. 501). 
30 centimes, karmijn. (Yvert nr. 532). 

1 peseta, grijszwart. (Yvert nr. 509). 
O p de 5 en 15 centimes is de opdruk in zwart aangebracht; 

alle waarden zonder contrelecijfer op de achterzijde. 

MEXICO. 
Van de uitgifte 1934-1935 der frankeerzegels verscheen in het 

nieuwe, kleinere formaat: 
4 centavos, karmijn. 

NICARAGUA. 

POLEN. 

^^mrrmvrm 

hAliAAACAJ^kAAAMB 

Luchtpostzegels volgens afbeelding, voor den binnenlandschen 
dienst: 

1 centavo, karmijn. 6 centavos, bruin. 
2 centavos, blauw. 8 centavos, violet, 
3 centaves, olijf. 16 centavos, oranje. 
4 centaves, zwart. 24 centavos, geel. 
5 centavos, lila. 25 centaves, groen. 

Als voren, veer het buitenlandsch verkeer: 
10 centavos, groen. 30 centavos, karmijn. 
15 centavos, blauw. 50 centavos, oranje. 
20 centavos, geel. 1 celen, olijf. 
25 centavos, violet. 

De jaartallen 1937—1940 geven het tijdvak aan, waarin de^e 
zegels geldig zullen zijn. 

PANAMA CAugustus 1937) 
Roode opdruk Correo Aeree en waarde op frankeerzegel d T 

uitgifte 1926: 
10 ep 50 centesimos, zwart. 

PARAGUAY. 
Kleurwijziging van het luchtpostzegel in het kathedraal-type: 

102 pesos, violet. 
Opdruk Habilitade en waarde in rood ep luchtpostzegels m 

genoemde teekening: 
24 pesos op 33,75 pesos, donkerblauw. 
65 pesos ep 102 pesos, grijsgroen. 
84 pesos ep 102 pesos, blauwgroen. 

PERU (Augustus 1937). 
Frankeerzegels in het type der uitgifte van 1936: 

2 centavos, groen. 50 centavos, grijsblauw. 
4 centavos, zwart. 1 sol, ultramarijn. 

20 centavos, denkerbruin. 
Luchtpestzegels in het type der koerseerende uitgifte: 

5 centaves, geelgroen. 70 centavos, green. 
25 centaves, roselila. 80 centavos, donkergroen. 
50 centavos, bruinlila. 

Frankeerzegel volgens afbeelding: 
55 greszy, blauwgrijs. 

PORTUGAL. 

PORTUGAL 
MMMM 

Het eerste eeuwfeest der hoegescheel voer geneeskunde bracht 
het frankeerzegel: 

25 centavos, lichtblauw. 
Voorts verscheen, ter herinnering aan den 400en sterfdag van 

Gil Vicente, het frankeerzegel: 
40 centaves, bruin. 

RUSLAND. 

Herinneringszegels aan den vooraan
staanden revolutionair F. E. Dzerjinski, 
alle volgens afbeelding: 

10 kopeken, bruin. 
20 kopeken, groen. 
40 kopeken, reed. 
80 kopeken, bruinrood. 

De Pushkin-serie is thans eveneens ver
schenen ep gewoon, geen krijtpapier. 

Soviet Phil. Association dank veer toe
zending en bericht. 

SALVADOR. 
Luchtpostzegel, epdrul^ AEREO in rechthoekje op frankeer

zegel der uitgifte 1935: 
15 centavos, grijsgroen. 

"Wa.arde-opdruk In rood op luchtpostzegel van 1935: 
30 op 55 centavos, blauw. 

(Dit zegel was bereids voorzien van den opdruk Habllitado). 

SPANJE. mmnmmmm* 

i i n n w i m i m n n i l 

* " " ' * " " - - ^ 

'/i 
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Gelegenheidszegels, heilig jaar van 
Compostelano: 

15 centimes, bruin. (S). 
30 centimes, karmijn. ^L). 

1 peseta, blauw en r.oranje. (L). 
De zegelbeelden stellen achtereen 

volgens voor: standbeeld van St. Jan 
van Compostelano, de kathedraal van 
dezen naam en het portiek dezer 
kerk. 

Weldadigheidszegels in neven
staande teekening: 

5 centimos, blauw en bruinlila. 
10 centimos, groen en bruin. 
25 centimos, karmijn en bruin. 

De zegels dragen onderaan de handteekening „Lit. Lerchundi 
Bilbao". 

Weldadigheidszegels in verschillende teekeningen: 
25 centimos, groen en bruinviolet. 
50 centimos, violet en groen. 

1 peseta, vermiljoen en violet. 
Achtereenvolgens geven de zegels de portretten weer van Giner 

de los Rios, Rousseau en het standbeeld van Pestalozzi. 
Wij vermelden deze zegels onder het voorbehoud, dat de heden

daagsche toestanden in Spanje het niet mogelijk maken een vast
staand oordeel uit te spreken over den status dezer uitgiften. 

SPAANSCHGUINEA. 
Opdruk Habilitado en waarde 30 ets. op de frankeerzegels: 

40 centimos, blauw. Yvert nrs. 241, 255 en 269. 

SAN MARINO. 
Herinneringsblok met bovenaan „Republica di San Marino", aan 

den voet „Anno 1937  1636 d. F. R.": 
5 lire, blauwgroen en purper. 

In het volgend nummer geven wij nadere bijzonderheden. 
VENEZUELA. 

» ■ ■ » ■ i m » t > i i f t w p ^ ^ W l 

.1 i'f % . 

Mh^AMMUhW H i l M i t M 

1 bolivar, grijs. (L). 
1 bol. 20 c , groenblauw. (L). 
1 bol. 80 c , blauwviolet. (L). 
1 bol. 95 c , ultramarijn. (L). 
2 bolivars, bruin. (S). 
2 bol. 50 c , blauwgrijs. (S). 
3 bolivars, violet. 
3 bol. 70 c , karmijn. (S). 

10 bolivars, lila. (L). 
20 bolivars, grijs. CL). 

Frankeerzegels in diverse teekeningen. 
landsproducten enz.: 

5 centimos, violet. (S). 
10 centimos, grijsgroen. (S). 
15 centimos, bruinrood. (S). 
25 centimos, roselila. (S). 
50 centimos, geelgroen. ^L). 

3 bolivars, vermiljoen. (L). 
5 bolivars, bruin. (S). 

Luchtpostzegels in verschillende teeke
ningen: 

5 centimos, geelbruin. (L). 
10 centimos, roodoranje. (L). 
15 centimos, zwart. (L). 
25 centimos, grijsviolet. ('S). 
40 centimos, groen. (L). 
70 centimos, rood. (L). 
75 centimos, bruingeel. (L). 

Dienstzegel, geperforeerde letters G N in frankeerzegel der 
uitgifte 1936: 

37>2 centimos, ultramarijn. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMER.IKA. 

De 150e jaarlijksche herden
king van de stichting der 
Noordwestelijke Territorien 
bracht onderstaand frankeer
zegel: 

3 cents, lila. 
Het toont de portretten van 

Cutler en Putnam. 
Den heer Abma te Grand 

Rapids dank voor toezending. 

ZWITSERLAND. 
DIenstzegels, opdrukken Société / des / Nations, resp. S. d. N. / 

Bureau / international / du Travail, op het frankeerzegel der 
uitgifte 1931: 

3 francs, bruingeel. v. B. 

feVcnVaclitcii 
^itv^€ Uif̂ iff er 1 

BELGIË. 
Op 15 dezer verschijnt een serie toeslagzegels, waarvan de extra

opbrengst ten goede komt aan de Muziekstichting Koningin 
Elisabeth". Zij dragen de beeltenis van deze vorstin en het twee
talig opschrift: „Internationale wedstrijd Eugene Ysaye" (bekend 
musicus). 

De waarden zijn: 70 c. f 50 c , 1 fr. 50 f 2 fr. 50, 1 fr. 75 
+ 25 c. en 2 fr. 45 f 3 fr. 55. 

De verkoop is als volgt geregeld: De 70 centimes en 1 fr. 75 
worden op genoemden datum verkrijgbaar gesteld aan alle post
kantoren. De twee andere waarden worden bij inschrijving ver
krijgbaar gesteld in een blok van vier stuks, waarvan het linker
boven en rechteronderzegel dat van 1 fr. 50  j  2 fr. 50 is, 
de beide andere van 2 fr. 45 f 3 fr. 55. 

Van dit prachtige maakwerk worden 100.000 stuks gedrukt; als 
nu de bestellingen maar willen binnenkomen ! 

Brutaler aanslag op de zakken der verzamelaars hebben wij 
zelden of nooit gezien. Aan de postkantoren worden deze blokken 
niet verkrijgbaar gesteld; men hecht er dus geen waarde meer aan 
zelfs den schijn te redden. 

En dan te bedenken, dat kort geleden de Belgische post ons ten 
voorbeeld werd gesteld inzake het uitgeven van blokken of zegel
velletjes ! 

BRAZILIË. 
De herinnering aan de vestiging der Hollanders onder Johan 

Maurits van Nassau in Olinda (nabij Pernambuco) in 1637, brengt 
twee speciale frankeerzegels in de waarden 300 en 700 reis. 

BULGARIJE. 
Binnenkort verschijnen twee speciale series frankeerzegels; de 

eene ter gelegenheid van de geboorte van den troonopvolger, prins 
Simon van Tirnovo; de tweede als reclame voor de Bulgaarsche 
landbouwproducten. 

EGYPTE. 
Niet minder dan drie speciale series zijn binnenkort te ver

wachten: a. het opheffen der capitulaties (October a.s.); b. het 
internationaal katoencongres (December a.s.); c. de internationale 
radioconferentie (voorjaar 1938). 

FINLAND. 
Een propagandaserie voor het vreemdelingenverkeer verschijnt 

binnenkort in de waarden 1,25, 2 en 3,50 markka. 
FRANSCHGUYANA. 
Voor het einde van dit jaar verschijnt een volledige serie 

frankeerzegels in nieuwe teekeningen. 
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GRIEKENLAND. 
Een onzer lezerfs meldt in het bezit te zijn van den kop-

staanden opdruk op het verplichte toeslagzegel, 50 lepta violet, 
beschreven in het Februari-nummer. 

Dit is geen bijzonderheid, daar van den normalen en kop-
staanden opdruk nagenoeg evenveel exemplaren werden gedrukt. 

HONGARIJE . 
Ten vervolge op het medegedeelde in het Juni-nummer kan 

thans worden bericht, dat ter gelegenheid van het in Januari a.s. 
te houden Eucharistisch congres een speciaal zegelblok zal ver
schijnen, waarop de frankeerwaarden 6, 10, 16, 20, 32, 48 en 50 
filler. He t wordt gedrukt in een oplaag van 100.000 stuks en 
verkocht met 100 pet. toeslag. 

Tegen het einde van dit jaar verwacht men een serie van vier 
frankeerwaarden met het portret van den regent Hor thy . 

INDO-CHINA. 
De opening van den Trans-Indo-Chineeschen spoorweg wordt 

binnenkort „gevierd" door de uitgifte van twee frankeerzegels 
— 6 en 15 cents — met het portret van Paul Doumer, gouverneur 
van Indo-China, later president der Fransche republiek. Voorts 
met de afbeelding van een trein en inboorlingen. 

ITALIË. 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling, betrekking hebbende 

op keizer Augustus, verschijnt in den loop dezer maand een serie 
van 15 frankeer- en luchtpostzegels. 

IVOORKUST. 
Een frankeerzegel in de waarde 65 centimes en met het portret 

van den gouverneur, generaal Binder, is binnenkort te verwachten. 
KEDAH. 
Een lezer vraagt hoe de sultan heet, wiens portret voorkomt op 

de in het vorige nummer vermelde nieuwe zegels. 
Voor zoover wij hebben kunnen nagaan is de naam van den 

vorst Abdul Hamid Halimshah. 
MALTA. 
He t Bulletin Mensuel meldt, dat een nieuwe serie frankeerzegels 

van 15 waarden in voorbereiding is. Verschillende tafereelen uit 
de geschiedenis van dit eiland zullen er op worden weergegeven. 

PERU. 
In het vorige nummer meldden wij eenige Habilitado-opdrukken 

waarvan het jongste Bulletin Mensuel thans de oplaagcijfers brengt. 
Deze zijn: 15/30: 80.000; 15/35: 150.000; 15/70: 20.000; 25/80: 
25.000; 1 S./2 s.: 25.000; alle op luchtpostzegels. Frankeerzegel 
1 S./2 s.; 15.000 exemplaren. 

RUSLAND. 

De geslaagde tocht van de Russische vliegers naar de Noordpool 
brengt bmnenkort een serie van vier herinneringszegels in de 
waarden 10, 20, 40 en 80 kopeken. Op de twee eerstgenoemde 
is de tocht weergegeven van Moskou naar de noordpool, op de 
andere de Sovjet-vlag, geplant aan de noordpool. 

Einde November a.s. verschijnt een serie frankeerzegels in de 
waarden 10, 20, 40 en 50 kopeken, met de portretten van de 
vliegers Tchkalov, Beliakov en Baidoukov, die den tocht door de 
lucht via de noordpool naar de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika maakten. 

URUGUAY. 
Ten vervolge op het medegedeelde in het vorige nummer be

treffende de bijzondere zegels, uit te geven ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan der Zwitsersche kolonie, kunnen wij thans 
melden, dat deze uitgifte nog wel even op zich zal laten wachten 
daar de teekcning niet op tijd gereed zal zijn. De serie zal bestaan 
uit de waarden 3, 7 en 12 centesimos, gedrukt in een oplaag van 
300.000 resp. 700.000 en 50.000 exemplaren. 

De Zwitsersche nederzetting, die thans driekwart eeuw oud is 
draagt officieel den naam van Nueva Helvecia fNieuw-Helvetia) 
doch de volksmond noemt ze Colonia Suiza (Zwitsersche kolonie). 

VENEZUELA. 
Binenkort zijn de havenwerken te La Guaira voltooid, voor 

welke gelegenheid dan één speciaal frankeerzegel (25 centimos) en 
twee luchtpostzegels (70 c. en 1 b. 80c.) zullen verschijnen. 

ZWEDEN. 
Herinneringszegels, 300-jarige herdenking van de Zweedsche 

landverhuizing naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en 
de stichting van den staat Delaware, verschijnen in November a.s. 
in de waarden 5, 10, 15, 20, 30 en 50 ore. 

ZWITSERLAND. 
Een onzer correspondenten is zoo vriendelijk te berichten, dat 

de Bondsraad besloten heeft voor de nationale tentoonstelling, die 
in 1939 te Zürich wordt gehouden, twee bijzondere series frankeer
zegels uit te geven, elk in de waarden 5, 10, 20 en 30 rappen. 

De eene serie zal, als propaganda-middel, reeds geruimen tijd 
vóór de opening der tentoonstelling verschijnen; de andere tijdens 
de expositie, evenals de bijzondere briefkaarten in de waarden 
10 en 20 rappen. 

Een bijzondere toeslag op deze uitgiften wordt niet geheven. 
Voorts zij bericht, dat in het begin van 1938 de poruegels in 

nieuwe teekening zullen verschijnen: waardecijfer met kruis »n 
daaronder Helvetia. v. B. 

en Overzeesclie 

De oplaag der zomerzegels 1937. 
Blijkens de voorloopige cijfers zijn van de zomerpostzegels, die 

van 1 Juni tot en met 31 Juli verkrijgbaar waren, de volgende 
aantallen verkocht. Tusschen haakjes daarachter de aantallen van 
1936 en 1935. 

I K cent 703.484 ( 706.210 743.798) 
5 cent 551.574 ( 583.708 b36.622) 
6 cent 1.036.794 (1.045.031 1.07t-3S61 

12K cent 500.700 ( 438.831 396.050) 
Over de heele linie dus weer achteruitgang, behalve voor de 

12>2 cent. De opbrengst boven de frankeerwaarde van de langte 
uitgifte bedroeg bruto ongeveer ƒ 86.000 (vorig jaar rond f 85.0001. 

De verkoopcijfers voor Amsterdam waren: IK cent: 141.531; 
5 cent: 113.593; 6 cent: 162.116; 12K cent: 94.338. 

Luchtpostbrieven naar Indië. 
Nog steeds worden op het postkantoor te Bandoeng luchtpost

brieven uit Nederland ontvangen, gefrankeerd met 32K cent in 
Nederlandsche postzegels, klaarblijkelijk met de bedoeling, dat de 
Indische postdienst deze stukken terugzendt, voorzien van Ned.-
Indische frankeerzegels ter waarde van 20 cent. 

Aangezien deze methode van frankeering alleen was toegelaten 
voor de eerste heen- en terugvlucht van den Douglas D.C. 3-dienst 
op 5 Juni j.l., zullen dergelijke brieven in het vervolg zonder bij-
plakking van de verlangde Indische zegels aan de afzenders worden 
geretourneerd. 

Afwijking. 
De heer G. Turien te Venlo toonde ons een couvert, verzonden 

door een levensverzekeringmij. te Nijmegen aan het kantoor te 
Venlo dd. 20 Mei 1937, gefrankeerd met 3 rentezegels van 50 cent 
inplaats van met 3 postzegels van 5 cent. De vergissing is door 
de post niet opgemerkt, de brief is zonder Strafport bezorgd. Een 
kostbare frankeering. 
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RAAD VAN BEHEER. 
Najaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van het 

N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e l i e op 
Zondag 3 October 1937, des voormiddags te 11 uur, in het 
hotel „Terminus", tegenover het station H S, te 's-Gravenhage 

VRAAG EN AANBOD. 
Op verzoek van eenige leden van bij het Maandblad aangesloten 

vereenigingen, zullen wij te hunnen gerieve een rubriek „Vraag 
en Aanbod" instellen He t komt toch herhaaldelijk voor, dat leden 
een of enkele zegels zoeken te plaatsen, willen koopen of wenschen 
te ruilen en daartoe in hun eigen vereemging of m hun verzame
laarskring geen kans zien De mogelijkheid bestaat nu, dat, door 
plaatsing eener kleine annonce in deze rubriek, zij met andere 
verzamelaars in connectie kunnen komen en daardoor het beoogde 
doel bereiken 

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor verzamelaars (leden 
van bij het Maandblad aangesloten vereenigingen), dus geen hande
laren Alleen postzegels, poststukken en afstempelingen mogen 
worden aangevraagd, welke in hun verzameling ontbreken en met 
meer dan een exemplaar van elk, aangeboden mogen slechts worden 
zegels, enz, welke to t de „doubletten" der leden kunnen gerekend 
worden Ook kunnen zegels worden gevraagd i n r u i l tegen 
andere, welke dan kunnen worden aangeduid alleen met ver
melding van het catalogus-nummer Afkortingen zijn mede ge
oorloofd, ongebruikt en gebruikt kan worden aangegeven door de 
teekens en f Een voorbeeld van zulk een annonce volgt hier 

Gevraagd Ned i 3^ Ned-Indie i"̂ , i j j f , 
I 9 ï t ld luchtp 12 Ij"^, Cur 12^ J j t 
77 ld port t 4 II 7 t II P de Graaf 
van Eishout Markt 516 Zevenhuizen 

De annonces mogen hoogstens 4 regels groot zijn De prijs ervan 
L edraagt ƒ 0,25 (netto) per plaatsing Toezending van het bedrag 
uitsluitend per postwissel, giro of postchè"que, de tekst moet op 
het postwissel-, giro- of postcheque-strookje geschreven worden 
(̂ dus geen toezending hiervan per brief of briefkaart) Annonces 
van dubbele grootte kunnen ook opgegeven worden Indien de 
tekst grooter is dan op de beschikbare ruimte kan geplaatst wor 
den, wordt alleen datgene gezet, dat het eerst genoemd wordt 

Correspondentie over deze annonces kan met worden gevoerd 
Plaatsing onder mot to of nummer is met toegestaan Toezending 
van het verschuldigde bedrag voor den 5en der maand per post
wissel, postcheque of op postrekening nr 37183 van L C A 
Smeulders, Breda (Postzegels worden in geen geval in betaling 
aangenomen) 

DE ADMINISTRATIE 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Verslag der Bondsbestuursvergadermg op Vrijdag 3 September 
1937, in „Musis Sacrum", te Arnhem. 

Opening om 14 uur 45 Afwezig met kennisgeving wegens '̂Cr 
blijf in het buitenland om gezondheidsredenen de voorzitter, de 
heer 'W P Costerus He t voorzitterschap wordt waargenomen 
door den onder voorzitter, den heer J C Cramerus Bij de voor 
lezing van de notulen merkt de 2e secretaris, de heer de Bas op, 
dat hierin een onjuistheid is geslopen, punt 11 op blz I, rechter 
kolom Mei-nummer Maandblad, regels 14 en 13 van onder, dienen 
als volgt te worden gelezen „11 zal de candidatuur voor de 
Waller-medaille 1937 door den voorzitter en beide secretarissen 
nader worden overwogen" Deze wijziging en de notulen worden 
goedgekeurd 

Door het Dagelijksch Bestuur tusschen 1 Mei en 
1 September 1937 afgedane stukken 

1 De Fransche Bond heeft officieel dank betuigd voor de be
schikbaarstelling van een bedrag voor een gouden medaille voor 
de „Pexip" 

2 Aan Indie zijn op verzoek de statuten en het huishoudelijK 
reglement van den Bond toegezonden Een en ander houdt ver
band met plannen om aldaar een eigen Bond op te richten 

3 Zuid-Limburg vroeg advies omtrent het van de hand doen 
van een postzegelverzameling van een gestorven lid 

4 Elsevier honoreerde de bondsbijdrage in de encyclopaedie 
Wmkler Prins met ƒ 3 — 

5 Medewerking werd verleend aan de vereemging Nederland-
Balticum voor de in Februari 1938 te houden postzegeltentoon
stelling van de Baltische landen in Den Haag 

6 „De Globe" heeft geklaagd over te zwaar afstempelen van 
weldadigheidszegels Aan „de Globe" is verzocht bedoelde post
stukken aan den Bond over te leggen, die zich ter zake zal wenden 
tot het H B der P T T 

7 Aan de leden werden opgaven verzocht omtrent 
a candidaten voor twee vacatures in het bondsbestuur, ont

staan door periodiek aftreden der beeren Zwolle en Jorissen, 
b het ledental en de afgevaardigden ter bondsvergadering, 
c candidaten voor de Costerus-medaille 1937, 
d te behandelen punten op de bondsvergadering, 
8 Nadat het comité der lucbtposttentoonstelling tijdens de 

„Avia" te 's Gravenhage den prijs per m^ plaatsruimte aanmer
kelijk had verlaagd, verleende het bondsbestuur alsnog zijn mede
werking aan de totstandkoming van die tentoonstelling en stelde 
voor deze ,,Philavia" een bronzen bondsmedaille beschikbaar 

9 Het bondsbestuur wenschte den voorzitter der F I P officieel 
geluk met diens benoeming tot ridder in de orde van de Eiken-
kroon (Luxemburg) 

10 Aan het H B - P T T werd beschikbaarstelling gevraagd 
van een eenvoudig stempel voor een speciaal tijdelijk bijkantoor 
op den 28en Pbilatelistendag te Arnhem Op dit verzoek is goed
gunstig beschikt 

11 Aan verschillende binnen- en buitenlandsche autoriteiten 
werden uitnoodigingen gezonden ter bijwoning van den 28en 
Pbilatelistendag 

12 Aan de autoriteiten, die rechtens zitting hebben in het 
Kapittel van de Costerus-medaille werden uitnoodigingen ter bij
woning van de kapittelvergadermg op Zaterdag 4 September 1937 
om 9 00 uur m de artisten foyer van „Musis Sacrum" te Arnhem 
toegezonden 

Agenda 
„Groningen" heeft indertijd gewezen op de omstandigheid „dat 

in tijden, wanneer zegels met toeslag verkrijgbaar zijn, de kosten 
van frankeering bij abonnement voor periodieken niet in zegels 
kunnen worden voldaan en voor alle andere zendingen wel" 
Een barer leden had getracht om de frankeeringskosten van een 
groot weekblad (omroepgids) in weldadigheidszegels te voldoen 
een daartoe strekkend verzoek was echter door de posterijen 
geweigerd „Het comité ontging alleen m dit geval een bate van 
ƒ 400 - " 

De Bond beeft „Groningen" reeds gewezen op de omstandigheid 
dat wegens gepleegde fraude het H B - P T T zich heeft genood
zaakt gezien de kwiteering van betalingen wegens frankeering bij 
abonnement met postzegels aanmerkelijk te beperken 

„Groningen" was door dit antwoord niet bevredigd en hoopte, 
dat het Bondsbestuur bij het H B - P T T pogingen zou doen 
hieiin verandering te brengen „ Waar voor alle zendingen — 
niet-periodieken — wèl is toegestaan de kosten van frankeering 
bij abonnement, in tijden wanneer toeslagzegels verkrijgbaar zijn, 
in deze zegels te voldoen, kwam het „Groningen" minder juist 
voor, dat voor tijdschriften een uitzondering wordt gemaakt . " 

Het Bondsbestuur heeft bezwaren tot het H B - P T T een 
verzoek te richten, dat in strijd is met de bestaande voorschriften 
Wanneer „Groningen" artikel 88 van den „Postgids Dec 1936" 
naslaat, zal zij zien, dat frankeering bij abonnement kan geschieden 
in drie gevallen Geval I behandelt ,,nieuwsbladen", geval III 
„monsters" In geen van deze beide gevallen kan kwiteermg ge
schieden in den vorm van postzegels Dit is slechts mogelijk in 
geval II (zie „Postgids, Dec 1936", art 90, blz 83) Dit geval 
omvat slechts „de overige gedrukte stukken, welke op vooruit 
vastgestelde tijdstippen bij tenminste 250 met elkander overeen
stemmende exemplaren gelijktijdig ten kantore der posterijen wor
den aangeboden" In tegenstelling met de gevallen I en III „zal 
gedurende den tijd, dat bijzondere frankeerzegels welke met een 
toslag boven de frankeerwaarde worden verkocht op de kantoren 
der posterijen verkrijgbaar zijn, indien de aanbieders van stukken 
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als hierbedoeld zulks verzoeken, het betaalde bedrag door middel 
van deze zegels op de achterzijde van één der exemplaren van het 
formulier P. 229 B worden ve ran twoord . . . . " . De P.T.T. neemt 
aldus voor het goede doel de risico van fraude in de administratie 
op den koop toe ! „Groningen" vraagt iets, wat in strijd is met het 
bestaande postreglement. De klacht, dat „het comité alleen in dit 
geval een bate van ƒ 400,— ontging" is daardoor minder juist. 
Om aan den wensch van „Groningen" te voldoen zou het bestaande 
postreglement ten bate der philatelisten dienen te worden ge 
wijzigd. 

Blijkens schrijven van den Directeur-Generaal der P.T.T. is de 
reden, dat de Jamboreezegels alleen op verzoek en niet eigener 
beweging aan de loketten mogen worden verkocht gelegen in de 
omstandigheid van de beperkte geldigheidsduur dier zegels. Bij 
vroegere uitgiften van bijzondere zegels, vooral bij die der Uni-
versiteitszegeis, is n.1. van meerdere zijden de klacht geuit, dat 
men bij aankoop van postzegels ongevraagd zegels, waarvan de 
geldigheidsduur beperkt was, had ontvangen, waardoor men later 
in ongelegenheid was gekomen. 

De heer de Bas wijst op het bezwaar, dat de' agenda voor de 
Bondsvergadering te laat bekend wordt gemaakt. Art. 26 van 
het huishoudelijk reglement bepaalt, dat zulks minstens 2 maan
den tevoren aan de aangesloten vereenigingen moet geschieden. 
Nadat de penningmeester eenige bijzonderheden omtrent hr t 
ontwerp-begrooting nader had toegelicht, sloot de voorzitter 
omstreeks 16 uur de vergadering. 

Arnhem, 3 September 1937. 
Namens het Bondsbestuur: 

de tweede-secretaris, 
W. G. DE BAS, 
postbus 1, Utrecht. 

ACHT EN TWINTIGSTE NEDERLANDSCHE 
PHILATELISTENDAG TE ARNHEM 

3—5 SEPTEMBER 1937. 
(De verslagen van de Bondsvergadering en van de feestelijkheden 

zullen worden opgenomen in het nummer van 16 October 1937). 

Jaarverslag van den cerste-secretaris. 
Gelukkig hebben wij het verlies van het vorige jaar ingehaald, 

want de 11 vereenigingen, die bij onzen Bond zijn aangesloten, 
hadden op 1 Juli j.1. 2258 leden, zoodat wij met 92 leden zijn 
vooruitgegaan. 

In de bezetting der bestuursfuncties kwam geen verandering. 
In het afgeloopen jaar werden 4 bestuursvergaderingen gehouden 

en wel op 4 September, 7 November, 27 Februari en 1 Mei. Aan 
de vereenigingen werden steeds van tevoren toegezonden gedrukte 
opgaven van door het dagelijksch bestuur afgedane zaken 
en van de te behandelen stukken. De zeer uitvoerige notulen 
van deze vergaderingen werden in het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie opgenomen. 

Daar het Bondsbestuur geen bijzondere punten van besprekmg 
had voor een z.g. vóórvergadering en ook van geen der aangesloten 
vereenigingen een verzoek hiertoe was binnengekomen, werd be 
sloten dit voorjaar geen vóórv.-rgadering te houden. 

De Kapittel-vergadering besloot de Costerus-medailie in 1936 
niet toe te kennen. De Waller-medaillc werd op 26 Juni j.1. ver 
leend aan den heer L. van Essen te Hilversum. Do wisscl'-.eker 
kwam tijdens het congres te Haarlem voor de tweede maal in 
het bezit van wijlen den heer De Raay. De voormalige Bonds
medaille werd als bijzondere prijs beschikbaar gesteld voor de 
tentoonstelling van de U.Ph.V. op 6 October 1936, voor de ten
toonstelling van Poolsche postwaarden te Amsterdam van 13-18 
Februari 1937 en voor de „Philavia" te 's-Gravenhage van 30 Juli 
tot 15 Augustus j.1. 

Wederom moge met groote dankbaarheid gewag worden 
gemaakt van de vrijwillige verhooging hunner bijdragen door 
de vereenigingen „Breda", „de Globe" en U. Ph. V. 

De Bond werd bij de ter aardebestelling van den heer de Raay 
vertegenwoordigd door de beeren de Bas en Kästeln. Verder werd 
de Bond vertegenwoordigd door den heer Cramerus op het Bel
gische congres te Lier op 20 September 1936, door de beeren 
Costerus en Zwolle bij de viering van het zesde lustrum van de 
U. Ph. V. op 26 September 1936, door den heer Zwolle bij het 

10-jarig bestaan van de Rotterdamsche Philatelisten-vereeniging op 
24 October 1936, door de beeren Cramerus en Zwolle op het 
Belgische congres te Charleroi op 25 October 1936, waar tegelij
kertijd een postzegeltentoonstelling werd gehouden, welke uit
sluitend bestemd was voor de jeugd; door de beeren de Bas, Cos
terus en Cramerus bij de opening van de tentoonstelling van 
Poolsche postwaarden te Amsterdam op 13 Februari 1937; door 
de beeren Costerus en Zwolle op den Franschen Philatelistendag 
te Parijs op 20 Juni 1937 en door den heer Costerus op het con
gres van de Federation Internationale de Philatelie te Parijs op 
22 Juni 1937. 

De vereeniging „de Globe" is zoo vriendelijk dit jaar als gast
vrouw te willen optreden van dezen 28sten Nederlandschen Phila
telistendag. 

Hoewel, zooals reeds eerder gezegd, van ons werken nauwkeurig 
melding is gemaakt in de verschillende verslagen van de bestuurs
vergaderingen, moge hier toch nog op eenige belangrijke punten 
gewezen worden: 

Leedwezen werd betuigd aan den Minister van Koloniën be
treffende het afschuwelijke motief der „bierflesch-zegels" voor de 
nieuwe, lagere waarden van Curagao, 

Aan het hoofdbestuur der P.T.T. werd geadviseerd het lucht
postzegel voor bijzondere vluchten van Nederland en Neder-
iandsch-Indië ook buiten de voorgeschreven tijdvakken aan de 
verzamelaarsloketten verkrijgbaar te stellen. 

Moeite werd gedaan voor de uitgifte van een speciaal zegel ter 
gelegenheid van het vorstelijk huwelijk op 7 Januari 1937. Het 
Hoofdbestuur der P.T.T. stond hier niet afwijzend tegenover, de 
regeering daarentegen wel. 

Op 10 Januari 1937 werd de „Dag van den Postzegel" gevierd. 
Hiertoe werden 2 particuliere propaganda-briefkaarten van 2 en 
5 cent door den Bond uitgegeven. H e t hoofdbestuur der P.T.T, 
verleende zijn medewerking door het beschikbaar stellen te Am
sterdam op dien dag van een bijzonder stempel. Propaganda-
tentoonstellingen werden naar aanleiding daarvan o.a. gehouden 
te Amsterdam en Breda. 

In het Februari-nummer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie werd het nieuwe reglement van den keuringsdienst 
opgenomen. 

Een bedrag van frs. 700.— werd aan den Franschen Bond over
gemaakt ter beschikbaarstelling van een gouden medaille voor de 
„Pexip". 

Medewerking werd verleend aan de totstandkoming van een 
luchtposttentoonstelling op de algemeene luchtvaarttentoonstelling 
de „Avia" in Houtrust te Den Haag van 30 Juli tot 15 Augustu, 
1937. Eveneens werd medewerking verleend aan de in Februari 
1938 te houden tentoonstelling te Den Haag door de vereeniging 
Nederland-Bal ticum. 

De handelaarsvereeniging is oorspronkelijk wel van plan ge
weest supplementen en prijswijzigingen op den handelaars-cata
logus uit te geven, heeft daarvan echter, zooals zij ons schreef, 
om bijzondere redenen afgezien. In September zou zij een nieuwe 
uitgave het licht doen zien. 

De heer Kästeln verklaarde zich bereid de generaal-vertegen-
woordiging voor de te Belgrado door den Joego Slavischen Bond 
van 12-19 September a.s. te houden tentoonstelling op zich te 
nemen. 

Onze Bond bracht dit jaar twee punten ter bespreking op het 
congres van de F.I.P. te Parijs, n.1. 1. het ook op nationale ten
toonstellingen „hors concours" moeten inzenden van collecties van 
juryleden en 2. het aanleggen van een catalogus van officieele 
philatelistische souvenirs. Hierover zal onze afgevaardigde u 
straks nog nader inlichten. 

De eerste-secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Verslag van het hoofd van den keuringsdienst 1936/'37. 
Het is mij aangenaam u thans het 11e jaarverslag aan te bieden 

van den Bondskeuringsdienst, welke in 1926 is ingesteld. 
Er waren over het afgeloopen tijdvak 31 inzendingen met 165 

zegels van Nederland en Overzeesche Gewesten en 11 inzendingea 
met 67 zegels, buiten Nederland en Overzeesche Gewesten. 

De wijziging in het keuringsreglement, om ook inzendingen te | 
doen keuren van verzamelaars, geen leden van bij den Bond aan
gesloten vereenigingen, was mede oorzaak van de stijging deri 
inzendingen. 
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I n k o m s t e n . 
Saldo . . . . . 
Contributie . . . . 
Vrijwillige bijdragen U. Ph. V., „de Globe' 
Belangstellende leden 
Keuringsdienst . . . . 
Rente Spaarbank . . ' . 
Verkoop bezittingen 
Terugontvangen gelden 
Toevallige baten 

I n k o m s t e n . 
Saldo 
Contributie (2189 leden) 
Belangstellende leden 
Keurmgsdienst . . . . 
Rente spaarbank 
Verkoop bezittingen 

Jaarverslag 

' en „Breda' 

van 

f 
-
-
-
-
-
-
-
f 

f 
-
-
-

den penningmeester over 1936-1937. 

116,65 
753,90 

34,40 
1 6 , -

113,61 
40,21 
31,28 
22,47 
10,08 

1138,60 

Begrooting 

344,52 
766,15 

2 0 , -
70,— 
35,— 
15,— 

Maandblad 
Bestuursvergaderingen 
Bondsvergadering 
F.I.P. 
Postmuseum 
Huishoudelijk 
Saldo 

1936-1937. 

Maandblad 
Bestuursvergaderingen 
Bondsvergadering 
Contributie F.I.P. 
Representatie 
Reserve 
Postmuseum 
Huishoudelijk 
Onvoorzien 
Saldo 

U i t g a v e n . 

ƒ 
-
-
-
-
-
-

ƒ 

U i t g a v e n . 

ƒ 
-
-
-
-

-

64,94 
95,80 

319.86 
6 5 , -
2 5 , -

223,48 
344,52 

1138,60 

60,— 
120,— 
3 7 5 , -

6 5 , -
100,— 
5 0 , -
25,— 

100,— 
11,15 

344,52 

Stand der financiën. 

Saldo 
Reserve 
Boek Vellinga . . . • , • 

ƒ 1250,67 

ƒ 344,52 
- 1200,— 
- 205,38 

ƒ 1749,90 

ƒ 1250,67 

Helaas moesten vele zegels, zoowel van Nederland en Over-
zeesche Gewesten, als van daarbuiten, worden afgekeurd. 

Voor de bondskas was het een zeer voordeelig jaar, aangezien 
ik, na aftrek van diverse onkosten, een bedrag van ƒ 113,61 aan 
den penningmeester heb kunnen afdragen. 

Het falsificaten-album werd verrijkt door schenkingen van de 
beeren Van den Berg en Cramerus te Breda, dr. Mak van Waaij 
te Den Haag, Quirijnen te Ginneken en Zijp te Hillegom, waar
voor is dank gebracht. 

Aan de leden der keuringscommissie, de beeren dr. Frenkel en 
Keiser, breng ik, mede namens den Bond, dank voor de zoo aan
gename en belangelooze samenwerking, alsook aan den heer Blok, 
procuratiehouder der firma Keiser & Zoon, die steeds zijn mede
werking verleende en spreek de hoop uit, dat deze beeren nog 
menig jaar aan deze afdeeling verbonden zullen zijn in het belang 
der philatelie. 

Met aanbeveling voor deze zoo nuttige instelling en het 
falsificatenalbum eindig ik dit verslag. 

Het hoofd van den keuringsdienst, 
P. JORISSEN P. C.zn. 

Verslag van de werkzaamheden van het Bondsinformatiebureau 
over 1937-1938. 

Het is heden voor de 18e maal, dat ik u verslag uitbreng over 
de werkzaamheden van het Bonds-Informatiebureau. 

Als gewoonlijk werden aan verschillende vereenigingen inlich
tingen verstrekt over hare candidaat-leden, doch het meerendeel 
der informaties betrof aanvragen, die afkomstig waren van han
delaren en verzamelaars. 

Het aantal behandelde gevallen bedroeg dit jaar meer dan anders, 
doordat naar aanleiding van een opwekking in het Postzegelblad 
voor Ned.-Indië, om zich met klachten tot het Informatiebureau 
te wenden, velen in onze Overzeesche Gewesten zich om hulp, 
raad en bemiddeling tot mij gewend hebben. 

De zoogenaamde zwarte lijst is in 1937 slechts een paar malen 
met de namen van 1 of 2 personen in het Maandblad opgenomen. 
L/ac dit getal zoo klein is, stemt tot tevredenheid. In den loop 
van het jaar werden verder een 8-tal vorderingen behandeld, die 
tot nu toe, met uitzondering van twee, alle binnengekomen zijn. 
Eén geval was hierbij, dat zoodanig op sleeptouw werd gehouden, 
dat er een advocaat aan te pas moest komen o m het geld te 
incasseeren. De schuldenaar, hoewel bij machte om te betalen, bleek 
onwillig te zijn, zoodat tot bovengenoemde krachtmaatregel de 
toevlucht genomen moest worden. 

Tenslotte nog mij dank aan de vereenigingen, die mij opgaven 
verstrekken van haar geroyeerde leden. Tevens zou het mij aan
genaam zijn elk jaar van de aangesloten vereenigingen, die een 
jaarboekje of een gedrukte ledenlijst uitgeven, deze te mogen 
ontvangen. Voor de Ned. Vereeniging, „Op Hoop van Zegels" en 
de Vereeniging van Postzegelhandelaren geldt deze opwekking 
niet, omdat genoemde lijst mij al geregeld toegezonden wordt. 

De beheerder van het Bondsinformatiebureau, 
J. A. KASTEIN. 

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

G E B R . A B R A H A M S , D E N H A A G . 

Vertegen
woordigers 

voor 
Nederland 

en 
Koloniën: 

("6) 
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Nederlandsche Vcreeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: C. M. DONCK, Sophialaan 39, Hilversum. 

Nieuwe leden. 
289. J. J. van Huet, Allee 22, Emmen. (V. en L.). 
290. J. Oosten, Min. Kanstraat 17, Emmen. (V. Eur., Ned. en Kol.). 
299. P. D. Petersen, Groote Noord 56a, Hoorn. (V. Ned. en Kol.). 
309. B. Bos, E. Casimirlaan 11, Arnhem. (V.). 
312. mr . G. W. van Stapele, Hotel „Het Haagsche Schouw", 

Voorschoten. (V.). 
377. W. de Geest, p.a. B.P.M., Balikpapan (Borneo). 
380. A. J. H. M. Verbeek, Ond. Loeboek Dalem, Bindjei (S.O.K.). 
398. H Clee, Bessieweg 46, Makassar (Celebes). 
280. G. Slotboom, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
419. dr. A. F. H. Lobrij de Bruijn van Troostenburg, p.a. B.P.M., 

Balikpapan (Borneo). 
435. K. Olie, Hofplein 45, Alkmaar. (V. Ned. en Kol.). 

Aanmeldingen. 
J. L. Venendaal, agent K.P.M., Pangkal-Pinang (Banka). 
V. E. de Waal, Passer Besar 15, Soerabaja (Java). 

Adresveranderingen. 
214. mevr. S. Calten-Dekker, Laan van Meerdervoort 674, Den 

Haag. 
151. J. E. Nelissen, Houttuinen 2, Delft. 
442. D. A. N . Margadant, Officierskampement E 3, Batoedjadjar 

(Java). 
792. mevr. C. Eichholtz, adres onbekend. 
346. C. E. van Hemert, adres onbekend. 
474. P. Blom, Eslaan 3, Bussum. 
661. ir. F. J. K. Addicks, Konijnenlaan 39, Wassenaar. 
711. ir. H. van Berckel, Flat Anna Paulownastraat 117, Den Haag. 
197. A. Janssen, Hobbemastraat 19, Arnhem. 

Bedankt. 
137. H . B. Dieperink. 
374. Th . B. M. Engelkamp. 

27. mej. B. van Geest. 
Overleden. 

686. Jos. Schillemans. 
Mededeeling afdeeling verkoop. 

De secties Gelderland en Zeeland met Zuid-Holland zijn op
geheven; de deelnemers worden ondergebracht respectievelijk bij 
de sectie Noord-Nederland (sectiehoofd B. H. van Otterloo te 
Emmen) en de sectie Amersfoort (sectiehoofd J. S. de Jongh te 
Alkmaar). 

Overcomplete jaargangen, vooradig in de bibliotheek 
en verkrijgbaar tegen aannemelijk bod. 

Aanvragen aan den bibliothecaris. 
L'Echo de la Timbrologie: 1925, 1926'(2 ex.), 1927 (2 ex.), 1928, 

1932 en 1933, benevens vele losse nummers. 
L'Echangiste Universel: 1923, 1924, 1928 (2 ex., waarvan één 

gebonden), benevens losse nummers. 
Le Philatéliste Beige: 1928, 1932, 1936, benevens losse nummers. 
London Philatelist: vol. XV (1906). 
Stamp Lover: vol. 6, 11, 19, 21, 22, 23, 24. 
Die Postmarke: 1927, 1930, 1932 (2 ex.), 1933, 1934, 1935 ? 
Gibbons' Stamp Monthly: vol. 1 (1927-1928), 2. 
Stanley Gibbons' Monthly Journal: vol. 19 (1911), 20 (2 ex.. 

waarvan 1 gebonden), 21; New Series, vol. IV (1926-1927). 
Tijdschrift voor Postzegelkunde: zeer vele losse nummers en 

jaargangen, sommige gebonden. 
De Philatelist: 1926 en 1927 samengebonden, 1928 en 1929 

samengebonden, 1928, 1930, 1931, 1932, 1934. 
American Journal of Philately: vol. 15, 16, 18. 

„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
Verkrijgbaar bij de administratie van het „Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie" te Breda door overschrijving van ƒ 2,50 1-
ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) op de postrekening 
37183 van L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda. 

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

Verslag der vergadering van 30 Augustus 1937. 
Aanwezig zijn 39 leden, als de voorzitter, de heer Cramerus, de 

vergadering met een welkom opent. Afwezig met kennisgeving 
de heer Boks. De notulen van de vorige vergadering worden goed
gekeurd, waarna de vergadering in comité-generaal gaat. Na her
opening volgt ballotage; de vier candidaat-leden worden als lid 
aangenomen. De secretaris deelt mede, dat hij bericht van den 
heer Kästeln heeft gekregen, dat van de 60 bestelde blokken van 
Yougo-Slavië slechts één exemplaar geleverd zal worden. Hij 
meent, dat, waar de bestelling niet voor één persoon, doch voor 
meerdere leden geschiedde, de verdeling onbillijk is, waarmede de 
vergadering het eens is. De voorzitter zegt toe, dit met den heer 
Kästeln te bespreken, om alsnog een billijkere verdeling te ver
krijgen. Ingekomen is een afscheidsbrief van den heer Vogelsang 
en een dankbetuiging van den heer t ' Sas. Een tweede circulaire 
van „de Vliegende Hollander" wordt voor kennisgeving aange
nomen. Het bestuur heeft een gelukwens gezonden aan de heren 
Maingay ter gelegenheid van zijn benoeming tot Ridder van de 
Eikenkroon van Luxemburg en Van Essen ter gelegenheid van de 
toekenning van de Waller-medaille. Van den heer Van Essen is 
hiervoor een dankbetuiging ontvangen. De voorzitter deelt mede, 
dat enige leden van het bestuur ons lid, den heer pater Cools, 
hebben gelukgewenscht bij zijn 25-jarig priesterjubileum, en hem 
daarbij een cadeau in postzegels hebben doen toekomen; de kos
ten daarvan zijn bijeengebracht door vrijwillige schenkingen van 
de vergaderingen bezoekende leden. 

Besloten wordt de vereniging „de Globe" te Arnhem bij haar 
jubileum een bloemstuk aan te bieden. 

De heer dr. Gommers geeft vervolgens een verslag van het 
uitstapje onzer jeugdafdeling naar Rotterdam, dat zeer goed ge
slaagd is. 

Nadat de voorzitter de leden opgewekt heeft de Philatelisten-
dagen te Arnhem te bezoeken en besloten is voor te stellen de 
volgende Philatelistendagen in 1938 te Breda te houden, volgt de 
verloting, waarvoor in dank schenkingen zijn ontvangen van de 
heren Martens en Steinbach. 

Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter 
gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
132. (S.E-Z.NK.) Max Moser, Ringbaan Oost 234, Tilburg, giro 

105285. 
183. (S.E.Z.NK.) J. Oostwoud jr.. Voorstraat 66, Franeker, giro 

79401. 
177. (S.E.NK-) W. A. Reijnen, Fellenoordstraat 71, Breda. 
181. (S.E.NK.) Th. J. M. Thijs, St. Annaplein 2, Tilburg, giro 

136604. 
Bedankt als lid. 

162. C. J. Vogelsang, te Ginneken. 
Adreswijzigingen. 

495. (Z.) G. H. C. van Dijk, thans Laan van Meerdervoort 686, 
's-Gravenhage. 

504. P. P. van Fraaijenhove, thans Wilhelminastraat 3, Axe'. 
362. A. Griffioen, thans Stationsweg 39, Zaltbommel. 

75. Joh. C. H. Melis, thans Prinsenweg 105, Wassenaar. 
208. Frans A. D. M. Vos de Cock, thans Bredascheweg 253, 

Tilburg. 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Maandag 27 September 1937, des avc^nds 
te 8 uur, in Café Moderne, te Breda. 

Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 14 Octo
ber 1937, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te 
Ginneken. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 3 October 1937, des morgens te 
11 uur, in Café „de Beurs van Breda", te Breda. 

Adverteeren doet verkoopen. Adverteert in dit blad. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



V NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 SEPTEMBER 1937. 

ZUMSTEIN1S1938 
met neutrale aan de ti jdsom
standigheden aangepaste prijzen 
^ Zoo juist verschenen. ^ 
Te leveren door alle postzegel
handelaren of rechtstreeks door 
overschrijving op postrekening 
Den Haag 1 1 0 7 5 0 , (336) 
Z U M S T E I N & C I E , B E R N / S C H W E I Z . 

Vereen, van Postzegelverz. „HoUandia", te Amsterdam. 
Secretaris: J. A. KASTEIN, Koninginneweg 192 hs., Amsterdam, Z. 

Adresveranderingen. 
F. L. Stegenga, Nie. Maesstraat 54 II, Amsterdam, Z. 
A. R. Jolles, Wilhelminapark 6, Utrecht. 
J. Veerman, De Lairessestraat 110, Amsterdam, Z. 

Candidaat-Ieden. 
J. A. J. Nonoekens, onderwijzer, Woestduinstraat 113 II, Amster

dam, W. (Voorgesteld door J. A. Kästeln). 
S. Ruijter, boekhouder, Deurloostraat 51, Amsterdam. (Voorge

steld door J. A. Kästeln). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 18 September 1937, des avonds 

te 8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 25 September 1937, des avonds 

te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Adreswijziging. 
mevr. G. W. Enklaar-van der Pol wordt Fred. Hendrikstraat 128, 

Utrecht. 
Candidaat-Ieden. 

W. H. G. van Tinteren, Utrecht. 
J. W. de Looze, Utrecht. 

Bedankt. 
J. van der Wiel, Utrecht . 

Mededeeling. 
De leden worden verzocht vóór 1 October a.s. hun contributie 

te gireeren op rekening nr. 36991 ten name van den penning
meester der U. Ph. V. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 20 September 1937, in restau

rant Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ruilavond op Dinsdag 28 September 1937, des avonds van 714 

tot Sy, uur in hotel „Des Pays Bas", Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 September 1937, des avonds 

te 8K uur, eveneens in hotel „Des Pays Bas". 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Jaarverslag. 4. Verslag van 

den directeur verkoophandel. 5. Verslag van den directeur groep 
Z. 6. Ingekomen stukken. 7. Ballotage. 8. Landenwedstrijd Bosnië-
Herzegowina. 9. Veiling. 10. Rondvraag. 11. Verloting. 12. Sluiting. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK jr.. Olijfstraat 40, 's-Gravenhage. 

Candidaat-Ieden. 
M. T. van Eijsbergen, Stuijvesantstraat 304, Den Haag. 
J. C. M. Van der Feen-Carrierre, Van Diepenburgstraat 53, Den 

H-iag. 
dr. W. van Lankeren, Laan van Meerdervoort 637, Den Haag. 

Adresverandtringen. 
J. J. Deggeller wordt Van Zaekstraat 14, Den Haag. 

I. J. Milborn wordt Sweelinckplein 25, Den Haag. 
P. H. Kremer wordt Dep. van Onderwijs Eeredienst, Batavia. 
H. W. Kohl wordt Beerensteinerlaan 46, Bussum. 
E, K. H . Janssen van Raay wordt Ned. Handel Mij., Djocja;ar!a 

(Java). 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 23 September 1937, des avonds te 
8% uur, in Hotel „de Gouden Kroon", Prins Hendriklaan, Den 
Haag. 

Opening. Notalen. Binnjn<""komen stukken. Mededeelingan. 
Verv ' lg bespreking Yvert din wel Michel. Eventueel veiling. 
Verloting. Rondvraag. Sluitirg 

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

Verslag der vergadering van 25 Augustus 1937. 

Aanwezig 74 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, opent 
de vergadering en brengt hulde aan de drukke opkomst in dezen 
tijd van vacantie. Van den heer Van Eijkeren zijn ontvangen 
2 jaargangen van het Maandblad; falsificaten van de beeren West
hoff en Vos; prijzen voor de verloting van de beeren Van der 
Schalie en Van den Houven. De voorzitter herinnert aan de 
prestatie van den heer Lorang op de „Avia". De eerste prijs-
winner, de heer Dolk, geeft zich op als candidaat-lid voor 
„Philatelica". 

Ter rondgang zijn aanwezig een brief van den tocht van 
generaal Nobile, met bestemming naar Alaska; een der zeer weinige 
dergelijke brieven met prachtstempel. 

Besproken wordt de brief van de K.L.M, inclusief die van de 
„Air France" omtrent een brief om de wereld voor 100 francs. 
Evenals tegen alle maakwerk moeten wij ook hier dezelfde houding 
aannemen en een ieder ontraden hieraan zijn geld te offeren. 

De notulen der vorige vergadering worden toedgekeurd. De 
ledenverkiezing levert 61 stemmen vóór, 10 blanco en 1 van 
onwaarde. De beeren C. H . Magnée en M. J. van Eijsbergen 
worden daarop door den voorzitter op de gebruikelijke wijze 
geïnstalleerd. 

Bij de verloting wint de heer Achilles den len prijs. Hierna een 
eeanimeerde veiling met vlot verloop. Bij de rondvraag stelt de 
heer Kirchner voor, een leescirkel voor de maandbladen en andere 
tijdschriften te formeeren, waartoe wordt besloten. Ook wordt 
aangespoord in ieders omgevinf nogmaals rond te zien naar 
jeugdige verzamelaars. Hierna ruiluur. J. N . H. v. R 

Nieuwe leden. 
871. C. H. Masnée. Helmerstraat 114, Den Haag. 
872. L. Poot, Bijerlandschestraat 3b, Schiedam. 
873. Corn. Maars, Vorseveldlaan 33, Soest. 
874. L Janssen, Schoolstraat 1. Belford (L.V (Afd. Venlo). 
875. M. T. van Eijsbergen, Stuiivesant 304. Den Haag. 
876. H. T. J. van Sevenrer, Keizerstraat, Rotterdam. 
877. A. Kooien, Steenschuur 21, Leiden. 
878. mr. P. D. M. Lem, Molenstraat 104. Nijmegen. 
879. H . J. Lensink, Dikkeboomstraat 15, Nijmegen. 

Overleden. 
698. C. F. Gronert, Den Haag. i) 

Candidaat-Ieden. 
J. D. H. Polak, Van Sevenbergestraat 36, Voorburg. (Voorgesteld 

door Van Eijck). 

^) Komt niet voor in de cartotheek; wèl: C. F. Grömert. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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mevr. E. Greup, Snelliusstraat 19, Den Haag. (Voorgesteld door 
W. J. de Bode). 

H. L. Dolk, Coenderstraat 12, Delft. (Voorgesteld door Lorang). 
W. M. Roda, Ie Sweelinckstraat 31, Den Haag. (Lid Ned. Ver.). 
J. den Ouden, Stuijvesantstraat 129, Den Haag. (Voorgesteld door 

A. M. Saris en C. de Kroon). 
J. J. Both, Jacob Hopstraat la, Den Haag. (Eigen aangifte). 
M. van Putten, Bakkerstraat 1, Zetten. 
C. Nieuwland, Dijkstraat 20b, Rotterdam, O. (Voorgesteld door 

W. Schornagel). 
D. "W. Canninga, Delftschelaan 37, Den Haag. (Eigen aangifte). 
A. H . van de Ruijt, Diezerstraat 87, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
St. Priet Hzn. , Herfterplein 12, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
M. Cochius, Weisenbruchstraat 17, Den Haag. (Voorgesteld door 

P. van Ruijven). 
B. Timmerman, Tangerangscheweg 20, Batavia, C. (Voorgesteld 

door A. Brandt). 
J. Rijnders, Palmenlaan 28, Batavia, C. (Voorgesteld door A. 

Brandt). 
Adresveranderingen. 

232. M. J. van den Brink, Oosteinde 182, Voorburg (Z.-H.). 
125. P. G. Melsert, van Dibbetstraat naar Galvanistraat 38, Den 

Haag. 
266. G. J. Sas, Van Kijfhoeklaan 29, Den Haag. 
256. ir. G. A. de Mol, Timorweg 19, Batavia, C. 
782. mevr. E. Korver-Moritz, van Zwolle naar Fretstraat 28, 

Nijmegen. 
Nader adres gevraagd. 

339. J. Uijtenbroek, Tuindorp Maartensdijk, Utrecht. 

Afdeeling Nijmegen. 
Verslag der vergadering van 24 Augustus 1937. Aanwezig 20 

leden. De agenda zal voortaan snel worden afgewerkt, ten einde 
tijd te winnen voor het ruilen. De beeren mr. Lem en Lensink 
worden als lid aangenomen. De voorzitter verhaalt in het kort 
zijn ervaringen op de postzegeltentoonstelling te Gent, waarvan hij 
een speciale briefkaart met stempel doet circuleeren. Het geheel 
viel op door de keurige wijze van exposeeren achter opstaande 
glasplaten. Bij navraag bleek hem, dat dit materiaal eigendom is 
vn de gezamenlijke Belgische vereenigingen; een voorbeeld van 
samenwerking. 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van Woensdag 25 Augustus 1937. Aanwezig zijn 

34 leden. In de plaats van den heer Van der Mark opent de heer 
R. J. Bruinse de vergadering. Ter sprake wordt gebracht het 
omruilen van zegels uit de rondzending voor waardelooze zegels 
waarvan een zeer ernstig geval ontdekt is. Het bestuur heeft niet 
geaarzeld drastische maatregelen te nemen en heeft door de politie 

een geheele postzegelverzameling in beslag doen nemen. De voor
zitter spreekt de hoop uit, dat dit een waarschuwing moge zijn 
voor anderen, en verzoekt den leden de rondzendingen.eigendom 
van anderen, met de grootste zorgvuldigheid te behandelen en 
onmiddellijk het bestuur te waarschuwen, wanneer zij vermoeden 
dat onregelmatigheden hebben plaats gevonden. Voorts worden 
de leden nogmaals aangespoord om zegels mede te brengen. Op 
de bijeenkomsten van een postzegelvereeniging behooren toch 
postzegels aanwezig te zijn. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7% uur, ledenvergadering op Woensdag 

22 September 1937, des avonds te 8 uur , in het „Zuid", Groen-
markt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing 
5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. OFFICIEEL RUILUUR 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: G. L. van der 
Hum, Groote Kerksplein 8), ('en laatsten Woensdag der maand 
in „Taveerne ter Merwe", Scheffersplein, Dordrecht. De jeugd-
afdeeling den len Woensdag. 

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: T. Sonneveldt), eiken 2en 
Donderdag der maand in hotel „Corbeleijn", Tiel. 

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

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heijting, Herunger-
weg 9. Venlol, eiken 2en Dinsdag der maand: 7K uur bestuurs-
vereaderine, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van café „Natio
naal", Venlo. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: T. de Vries, Bloem-
straat 18, Zwolle), elke maand, ter plaatse als gewoonlijk. 

Vergadering afdeelin? N i i m c e n Csecretaris: C. T- M. van Steen-
«el, Groote Markt 1, Niime^en), eiken 4en Dinsdag der maand in 
hotel „De Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. 

Verfaderins afdeeling Tilbur? (secretaris: A. Franken de Haes 
Gera'-rl de Bondtstraat 12, Tilburg), eiken len Donderdag der 
maand, 8 uur n.m., in restaurant „Remmers". 

Ver. van Postzegelverzamelaar«, „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: C. R. FEDDEMA, Jac. Marislaan 33, Arnhem. 

Verslag der vergadering van 25 Augustus 1937. 
Aanwezig 17 leden. De voorzitter roept de leden een hartelijk 

welkom toe en verheugt zich, ondanks vacantieroes en mooi zomer 
weer, zooveel leden aanwezig te zien. Hij memoreert, dat dit de 
laatste officieele vergadering vóór het congres is. 

De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. De ingekomen 
stukken betreffende allerlei zaken voor het congres, worden be
handeld en afgedaan. De verdere besprekingen betreffen eveneens 
de a.s. Philatelistendagen. Besproken wordt o m. het bezoek der 

II 

Ik heb een buitengewoon mooie partij BRITSCHE KOLONTALE ZEGELS, zooals onderstaand gespecificeerd, en 
zeer mooie conditie. 

Mag ik U van elke klasse een zichtzending doen toekomen ' Deze boekjes zullen blijken uw volle aandacht waard 
Middelmatige en gevorderde verzamelaars vragen mij derhalve toezending. 

Mij onbekende aanvragers worden verzocht de gebruikelijke referenties op te geven. 

Klasse 1. — Eerste uitgiften. West-Indië, Noord-Amerika, Afrika, Azië en Australië, welke kunnen uit
gezocht worden vanaf een derde catalogus-prijs; condities netto. 
Klasse 2. — Eduard- en George-uitgiften in postfrisschen staat, welke in het algemeen kunnen worden 
uitgezocht vanaf SC/o catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 "/o. 
Klasse 3. — Eduard- en George-uitgiften, prachtig gebruikt, welke in het algemeen kunnen worden uit
gezocht vanaf 50 "/o catalogusprijs, plus een korting voor contante betaling van 10 "/o. 

B V P r i j z e n I n B n g e l s c h g e l d I b e t e e k e n t e e n g r o o t e e x t r a k o r t i n g . 

J. BIRD, 6 West Hill Road, London, S. W. 18. 

all 

te zijn. 

II 
(353) 
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De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 
van 3 5 jaar systematische aankoopen. 

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

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
rariteiten. 

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel 

3 5 Southamptonstreet, 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee. 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZICHTZEND INGEN. 

Strand, London W.C. (249) 

tentoonstelling, verzekering van het materiaal, philatelisten-
stempel en autotocht. De voorzitter dankt mejuffrouw Veering 
voor het maken van de keurige onderscheidingsteekenen. 

De nieuwe leden worden met algemeene stemmen aangenomen. 
Nog worden behandeld de werkzaamheden van de verschillende 
commissies. Hierna rondvraag en sluiting. C. R. F. 

Nieuwe-leden. 
116. H. Heppner, Van Pallandtstraat 12, Arnhem. 
117. H. G. A. Smulders, Ketelstraat 1, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
A. Korff, Breitnerstraat 5, Arnhem. (Voorgedragen door A. F. 

Bruil). 
M. L. Reichenberger, Cronjéstraat 4, Arnhem. (Voorgedragen door 

B. H. J. Lap). 
R. Selliger, Van Lawick van Pabststraat 69, Arnhem. (Eigen aan

gifte). 
Jos. A. W. Banning, Huys „De Polvertoren", Groenlo. (Eigen 

aangifte). 
dr. H. W. Borel, Velperweg 73, Arnhem. (Eigen aangifte). 

Bedankt. 
83. J. J. de Vos tot Nederveen Cappel, Arnhemschestraat 34, 

Velp (Gld.). 
76. J. P. A Tuenter, Steijnstraat 33, Arnhem. 

Adreswijziging. 
94. A. te Winkel, Pontanuslaan 98, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 29 September 1937, des avonds 

te 8 uur precies, in „National", Arnhem. 

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

Voorgesteld als lid. 
W. R. J. Korstjens, Prins Hendriklaan 120, Overveen. 
mr. J. B. W. P. Kickert, Utenbroekestraat 23, 's-Gravenhage. 

(Oud-lid; behoort tot de oprichters van O.H.V.Z.). (Voorgesteld 
door J. Robbers). 

M. J. Verstraten, K. van Manderstraat 61, Haarlem. (Voorgesteld 
door H. Th. Misset). 

B. Bruins, Veeteeltstraat 66 B, Amsterdam, O. (Oud-lid). (Voor
gesteld door C. T. Tellekamp). 

H. Dinkelman, Bosboom Toussaintlaan 45, Heemstede. (Voor
gesteld door J. B. Jonkman. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 24 September 1937, 

des avonds te 8K uur, in de Socëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 (bij 
de Zijlbrug), Haarlem. 

De agenda vermeldt o. m.: Bezichtiging van de collectie Angora-
regeering van den heA' Schouten. 

1 
Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 

Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen. 

Verslag der vergadering van 23 Augustus 1937. 

Aanwezig 26 leden. Te 8.30 uur opent de voorzitter, de heer 
Kielman, deze vergadering. De notulen van de vorige vergadering 
worden gelezen en onveranderd vastgesteld. Bij de ingekomen 
stukken bevindt zich een schrijven van de vereeniging „De 
Vliegende Hollander", met verzoek om adhaesie te betuigen met 
een door haar voorgestelde regeling inzake controle op adver
teerders in het Maandblad. Daar een dergelijke regeling reeds be
staat, wordt besloten het schrijven voor kennisgeving aan te nemen. 
Het candidaat-lid, de heer Koch, te Winschoten, wordt met al
gemeene stemmen als lid aangenomen. Een verloting van eenige 
mooie zegels wordt gehouden. Medegedeeld wordt, dat de heer 
J. van der Warf, bestuurslid van onze vereeniging, met zijn lucht
postverzameling op de „Avia" de Bondsmedaille heeft behaald. 
Deze mededeeling wordt met applaus begroet. Daar de heer Van 
der Warf nog uitstedig is, zal hem namens de vereeniging een 
schriftelijke gelukwensch worden gezonden. Het programma van 
de a.s. Bondsvergadering te Arnhem wordt besproken en den 
afgevaardigden vrij mandaat gegeven. De voorzitter leest dan een 
artikel voor uit een tijdschrift omtrent de indeeling van de 
catalogi, waarnaar met belangstelling wordt geluisterd. Van de 
rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna sluiting. A. C. S. 

Nieuw lid. 
75. J. S. R. C. Koch, leeraar R.H.B.S., Welhelminasingel, Win

schoten. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 27 September 1937, des avonds 

te 8.15 uur, in „Suisse", Groningen. 

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

Adresverandering. 
B. Tra Kranen wordt Strandboulevard 2, Marsdiep, Huisduinen. 

Bedankt met 1 September 1937. 
F. Stam, Singel 123, Den Helder. 

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

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 September 1937, des avonds te 

8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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's-Hertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: P. HEEREN, Twaalfmorgenstraat 20, 's-Hertogenbosch. 

Nieuw lid. 
C. M. Vesters, Grootestraat 265 A, Nieuwkuijk. 

Candidaat-lid. 
D. de Koning, Pelssingel 5, 's-Hertogenbosch. (Voorgedragen door 

A. Benink). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Zondag 26 September 1937, in hotel 
„Central", 's-Hertogenbosch. 

N.B. Convocatie volgt. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: A. H. J. SCHOUTEN, Zuid-Parallelweg 26, 

Mierlo-Hout bij Helmond. 

Adreswijziging. 

Met ingang van 1 September 1937 is het adres van den secre
taris-penningmeester gewijzigd in: Zuid-Parallelweg 26, Mierlo-
Hout bij Helmond. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 27 September 1937, 

des avonds te 8 uur, in Café Geenen, Steenweg, Helmond. 

Postzegelvereen. „IJmuiden en Omstreken", te Velsen. 
Secr.: H. C. DOE VEND ANS, Velserduinweg 197, IJmuiden, O. 

Mededeeling. 
In het aanstaande seizoen zal één keer per maand in Beverwijk 

een vergadering worden gehouden. Het bestuur hoopt, dat men 
ook daar zich zal mogen verheugen in een goede opkomst. Plaats 
en datum dezer vergaderingen zullen den leden nog nader worden 
bekendgemaakt. 

Nieuwe leden. 
L. J. M. Raman, Wijk aan Zeeërweg 180, IJmuiden. 
A. C. de Kort, Planciusstraat 21, IJmuiden, O. 
H. Jonker, C. H. Moensplein 3, Beverwijk. 
G. Cornelisse, Begijnestraat 2, Beverwijk. 

Bedankt. 
P. Grunstra, Tollenslaan 7, Driebuis. ^) 
M. Voogd, Leeuweriklaan 5, IJmuiden, O. "} 
J. Muller, Meerweidelaan 11, Velsen, N . 

Vergaderingen. 
Vergaderingen op Vrijdag 24 September en Vrijdag 8 October 

1937, des avonds te 8 uur, in het Patronaatsgebouw, IJmuiden, O. 

Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort. 
Secretaris: G. C. VAN HOPTEN, B. Wuijtierslaan 70, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 8 Septefhber 1937. 

Aanwezig 21 leden. Na opening door den voorzitter worden 
de notulen voorgelezen, welke worden goedgekeurd. De schrifte
lijke stemming over de 5 candidaat-leden heeft tot resultaat, dat 
zij allen met algemeene stemmen zijn aangenomen. 

De voorzitter doet mededeeling, dat er in het Amersfoorter 
Dagblad en de Amersfoorter Courant geadverteerd zal worden. 

Er zijn reeds verschillende mooie zegels voor de jaarlijksche ver
loting aangekocht. De verkoop van zegels heeft in de eerste 

^) In de cartotheek staat: G. Grunstra. 
2) In de cartotheek staat: H . Voogd. 

maanden ƒ 700 bedragen. Er wordt nog eens aangedrongen bij de 
leden, toch vooral de controle-kaarten in te zenden, ook als het 
lid geen zegels uit de zending heeft gekocht. De zendingen moeten 
steeds binnen 3 X 24 uur worden doorgezonden. 

De heer Smit brengt ter sprake de situatie lid-verzamelaar en 
lid-handelaar. De groote meerderheid kan zich met zijn uiteen
zetting der bezwaren vereenigen. Het denkbeeld wordt geopperd 
de handelaren achteraan op de lijst te zetten. Ook zouden de 
bezwaren al iets ondervangen zijn, indien ieder lid niet meer dan 
1 exemplaar van eenzelfde soort zegel uit de boekjes mag nemen. 
Besloten wordt, dat het bestuur een en ander nog eens zal 
bespreken. 

Om de vergaderingen wat aantrekkelijker te maken, worden 
enkele attracties genoemd. Het bestuur zal met voorstellen komen 
op de volgende bijeenkomst. Niets meer aan de orde zijnde, wordt 
overgegaan tot de verloting en daarna beurs. G. C. v. H. 

Aangenomen als lid. 
dr. G. J. V. Vleugels Schutter, Koninginnelaan 32, Amersfoort. 
mevr. N . J. Vleugels Schutter-Spit, Koninginnelaan 32, Amersfoort. 
A. J. Grotendorst, Vermeerstraat 106, Amersfoort. 
J. van Haselen, Muurhuizen 11, Amersfoort. 
dr. J. F. C. Raabe, Schaepmanlaan 15, Amersfoort. 

Candidaat-lid. 
ir. J. W. G. Pels Rijcken, Prins Frederiklaan 6, Amersfoort. 

Vergadering. 

Vergadering op Woensdag 6 October 1937, des avonds te 7% 
uur, in „De Valk", Amersfoort. 

Postzegelvereeniging „Santpoort". 
Secr.: B. J. SCHOL Schroder v. d. Kolkweg 10, Santpoort (Stat.). 

Verslag der vergadering van 25 Augustus 1937. 
Te ongeveer half negen opent de voorzitter de vergadering en 

heet alle aanwezigen, in het bijzonder onze introducée van dezen 
avond, van harte welkom. Trots het mooie weer is de opkomst 
van de leden zeer goed; alleen hoopt het bestuur, dat in de ko
mende maanden de leden zooveel mogelijk introducé's zullen 
medebrengen, daar er in onze plaats nog vele verzamelaars zijn. 
Nadat ieder lid zijn eigen stempeltje voor de rondzending in ont
vangst heeft genomen, werd de avond verder genoeglijk voort
gezet met ruilen, waarna te ongeveer 10 uur de vergadering werd 
gesloten. B. J. S. 

Illllliiillllllllllllliiilllllllllll Illllllüllii.illlllllllll Illlllllll Illlllllll Illlllllllll Illlllllllliiiillllllllllliiiiillllll 

ADVERTEER EEN KEER 
EN U DOET HET MEER, 

Firma J. VOET (j.e. MiUaard), 
KEIZERSTRAAT 4, - ROTTERDAM. 
Uitgebreidste voorraden zegels 

(zoowel de oudste als de nieuwste uitgiften) van 

EUROPA EN NEDERLANDSGHE KOLONIEN. 
PHILATELISTISCHE BENOODIGDHEDEN: 
PINCETTEN, LOUPEN, GOIHPAPIERTJES, 
ALBUMS, CATALOGI, LITERATUUR, ENZ. 
5Jie fvun that meattó AOÜAfaction. (m) 
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BASTIAANSE & BOEKEMA STAAN AAN DE SPITS! 

ZWITSERLAND - PAKKETTEN - ENGROS, 
Prima kwaliteit, met 50, 100,' 150 en 200 verschillende. 

Prijzen voor handelaren gunstig. 

NEDERLAND EN KOLONIËN 
Steeds in mooie en billijke zichtzendingen voor ver
zamelaars voorradig, 
M a n c o l l j s t e n worden verzocht — Referentiën! 

W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 
(194) 

ORIGINEELS, door da Post verzegelde KILO-PAKKETTEN. 
2WEDEN. — De bekende pakketten in nieuwste regeerings-

levering, bevatten hooge frankeerwaarden en zéér dikwijls zeld
zame hooge buitenlandsche frankeerwaarden. 1 kilo (zoolang 
voorraad) ƒ 5,25. 

DENEMARKEN. — Uitgiften 1933, met Yvert nr. 223, 5 kr., 
enz. 1 kilo ƒ4 ,50 . 

NOORWEGEN. — Kwaliteit I, met herinneringszegels van ver
schillende uitgiften, luchtpost enz. 1 kilo ƒ 5,90. — Kwaliteit II. 
1 kilo ƒ4,25. 

FINLAND. — Mooi kilo-pakket, waarden uit series vanaf 1925. 
ƒ 3,75. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. — A fniet origineel verzegeld) ƒ 3,25. — 
B (niet origineel verzegeld) ƒ 1,90. — C (niet origineel verzegeld) 

ƒ 3 , — . — A, B en C gemengd ƒ2 ,90. 
MISSIEPAKKETTEN (niet verzegeld). — 1 kilo Frankrijk ƒ 1,50. 

— 1 kilo Nederland ƒ 1,80. — 1 kilo Duitschland ƒ 1,50. 
Prijzen per kilo, por to extra (voor Nederland per kilo 20 ct.). 
Vooruitbetaling op giro 1700 of onder rembours. Bij 5 kilo ineens 
10 »/o korting. 

AUF DER HEIDE'S P0STZE6ELHANDEL, 
HILVERSUM, AMSTERDAM. 
Postbus 1, giro 1700. (211) Gravenstr. 17 a.d. N. Kerk 

Neue Kataloge - es ist Zeit, 
für Sie, sich nach einer geeigneten, internationalen, 
bargeldlosen Tauschorganisation umzusehen. Seien Sie 
praktisch — nehmen Sie dann gleich eine recht 
moderne und vielseitige — für a l l e Kataloge hat 
der EQUATOR Tauschgruppen und diese auch ge
staffelt für Anfänger und fortgeschrittene Sammler. 
Fordern Sie doch einmal einen Prospekt, schreiben 
Sie an Berlin N W 7, Box NMP 62, an den inter
nationalen Tauschdienst 

EQUATOR. 
(35«) 

Prvjs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bii vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Ik bied aan te koop of in ruil een aantal 
ZELDZAME PUSCHKIN-BLOKS van 

Rusland, GEBRUIKT, met speciaal 
tentoonst.stempel, en ook ongebruikt. 
Lever Rusland volgens mancolijst. 

K. BABAJEFF, 
Boddaertstraat 20, DEN HAAG. (365) 

^llllillllllllllllllllllllliiiiililllilllllllllllllll Illlllllllllllll^ 
H Zooeven verschenen: = 

i Nieuwe prijsl^st van Nederland. | 
§ Gratis op aanvraag. = 
p Te koop gevraagd zegels van J 
= NED. en KOL. engros. ^ 
I Brieven mei prijs. f 
g J O H N G O E D E , J 
= Brederodestraat 46 , ^ 
I AMSTERDAM, W. (jfo) | 
Hïiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii NiiiiiiiiiiiiiiinH 

TE KOOP OF IN RUIL: Spaansche 
Burgerooriogzegels Regeering (uitslui
tend weldadigheids- en gelegenheidszegels) in 

pakjes van 100 verschillende. 
Ook FRANCO-zegels zijn voorradig. 

G. DALEN GILHUYS, 
Eemwijkstraat 3, Voorburg. (366) 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

plaatsingen géén extra 
korting verleend. 

Griekenland - Kreta. Special i tei t : 
uitvoeren van mancolijsten voor verzamelaars. 
Postzegels in volmaakten staat en beslist 
authentiek. Prijscourant gratis. 
Leon Cosmopoulos , Misrachi 27, Salo
niki (Griekenland). (Expert van de »Société 
Philatelique Hellénique", Saloniki. (3l6) 

D U I T S E B L O K S . 
Getand Hitler-blok, 
Overdrukt Hitler-blok 
Ongetand Hitler-blok, 
Partijdag 1937, 

per 
per 
per 
per 

Overdrukt Bruine Band 
Olympiade-blokpaar 
Ostropa-blok 
Iposta 
10 Jahr Nothilfe 

OCCASION. 
Dapostabloks, per 10 paar 
Luxemburg-bloks, 

Porto extra. Giro 162800. A. 
per 

10 f 
10 -
10 -
10 -

-
-
-
-
-
-10 -

Weggen 

4.— 
4,60 

'7 .5° 
4.25 
5,— 
2,45 
S,2J 

19.75 
29.75 

22,50 
2 J . -
(367 

Jul iana van Sto lberg laaa 181, D e n H a a g . 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD 
Ned. en Kol. per loo, looo en meer, afge
weekt en afgeteld, tevens betere zegels, Tos 
zoowel in cpL series. Betaal de beste prijzen. 
Postzegel engroshandel R. KORMOS, (369) 
VOORBURG (Z.-H.), Pr. MarianneUan i j i . 
Lid „Breda", Ned. Ver. van Postz.handelaren. 

Z I C H T Z B N D I N O e i V . 
>RIMA K X C M PI-AR e N. l_AO E 

AUBR. THAERL.AAN 4 9 , U T R E C H T . 

P R I J Z E N . 

(357I 

BLOKKEN van alle landen, ook OVERZEE. 
WELDADIGHEIDS-UITGIFTEN van EUROPA. 

BELGIË, ALLE EMISSIES. 
Ik koop tegen de h o o g s t e p r i j z e n in elke 
hoeveelheid, tegen c o n t a n t e b e t a l i n g . 

J. BOEKDRUKKER, 
38 RUE DU ZODIAQUE, BRUSSEL. 

(Voor belangrijke objecten kom ik ter plaatse.) (361) 

Te koop gevraagd: Zegels van Neder
land en Koloniën per lOo en meer per 
soort, alsook betere zegels en welda
digheid. Aanbiedingen aan E. de Weerd, 
Ernst Casimirlaan 19, Groningen. (364) 

3io4Xf)t ftij. onze 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

1 
TE KOOP GEVRAAGD KOERSEERENDE 
ZEGELS VAN NEDERLANDSCH-INDIË, 
PER 100 EN 1000, LOS EN IN SERIES. 

J PRENT & c o . , 
SNEEUWKLOKJESSTRAAT 18, 

DEN HAAG, W. (HOLLAND) .(371) 

POSTZEGELS PER GEWICHT. 
Gegarandeerd niet uitgezocht. „ 
100 gram franco f 0,95. S; 
250 gram franco aang. f 2,35. "̂  
Van Leeuwen, Leiden, Giro 65664. 

Tekst van deze annonces 
vóór den Sen in te zenden 

aan de administratie. 

oopt bij onze Adverteerders. 
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Bestuur der Domeinen. 

POSTZEGlVEILmii. 
n^BPMi De Inspecteur der Dotnei-
i ^ ^ ^ ^ nen te 's-Gravenhage zal op 

ïrijdag 24 Sept. 1937, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
's-GRAVENHAGE, 

bij inschrijving, verknopen 
fiebruikte 

Frankeer- en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (354) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van . 

Verzoeke mi) 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) 

(219) 

VEILING No. 276, 
welke in O C T O B E R a.s. gehouden 
zal worden, bevat o.a. afdeelingen 

N E D E R L A N D E N K O L O N I Ë N . 
L U C H T P O S T . 
G E L E G E N H E I D S - B L O K K E N , 
S P E C I A A L - V E R Z A M E L I N G V A N 
V E R E E N I G D E S T A T E N CU.S.A. ) . 

De catalogus wordt op aanvrage gaarne 
gratis toegezonden door 

H O L L A N D ' S O U D S T E V E I L I N G H O U D E R S 

J. L. VAN DiETEN's 
P O S T Z E G E L H A N D E L N . V . 

4 4 Delftschevaart, ROTTERDAM, C. Tel. 5 5 2 5 9 . 
(1641 

LABUAN. 
1905. 

2 D O L L A R S . O n b e r i s p e l i j k post f r isch. 
Yvert & Tellier No. 118. 

Gemerkt „Champion". 
Ik heb bovengenoemde rariteit in voorraad. 

Mijn specialiteit: Zeldzame Britsche Kol. zegels van alle tijdvakken. 
Aan mancolijsten wijd ik nauwkeurige en mijn persoonlijke aandacht. 

ZICHTZENDINGEN worden op aanvraag 
naar elk deel der wereld toegezonden. 

De goedkoopste handelaar in de wereld in 
zeldzame Britsche Koloniale zegels is: 

T. ALLEN, 
Frinton on Sea, ESSEX (Engeland). (224) 
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De H.P.H Gelegenheids-btokken. 

BIEDT AAN: 

Een z e s - d e e l i g Ka-Be OVERZEE-ALBUM 
met gratis supplement 1938 na verschijnen, 
van f 78,—, ttians f 33 ,60 ( k l embanden) ; 
van f 52,50 , thans f 22,80 (schroefbanden). 
Franco Nederland. Tijdelijke aanbieding. 

Nederland per 10 series. 

Weldadigheid 1929, roltanding 
Zomer 1935 
Zomer 1936 
Weldadigheid 1936 . . . . 
Zomer 1937, IJ^ , 5 en liyi c. 

f 
-
-
-
-

t 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

ƒ 

-
-
-

o 
2,75 
2,75 
2,30 
1,95 
1,50 

CATALOGI 1 9 3 8 . 
YVERT, Wereld ƒ 4,50 
MICHEL, Wereld - 3,— 
MICHEL, Europa - 2,15 
FROEDE, Wereld - 2,— 
FROEDE, Europa - 1,15 
CHAMPION, Luchtpost - 3,75 
SENF, Wereld - 3,25 
SENF, Europa - 2,15 
SPECIAAL-CATALOGUS 

N E D E R L A N D EN KOLONIEN . . . - 1,25 

DUITSCHLAND, Hitler, ongetand 
Idem, Hitler, met randschrift 
Idem, Partijdag 1937 
DANZIG 1937, 2 vellen 
LUXEMBURG 1937 
POLEN 1937, 3 vellen 
RUSLAND 1936 
RUSLAND 1937 

t 
ƒ 2,25 
- 0,50 
- 0,50 
- 3,25 
- 2,50 
- 4,15 
- 1,50 
- 1,50 

ƒ 2,75 

2,95 
3,— 

ƒ 2,90 

- 1,50 
- 2,25 

1,75 

Engeland, Zilver Jubileum series 1935. 
NIEUW-ZEELAND, zeldzaam . . . . ƒ 2,90 f—.■ 
2UIDRHODESIA 
NOORDRHODESIA 
FALKLANDEILANDEN, zeldzaam . 
H O N G K O N G 
NIGERIA, zeldzaam 
SEYCHELLEN, zeldzaam 
BECHUANALAND 
TRINIDAD EN TOBAGO . . . . 
STRAITSSETTLEMENTS . . . . 

—, —  0,75 
 2,25 —,— 
 2,25 —,— 
 1,25   , 
 1,95 —,— 
 1,50  1,15 

Deze prijzen zijn franco Nederland. 
9 l l ^ Prachtige frankeering! 

Leveringen uitsluitend na ontvangst van het 
verschuldigde bedrag op Giro 110104 van 

De Haagsche Postzegelhandel, 
Noordeinde 159-196, DEN HAAG. (244) 

Met S^elzaen b qee^jend 
op 13—14 September en belooft 
een bij uitzondering druk seizoen 
te zijn. Zoo veel materiaal van de 
meest varieerende soort, afzonder
lijke rariteiten, gespecialiseerde 
collecties, algemeene verzamelin
gen, enz. werd ontvangen, dat er 
op de eerstkomende veilingen 
voor iedereen wat zal zijn, doch 
één dln^ is hetzelfde gebleven: 
de niet geëaenawcde AtandUtg aan de 

9iand Sjt^ceet VelÜngen! 
Catalogi worden op verzoek toegezonden. 
Correspondent ie : Engelsch, Fransch en Duitsch. 

2 0  2 2 S e p t e m b e r : 
De „Cecil Raphael" verzameling van zegels 
van het Britsche Rijk. 

2 7 e n 2 8 S e p t e m l b e r : 
Het laatste gedeelte van de „Worthington" ver
zanaeling van postfrissche zegels van Koning 
George V. 

4 e n S O c t o b e r : 
Een prachtvolle Britsch Koloniale veiling met 
een gespecialiseerde verzameling van Canada. 

11 e n 12 O c t o b e r : 
IS e n IQ O c t o b e r : 

Twee algemeene verzamelingen. 

H. R. HARMER, 
De le idende postzegelauctionaris van de wereld. 

131/134 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfoir 0218. Telegramadres: PhistamseUWesdo, London. (187) 
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EEN NIEUW SEIZOEN IS DAAR! 
„THE GLOBE" te Z A A N D A M 

noteert steeds tegen lagen prijs 
EIV L E V E R T P R i J V i A W A A R . 
100 Ned., met weid.- en zomerzegels ƒ 1 , — 
30 versch. gedenkz., w.o. 12 K c. weid. - 1,— 
10 versch. series weid. cpl., ook '31, '32 - 4,— 
Duitschl , 25 versch. gedenkz. (10X2,50) -0,30 
Idem, 50 idem, zeer goed - 1,50 
Idem, Winterhilfe '36, cpl. - 1,— 
Idem, Olympiade '36, cpl., ongebr. - 1,— 
1 kg. Eng. en K., meest kol., ook gr.frm. - 7,50 
Spanje, rev.-uitg., 15 versch. ƒ 1 , — ; 50 -7,50 
100 gem. zegels Iraq (Ghazi) -0,90 
100 gem. z. Columbia, hfdz. echt gebr. - 1,— 
1 kg. z. Italië, ca. 15000, zeer v. srtn. - 7,50 
Eng., 100 Edw. VIH, Y^, 1, W^ d. sptpr. - 1,— 
Eng. kroningsz. Xyi d., pr. kw., p. 100 -0,45 
100 gemengde zegels Britsch-Indië -0,50 
100X10 verschillende Canada -1,50 
100 gem. z. Philippijnen zonder opdr. - 0,60 
100 gem. z. Philippijnen m. opdr. O. B. - 1,— 
Denemarken, Hans Tavsen, Andersen, 

jub. Chr. X, 3 series cpl. - 0,30 
100 gem. z. Travancore ƒ0 ,50 ; 1000 - 4,— 
100 gem. Cst.-Rica ƒ 1,— ; 100 Guatem. - 1,— 
1 kg. Eng., uitsl. E. V in , G. VI, kron. - 4,— 
25 vrsch. Tsj.-SL, gedenkz. ƒ0 ,30 ; p. 10 -2,50 
100 Rusland, alle versch., hooge cat.w. - 1,— 
100 versch. uitsl. gr. form, zegels, fijn ! - 2,— 
100 versch. uitsl. gedenk- en rouwzegels - 1,— 
Duitschl. 10 versch. gedenkser., cpl. - 1,— 
Nederland, 10X50 verschillende 1,— 
Ned. 100 St., Yv. 59, 60 en 81, 300 st. - 2,— 
10X100 versch. Ned. en Indië, prima ! - 4 , — 
100X100 versch., zeer goed, niet uitgel. -7,50 
1 kg. buitenl. z, vele landen, vele soorten - 3,— 
Tsj.-Slow., 100X10 versch. gedenkz. -7,50 
België, laatste Astrid-ser., spec, velletje - 1,10 
België, postkoets, cpl., nu nog - 0,60 
Spanje, 10X9 Columbus, groot formaat - 1,75 
Memel. 25 versch. ƒ0 ,60 ; 50 versch. -1,50 
Estland, 10X25 verschillende -1,80 
Estland, vliegp. nrs. 7-11, ongetand, cpl. -1,25 
Hong., 250 j . Buda, Bud. Messe R.R, 10 - 2,— 
100 gemengd gr. form. U.S.A. gedenkz. - 1,50 
Duitschl, Parteitag 1936, 100 paar cpl. -2,50 
Spanje, Vinebre 8 st. cpl. ƒ0 ,50 ; t.bêche - 1,50 
Dezelfde serie 8 stuks foutdruk - 0,75 
20 versch. vliegpostzegels Perzië - 1.30 
100X100 versch. geh. wereld, buitengew., niet 
uitgelegd, m. kroningsz., Edward VIII, Canada. 
Australië, Br.-Indië, gedenkz., Z.-Afrika, enz. 
Geen gewoon pakket; ruiming uit onzen enor
men voorraad van sommige soorten, dikwijls 
interessante zegels. U bestelt het, U ontvangt 
bet, en U zegt: hoe bestaat het voor ƒ 10,— 
15 zichtboekjes, cart, omslag, v. 320 z. ƒ 1 , — 
10 000 gomstrookjes ƒ 1 , — ; gevouwen -1,25 
Perkament zakjes v. sort. v. zegels, 1000 - 1,— 
Album Ned. en Kol., cpl. en geheel bij, het 
nieuwste snufje, met schroefsluiting ƒ 0,60 
Catalogus Nederland en Koloniën 1937 - 0,20 
g ^ " Alle aanbiedingen vrijblijvend, zoolang de 
voorraad strekt. Grootere aantallen dan hier 
aangeboden zelfde prijs. Zendingen uitsluitend 
na vooruitbet. op " 'ro 118330. Porto extra. 
Best. boven ƒ 10,— francD en H i t l e r t b k cad. 

PostzegelhandelJHEGLOBr* 
Czarinastraat 6, Zaandam. Tel. 3 8 5 4 

(37^) 

AIvI^BS PRIJVtA G E B R U I K T ! 
NEDERLAND. 
Zomerzegels 1937: 1 serie f 0,20; 10 series f 1,90. 

1936: 1 serie f 0,30; 10 series f 2,75. 
1935: 1 serie f 0,30; 10 series f 2,75. 
1932 (Salve Hospes): 

1 serie of meer f 0,85. 
1923/1936. — Alle Kinderzegels, in complete 
series (52 waarden) ƒ 6,80 
Idem in roitanding (31 waarden) ƒ6 ,65 
15 series Gelegenheidszegels: Tuberculose, De 
Ruijter, Redding, Roooe Kruis, Olympiade. 
Rembrandt, Goudsche Glazen, Salve Hospes, 
Zeeman, Willem de Zwijger, Crisis en Emma, 
Curafao-herdenking, Zomer 1935 en 1936, 
Universiteit ƒ 7,— 
P l ^ * Deze series zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. 
Wij leveren zegels van Nederland en Koloniën, 
ook specialiteiten, in prima kwaliteit tegen 
concurreerende prijzen. 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. (154) 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, A m s t e r d a m , C. 

JAMBOREE te koop gevraagd. 
Ik betaal voor de 6 cent f 0,30 per 100; 

voor de 1 ^ cent f 0,50 per 100; 12^4 cent 
f 0,07 per stuk; ik koop verder 6 cent Curajao 
herd, f 0,35 per 100; 1}^ W. de Zwijger f 0,50; 
5 cent W. de Zw. f 0,80; 6 cent W. de Zw. 
f 0,35, enz. Ook kilo's tot f 1,— per kilo; 
partijen budelwaar, zelfs de goedkoopste soorten. 
Aanbiedingen met prijs aan A . « l . D B W I T , 
Palestrinastraat 11, AMSTERDAM, Z. (358) 

NIEUW 

H0N6AARSCH BLOK 
verschijnt in Januari 1938 
ter g e l eg en h e i d van het 

EUCHARISTISCH CONGRES. 
Prachtvolle u i tvoer ing 7 waarden in kruis-
formaat. Oplage 100000 ex. Dubbel nominaal 
ten gunste d e r organisat ie van het Congres . 
Bij spoed ige bes te l l ing g e g a r a n d e e r d e leve
r ing (gebruikt of ongebruikt) ä 

f 2,50 PER STUK. 
Betalingen (met bestelling) op Postcheque 
conto Den Haag 14S756. 

L. V. Halasz. 
(Lid Ned. V e r e e n , van Postz. verz., , ,Breda", 
Utrecht; sec re ta r i s d e r Hong. Postzegel-
hande laarsvereen ig ing . (362) 

Te koop gevraagd: NEDERLAND, 
TENTOONSTELLING 1 9 2 4 , cpl. 
in compl. vellen, velrand onbeschadigd, 

voor f 7 5 , — . 
Postzegel engroshandel R. KORWIOS, 

VOORBURG (Z.-H.), 
Prinses Mariannelaan 152. ''''*^ 

Lid „Breda", Ned. Ver. van Postzegelhandelaren. 

♦ S)c M.31. Qni, aan 78'37 Acß*|^6: 
„ROTTERDAM, als je er, door den tijd ontvreemd en 
kijkende met de oogen van een vreemdeling, dus vatbaar 
voor een verschen indruk, op een oogenhlik komt, als het 
op zijn voordeeligst is, dat is op een vroeg ingevallen 
winteravond, als de royale verlichting op zijn sterkst brandt, 
als in alle hoofdstraten en aan alle havens het volle werk

leven bruist, verrast. De af en doorbraken hebhen nu 
onderling genoeg contact gekregen, de nieuwe gebouwen zijn 
voldoende in aantal geworden, om niet meer als vroeger te 
zijn als een eenzame belofte of als fragmentarische, onsamen

hangende signalen van een groote, maar verre toekomst te 
midden van een nog prutsig heden." 

DAAR, waar een nieuw handelscentrum op de puin

hoopen van een vergane „glorie" in wording is, in 
den vorm van een nieuwe Bpurs, een modernen 
winkelstand, is onze firma gevestigd ! 

Uw wenschen op philatelistisch gebied, hetzij nieuwe 
uitgiften, mancolijsten, expertises of verkoop in veiling, 
worden bij ons vakkundig behandeld. 

(334) 

BASTIAANSE & BOEKEMA'S 
 ROTTERDAM. 
W. Wagensir. 34. 

POSTZEGELHANDEL N.V. 
Tel. 5 5 3 4 4 . Giro 3 0 8 0 8 0 
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NED.-INDIE. 
De ASIB-zegels. 
De van 1 December 1937 tot en met 9 Januari 1938 verkrijg

baar te stellen weldadigheidszegels ten bate van het ASIB zullen 
worden uitgegeven in 5 waarden, te weten 2 + 1 cent, 334 + 134 
cent, ly^ + 2K cent, 10 + 23^ cent en 20 + 5 cent. 

Men houdt dus al rekening met het verlaagde brieftarief van 
10 cent. \ 'l^lfj 

NEDERLAND. 
Er zijn wederom twee particuliere briefkaarten gevonden, t.w.; 
2. II. 1. Stoommeelfabnek v.h. / Nicola Koechlin & Co., / 

Rijswijx fZ.H.) 

7. IL d. Vereenigd Cargadoorskantoor / van B. J. van Hengel 
en de Wed. Jan Salm & Meyer. / Amsterdam. / Post Adres: 
Vereenigd Cargadoorskantoor. / Tel. Adres: Thalatta. 

In verband met de tariefsverlaging van 1 September verschenen: 
briefkaart van 4 cent, waardestempel als het postzegel van 4 

cent, blauw; 
dubbele briefkaart van 4 + 4 cent, blauw; 
postblad van 5 cent, waardestempel koninginnetype, groen; 
enveloppe van 5 cent, waardestempel koninginne-type, groen. 

NED.-INDIE. 
Volgens het „Postzegelblad voor Indië" van 1 Juli j.1. bestaan 

er 5 typen van het Nederlandsch-Indisch postblad van 734 cent, 
t.w.: 

Type I. De achterzijde is als volgt bedrukt: Postblad / niets 
insluiten / Djangan dimasoekkan apa^. Daarnaast links het be
kende postembleem en rechts in een omlijnd vierkant: Frankeer / 
zegel / Franco / 7K cent. Daaronder in de links van het blad 
uitgespaarde ruimte staat: „Het Hoofd van den Post-, Telegraaf-
en Telefoondienst te Bandoeng". Als adres is vermeld: „Aan een 
Ieder die geregeld brieven of briefkaarten schrijft in Neder-
landsch-Indië". De achterzijde van dit eerste type is geheel blanco 
gelaten. 

Type II. De daarna officieel uitgegeven postbladen missen aan 
de voorzijde het postembleem en rechts is op de plaats van het 
bij type I vermelde vierkant één in lichtlila ingedrukt zegel van 
734 cent aangebracht. Neemt men dit blad nu normaal voor zich 
en keert men het van links naar rechts om, dan vindt men aan 
de achterzijde het woord „Afzender", bovenaan gedrukt. 

Type III. Geheel als type II wat de voorzijde van het blad 
betreft. Alleen is het zegel iets helder lila van kleur. Aan de 
achterzijde is het woord Afzender rechts beneden kopstaand af
gedrukt. 

Type IV. Dit is het postblad zonder ingedrukt waardezegel en 
vertoont de voorkant links boven het bij tvpe I gebezigde post
embleem, doch in iets kleiner formaat. Bij dit type treft men aan 
de achterzijde hetzelfde aan als bij type II. 

Type V. Eenzelfde postblad als type IV, de achterzijde echter 
als type III, terwijl links beneden aan de achterzijde eveneens 
kopstaand staat gedrukt: „ST-2160-37". 

Type I, II en IV zijn gelijktijdig uitgegeven in 1936, terwijl type 
III en V van lateren datum zijn (1937). De laatste typen zijn dus 
te beschouwen als een tweede oplage van dit nu zoo populair 
geworden correspondentiemiddel. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Sinds November 1936 heeft er in het Maandblad niets gestaan 

over de kaarten ten bate van de werklooze bedienden. De kaart 

nr. 210 werd toen gemeld. Intusschen zijn wij tot nr. 261 gekomen. 
Ik vermeld de in mijn verzameling aanwezige kaarten, in de hoop 
dat onze lezers zoo welwillend zijn de mij nog onbekende te 
willen opgeven. 

211: dezelfde afbeelding als de in November 1936 vermelde 210, 
alleen tekst in het Fransch, nummer en publibel rood. 

212. een reclametekst voor de zaak „Au Tisserand" te Luik in 
het Fransch. Kleur donkerbruin, eveneens van nummer enz. 

214 en 215: een reclame voor de onderlinge maatschappij der 
openbare besturen, tekst in rood en zwart, met een groengedrukt 
wapen met kroon. 214 in het Fransch, 215 in het Nederlandsch. 
Nummer rood. 

216: een reclame van den architect Louis Legein in Panne. 
Publibel en nummer rood. 

217: een soortgelijke reclame van Vandekerkhove te Blanken-
berghe; nummer enz. rood. 

218: een reclametekst van Vandekerkhove te Wenduyne; publi
bel en nummer rood. 

219: Haegebaert, architect in Le Cock s. M.; nummer enz. rood. 
220: Een reclame van de badplaats Wenduyne; nummer enz. 

rood. 
221: „5 villa's i vendre ä Ostende"; nummer enz. rood. 
223: een reclame van den architect Vervalcke te Le Zoute; rood. 
224: dito, van den architect Van Daele in Duinbergen s. M.; 

rood. 
226: dito, van den architect Aug. Vereecke te Middelkerke; 

rood. 
227: Pater chemiserie te Brussel; rood. 
247: een reclame van Les Feuillets du tricots; publibel en 

nummer rood, veel vetter gedrukt dan op de andere kaarten. 
249: 3 verschillende cliché's van de firma C. Coster te Brussel, 

één een reclame voor pyama's, één voor damesondergoed en één 
voor kamerjassen. Op alle drie publibel en nummer grijs. 

257: reclame van Agence Eeman te Knocke s. M.; rood. 
259: een kaasreclame, maar nu niet voor Nederlandsche kaas, 

zooals op nr. 210 en 211, maar voor Zwitsersche (Emmenthaler) 
Gruyèrekaas. Als afwijking staat op deze kaart publibel en nummer 
(rood) rechts onder de tekst gedrukt in plaats van links. 

260: Vandenheuvel exportbier; rood 
261: reclame voor schoeisel merk „Tuinder" (rood). 
Onbekend zijn mij dus nog: 213, 225, 228-246, 250-256, 258 en 

nummers hooger dan 261. 261 was in Augustus de nieuwste kaart 
aan het verzamelloket te Brussel. Bovendien kunnen er nog meer
dere gevallen voorkomen als bij nr. 247. 

Ten bate van de instelling van openbaar nut „Aandenken 
Koningin Astrid" worden aan alle Belgische postkantoren enve
loppen met kaarten in kleurendruk verkocht. Tot dusverre zijn 
2 omslagen, ieder met 5 kaarten, beschikbaar gesteld. Elke envelop 
kost fr. 5,50. De kaarten hebben een frankeerwaarde van 10 c. 
en vertoonen dientengevolge den zegelindruk van het gewone 
10 c. zegel, olijf. De geheele achterzijde wordt ingenomen door de 
arfbeeldingen; de kleuren zijn o. i. wel wat erg hard. 

Hier volgen de voorstellingen: 1. Koningin Astrid met Prins 
Baudouin en Prinses Josephine-Charlotte. 2. Prins Baudouin, Prin
ses Josephine-Charlotte en de Prins van Luik. 3. Prins Baudouin en 
Prinses Josephine-Charlotte. 4. Prinses Josephine-Charlotte en de 
Prins van Luik. 5. De Prins van Luik. 6. Koning Leopold III en 
Koningin Astrid gedurende hun reis door Belgisch-Kongo. 7. Prins 
Baudouin, Prinses Josephine-Charlotte en de Prins van Luik. 
8. Prinses Josephine-Charlotte en de Prins van Luik. 9. Prins 
Baudouin en Prinses Josephine-Charlotte. 10. Prinses Josephine-
Charlotte. 

DUITSCHLAND. 
In het Juli-nummer schreef ik, dat de series prentbriefkaarten 

elkander steeds sneller opvolgden. Toen kon ik „slechts" 3 series 
tegelijkertijd melden. Nu zijn mij niet minder dan 11 (!) nieuwe 
oplagen bekend; 7 series geef ik hieronder, de andere in een 
volgend nummer. In de eerste plaats zijn nu de series 84 en 86 
bekend, die in Juli nog niet gemeld konden worden. 

Serie 84: 1. Essen, 2. Dudweiler, 3. Darmstadt, 4. Bad Munster 
am Stein, 5. Schweinfurt, 6. Bad Kreuznach, 7. Nordseebad Wen-
ningstedt auf Sylt, 8. Forst (Rheinpfalz), 9. Leipzig-Zoo. 

Serie 86: 1. Saarbrücken, 2. Ostseebad Ahlbeck, 3. Butzbach. 
4. Löbau, 5. Weiskirchen, 6. Marburg/Lahn, 7. Bad Sooden-AUen-
dorf (Werra), 8 en 9. Königswinter. 

Serie 89: 1 en 2. Quedlinburg, 3. Bad Neuenahr, 4. Neustadt/ 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Weinstrasze, 5. Bad Mergentheim, 6. Birkenfeld (Württbg.), 7. Bad 
Soden am Taunus, 8. Gohrisch, 9. Brieg. 

Serie 90: 9 verschillende gezichten van Helgoland. 
Serie 91 : 1 en 2. Schömberg, 3. Wuppertal, 4. Jodbad Heil

brunn (Oberbayern), 5. Valwig, 6. Greising, 7. Wittenberg, 8. Bad 
Salzhausen, 9. Gernrode. 

Serie 92: 1. Hönningen/Rhein, 2. Bondorf-Saya, 3. Alienstein, 
4. Mühldorf am Inn, 5. Remagen/Rhein, 6. Potsdam, 7. Weinort 
Ernst, 8. Manderscheid-Eifel, 9. Klotten. 

Serie 93: 1. Niederbreisig, 2. Hameln, 3. Niederbreisig (andere 
afbeelding), 4. Ansbach, 5. St. Goar am Rhein, 6. Kirkel, 7. Bad 
Bertrich, 8. Bad Bertrich (andere afbeelding), 9. Stolpen/Sachsen. 

Bovendien groeide het aantal privé-poststukken van Duitschland. 
dat nog te vermelden is, reeds aan tot plm. 40. Zou het geen tijd 
worden al dit privé-maakwerk uit alle bona fide tijdschriften en 
catalogi te weren ? 

FRANKRIJK. 
De postzegeltentoonstelling Pexip „verrijkte" ons met 2 series 

van 5 privé kaarten, één serie a 20 centimes rood (zaaister) en 
één ä 40 centimes (vrede). De verschillende kaarten onderscheiden 
zich in de kleur van de symbolische voorstelling van de stad 
Parijs feen vrouwenhoofd). We treffen bruin, rood, blauw, groen 
en violet aan. 

ITALIË. 
Van de in het Juli-nummer aangekondigde prentkaarten ver

schenen tot nu toe 6 verschillende. Bovendien een antwoord-
betaald briefkaart 30 4- 30 centesimi bruin op grijs karton. Op de 
eerste helft een afbeelding van „Strada del Pönale e Gardesana 
occidentale" en op de antwoordkaart een afbeelding van „Perugia, 
Palazzo dei Priori lato Nord". 

JAPAN. 
Japan gaf een toeslagkaart uit, 2 sen bruin, met 3 sen toeslag. 

Zegelbeeld de zon met duif. Het onderste gedeelte van de kaart 
vertoont de vulkaan Fujiama. 

MEXICO. 
Volgens mededeeling van de „Berliner Ganzsachen-Sammler 

Verein" komt de grijswitte enveloppe met het oranje zegelbeeld: 
standbeeld van Columbus a 5 c , met aan de binnenzijde veel
voudig Mexico Correos gedrukt, voor. 

OOSTENRIJK. 
De series kaarten van 12 en 24 groschen, die wij in het Mei

nummer vermeldden, bevatten 50 verschillende afbeeldingen, die 
voor de beide series dezelfde zijn (49 zijn gelijk aan de illustraties 
van de 35 groschen kaarten, één nieuw plaatje is erbij: Bad Hall 
Tassiloquelle, Oberöstereich). 

ZWITSERLAND. 
1 Juli verschenen de kaarten voor de „Bundesfeier". Zij vertoonen 

den zegelindruk van 10 rappen violet van de koerseerende kaarten. 
De winst is voor het Zwitsersche Roode Kruis, zooals ook drie
talig links onderaan vermeld wordt. De rugzijde vertoont een 
mooi gekleurde afbeelding. Er zijn twee verschillende voorstel: 
lingen: 1. een roodekruis-soldaat met hond; 2. spelende kinderen 

De koerseerende prentbriefkaarten van 10 rappen violet bestaan 
hoïizontaal en verticaal getand. De eerste dienen voor schrijf
machine-gebruik; er zijn 4 verschillende strooken van 7 kaarten 
Ook van de tweede soort, die voor postzegelboekjes bestemd is, 
bestaan „slechts" 28 verschillende kaarten (de geheele serie bestaat 
uit 64 afbeeldingen). 

De heer L. E. Bosch te 's-Gravenhage meldt ons een aantal bij
zonderheden van Zwitsersche poststukken. 

In de eerste plaats vond de heer Bosch bij de dubbelkaart 
Ascher 97 ("10 -f 10 r.) 3 typen: 

I: beide helften normale linieering; Ie lijn 37 mm. lang, ieder 
der 5 volgende lijnen 66 mm.; 

II: aanvraagkaart als volgt: Ie lijn 32 mm., 2e lijn 78 mm., 
3e en 4e lijn 67 mm., 5e en 6e lijn 53 mm., antwoordkaart 
linieering als I; 

III: aanvraagkaart als I, antwoordkaart de linieering als de aan
vraagkaart van II. 

„Streifband" nr. 39 Ascher vertoont 2 typen: 
a. Pr. 8 c. zwart doorbalkt met 2 strepen, daaronder Pr. 6 c. 

in zwart; 

b. Pr. 8 c. groen doorbalkt (eveneens met 2 strepen), Pr. 6 c. 
ook in groen. 

De autopostkaart komt in twee typen voor: linker auto grauw 
en linker auto bruin gekleurd. 

Bovendien komen er twee privé „Streifbänder" voor, n.l. één 
groene met 2 Teil-koppen van 10 r. en één groene lyi c. (zonder 
„Pr. 8 ct."). 

cluiöeiil 
M 

NEDERLAND. 
Een wel wat laat verschenen 

persbericht der P.T.T. 'van 3 
Augustus 1937 en dienstorder 
495 van 4 Augustus d. a. v, 
luiden: 

Ter gelegenheid van de her
denking van het 700-jarig be
staan van de stad D o e s b u r g 
wordt van 4 t.m. 8 Augustus 
de correspondentie, welke in 
den op het feestterrein ge
plaatsten brievenbus wordt ter 
post bezorgd, van een bijzonder 
stempel voorzien. 

De Mededeelingen P.T.T. van 4 Augustus 1937 bevatten o. a.: 
Gedurende de van 13 t.m. 15 Augustus 1937 te A m s t e r d a m 

te houden internationale roeiwedstrijden zal aldaar een tijdelijk 
bij-postkantoor „Amsterdam-Roeibaan" worden gevestigd. De 
daar gebezigde stempel is, evenals die voor de R.A.I.-tentoon-
stellingen, de koerseerende typenraderstempel (Vellinga A) met 
nr. 1 en omschrift AMSTERDAM-ROEIBAAN en dus voor 
volgende jaren ook te gebruiken. 

Van den in het vorig nummer afgebeelden Jamboree-stempel 
blijken 4 verschillende gebezigd te zijn. Dank zij de gewaardeerde 
medewerking van de zeer welwillende postambtenaren op het 
tijdelijk Jamboree-kantoor mochten wij de 4 stempels ontvangen 
die zich alleen door het nummer onderin van elkaar onderscheiden. 
Voor aangeteekende correspondentie waren speciale strookjes be
drukt met WERELD JAMBOREE / BLOEMENDAAL - / 
VOGELENZANG. 

De heer Keiler, die een K.N.S.M.-vacantiereis medemaakte, zendt 
ons een brief met koerseerend Noorsch 30 öre-postzegel, af
gestempeld in Andalsnes 26.VI.37, waarnaast, in het type van den 
in het vorig nummer afgebeelden stempel van het s.s. Simon 
Bolivar, voorkomt de stempel VACANTIEREIS / op ZEE / 
K.N.S.M. / JUNI-JULI / S.S. COSTA RICA, en schrijft ons zeer 
terecht: „Ten einde misverstand te voorkomen, vestig ik er uw 
aandacht op, dat deze stempels niet de minste philatelistische 
waarde hebben, doch alle poststukken, aan boord door de passa
giers afgegeven, werden bij wijze van reclame van dergelijke stem
pels voorzien. De frankeering geschiedde aan boord met postzegels 
van de betreffende landen, welke werden aangeloopen en aan den 
wal dan op de gebruikelijke wijze werden afgestempeld. Deze 
reclame-stempels zijn dus niet te verwarren met scheepsstempels. 
welke wel als officieel zijn te beschouwen, doch in het laatste 
geval fungeert het schip dan als postagent." 

Gedurende Augustus j.l. zijn te A p e l d o o r n en Z a a n d a m 
Stempelmachines in gebruik gesteld, die, rechts van den enkelring-
dagteekeningstempel met boogje onderin, tusschen dubbele golf-
lijnen den bekenden 2-regeligen tekst ADRESSEER / VOLLEDIG 
stempelen. Uit Apeldoorn zagen wij in den dagteekeningstempel 
de combinatie datum-uur-jaar (21-VIII / 19-20 / 1937); uit Zaan
dam uur-datum-jaar (18-19 / 10-VIII / 1937). 

Wij ontleenen de volgende veranderingen aan de Mededeelingen 
P.T.T. van 11 Augustus 1937: 

Met ingang van 1 September 1937 wordt het hulppostkantoor 
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te B e e k ( g e m . B e r g h) vervangen door een poststation, dat 
onder het postkantoor te Doetinchem zal ressorteeren. 

Aan die van 18 Augustus 1937: 
Met ingang van 1 September 1937 worden de hulppostkantoren 

te L i e n d e n , S t r o o b o s en W i r d u m (Friesland) ver
vangen door poststations. 

Aan die van 25 Augustus 1937: 
Ter gelegenheid van de J a a r b e u r s zal van 6 t.m. 17 Sep

tember a.s. in het vaste Jaarbeursgebouw te U t r e c h t een tijde
lijk bijpostkantoor zijn gevestigd met een openstelling op werk
dagen van 9 uur tot 17.30 uur. 

Als aanvulling op deze Mededeelingen van 25 Augustus werd 
nog het volgende ter kennis van de geabonneerden gebracht: 

Ter gelegenheid van den 28en Nederlandschen Philatelistendag 
zal op 4 September a.s. te A r n h e m in caférestaurant Musis
Sacrum een bijpostkantoor gevestigd zijn. De correspondentie, 
welke in een aldaar te plaatsen brievenbus wordt ter post bezorgd, 
zal van den afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 

In een dubbelringstempel van 33 
mm. doorsnede staat bovenin ARN
HEM en onderin, van den plaatsnaam 
gescheiden door 2 zesstralige sterren. 
28e PHILATELISTENDAG, in den 
verkorten balk de datum 4 SEPT. 
1937. 

Op de aanteekenstrookjes is gedrukt 
ARNHEM / Musis Sacrum. 

Speciale kaarten zijn niet uitgegeven 
naar de secretaris van „de Globe" ons 
mededeelde. 

Van den heer Staverman te BataviaC. ontvingen wij de volgende 
mededeeling: De K.L.M, is wel geweldig snel, maar de stempels 
van vertrek en aankomst op een brief, die ik 22 Juli j . l . ontving, 
maken het toch wat al te mooi. Ik ontving een brief, afgestempeld 
te M a a s t r i c h t  S t a t i o n 18.VII.15 1937 met aankomst
stempel BataviaC. 22.7.37.11. Vermoedelijk moet de juiste datum 
in den vertrekstempel 16 in plaats van 18 zijn, aangezien het 
desbetreffende vliegtuig 17 Juli vertrok en de brief door den 
afzender 16 Juli gedateerd was." 

NED.INDIE. 
Een persbericht P.T.T. van 3 

Augustus 1937 luidt: 
De postzegeltentoonstelling te 

Batavia. Bijzonder poststempel. 
Tijdens de postzegeltentoon

stelling, welke van 27 t.m. 31 
Augustus a.s. te Batavia wordt 
gehouden, worden de frankeer
zegels van de stukken, die van 
het tentoonstellingsgebouw uit 
worden verzonden, afgestempeld 
met een bijzonder dagteekening
stempel, voorzien van het rond
schrift „Postzegeltentoonstelling 
Batavia 2731 Augustus 1937". 

De gelegenheid is opengesteld om stukken, gericht aan eigen 
adres of dat van derden in het bedoelde tijdvak van de tentoon
stelling uit te doen verzenden. De stukken moeten tot dit doel
einde onder gefranfceerden omslag worden toegezonden aan den 
hoofdkantoorchef BataviaCentrum. Voor de terugzending moet 
het in Ned.Indië geldende port in Ned.Indische frankeerzegels 
(briefkaarten 12>< cent, brieven 20 cent per 10 gram) op de 
stukken zijn verantwoord of moeten een voldoend aantal ant
woordcoupons worden bijgevoegd. 

Ned.Indische frankeerzegels zijn aan de verzamelaarsloketten, 
welke zich in de voornaamste postkantoren bevinden, tijdens de 
uren waarin deze loketten gewoonlijk geopend zijn, verkrijgbaar. 

Van den heer Benders ontvingen wij een brief waarvan de 
Indische Jamboreezegel van 12K cent afgestempeld was met een 

I violet dubbelringstempel GOUVERNEMENTSMOTORSCHIP 
„MEREL" en den poststempel Koepang 14.5.37 89 V. 

De heer G. Lebbink had de attentie ons de in het vorige 

nummer gemelde enveloppe te zenden, bedrukt met PER L U C H T 
POST / PAR AVION / AANTEEKENEN / T H E LEAGUE OF 
NATIONS / RURAL HYGIENE CONFERENCE / BANDOENG 
313 AUGUST 1937  NETHERLANDSINDIES, beneden het 
wapen van het Leger des Heils, waarnaast T H E SALVATION 
ARMY  CHILD WELFARE POSTAGE STAMPS en een af
beelding van ratten, welke door holle bamboe kruipen. De serie 
Leger des Heilszegels is afgestempeld met een poststempel in 
liggenden ruitvorm RURAL HYGIENE * CONFERENCE / 
BANDOENG / 3.8.37.8 / VOLKENBOND. 

frarheer 
*■ macliiiiê 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 237 IV. 
In deze machine werd links een soortgelijk cliché SANOSTOL 

opgenomen als reeds vermeld werd voor machine 588 V. Tusschen 
de stempels staat wederom ZigZagwatten (van type I). 

Machine 437 IVV. 
In JuliAugustus werden twee nieuwe cliché's links van den 

datumstempel gebruikt; als eerste een afbeelding van een kluwen 
touw met bijschrift: BINDER / T W I N E / LANKHORST / 
TOUWFABRIEKEN / SNEEK / O P G E R I C H T 1803, en als 
tweede: Sisal / PAKTOUW, waarvan het eerste woord gevormd 
door een dik stuk touw. 

Machine 445 IX. 
Bekend werden enkele afdrukken als type VII („zegelcliché"), 

doch zonder reclame links. 
Machine 470 X. 
Ook hiervan zijn nog afdrukken te melden zonder reclame 

links, nadat het afdruknummer verwijderd werd. 
Machine 655 II. 
Hiervoor werd een nieuw cliché links van den datumstempel 

'n gebruik gesteld, bevattende een afbeelding van 3 bierflesschen, 
waaroverheen: 3 Hoefijzers. 

Machine 736. 
Model C3B, sedert Mei in gebruik bij de N.V. Lepper's Fa

brieken te Dieren. Tusschen de stempels een rijwielzadel, waar
omheen een metalen wielband en spatbord en onderschrift Lepper. 

Machine 737. 
Model C3B, sedert Mei in gebruik bij de N.V. Agentuur & 

Commissiehandel P. C. Vis & Co. te Amsterdam. Tusschen de 
stempels VISCO. 

Machine 738. 
Model C3B, sedert Mei in gebruik te KoogZaandijk. Tusschen 

de stempels JVPz / N.V. LAKFABRIEK & EXPORTMAAT
SCHAPPIJ / V/H JAC. VIS Pzn. 

Machine 740. 
Model C3B, in gebruik sedert Mei bij den heer G. Bleeker te 

Groningen. Tusschen de stempels: O. KIJKIN 'T JATSTR. 61 / 
G R O N I N G E N / TEL. No's 3475 E N 2246. 

Machine 742. 
Model C3B, sedert Mei in gebruik bij de Centr. Ned. Vul

caniseerinrichting te Utrecht. Tusschen de stempels: G. MUIN 
VAN N O R D E N / U T R E C H T / VULCANIZING / TIRE 
REBUILDING. 

Machine 750. 
Model C3B, sedert Mei in gebruik bij de Coöp. Producenten 

Handelsvereeniging „De Producent" te Gouda. Tusschen de 
stempels de afbeelding van een boer met een juk, waaraan twee 
emmers en hieronder „DE P R O D U C E N T " / GOUDA. 
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Machine 768. 
Model C4B, sedert Mei in gebruik te Amsterdam Tusschen de 

stempels in een ring: V. LEESFR / H E E R E N G R A C H T 499. 

Machine 775. 
Model C4B, sedert "Mei in gebruik bij de N.V Metaaldraad-

lampenfabriek Volt te Tilburg. Tusschen de stempels een aantal 
concentrische cirkels, waarop in groote letters VOLT. 

Hasler. 
Machine H. 535 IV. 
Na kort gebruik van type III werd deze machine in Juli voor

zien van geheel nieuwen datum- en waardestempel, terwijl ook 
de cliché's weer eenigszins gewijzigd werden. Tusschen de stempels 
staat als omschrift van het Leidsche wapen: I. v. H.- H. B. -
ORGANISATIE / N. C. v. ALG. STUDIELEIDING, en links 
van den datumstempel: NEDERLANDSCH / CENTRUM VAN / 
WETENSCHAPPELIJKE / STUDIELEIDING. 

Komusina. 
Machine K. 181 IIL 
Uit het cliché van type II blijkt onlangs de naam TOK-TOK 

van het Ochtend- en Opfokvoer verwijderd te zijn. 
Machine K. 193. 
Sedert Juni in gebruik te Amsterdam. Onder de stempels: N.V. 

SWETS & ZEITLINGER / BOEKHANDEL & UITG. MIJ. Links 
een vrouwenfiguur met palmtak en omschrift: IN DE MAAGD 
VAN D O R D T , tezamen in een ovaal. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 13 Ia. 
Deze blijkt nog tijdens het gebruik met afzenderscliché VAN 

NIE EN CO. te zijn voorzien van het groote model waardecijfers. 
Machine 19 IV. 
In deze machine werd hetzelfde cliché Electrolux gebruikt als 

in machine 5 (type III). 

Machine 20 III. 
Tusschen de stempels werd een cliché opgenomen met een af

beelding van vlammen, een man met brandbluschapparaat, waarop: 
Total / Blusch vuur met / Total, en tevens nog het handels
merk oog. 

Machine 47 IIL 
Het afzenderscliché „Waterleidingbedrijf" blijkt aanvankelijk 

onder den waardestempel te hebben gestaan. 
Machine 57 la-IIa. 
Het Postzegelblad voor Indië meldt nog een tweede type tijdens 

het gebruik van deze machine door de Internatio: tusschen de 
stempels: Internatio / afb. stoomschip / Scheepszaken. Verder ge
bruikte het Hotel des Indes korten tijd het cliché met de twee 
hotelnamen: Bandoeng-Garoet, tusschen de stempels. 

Machine 67 III. 
Thans in gebruik bij de firma Irmscher & Co ie B.xtavia-C. 

Tusschen de stempels in staand ovaal een masker met onderschrift: 
WIE ECONOMISCH D E N K T / KOOPT BIJ IRMSCHER & Co. 
Onder den waardestempel: BESCHERMT U W / HAAR MET 
Alpecin. 

Machine 73 I-II. 
Model C4, sedert Juni in gebruik bij de firma Jacobson van 

den Berg & Co. te Batavia. Tusschen de stempels bij type I: 
JACOBERG / BATAVIA in rechthoek. Bij type II: ROYAL / 
DE KONINKLIJKE / SCHRIJFMACHINE / DISTRIBUTEURS: 
(onder waardestempel:) JACOBERG. 

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

IrclitrosI 
NEDERLAND. 

De Ie vlucht met afgeschaft luchtrecht naar Ned.-Indië. 
Men zal zich herinneren, dat voor deze vlucht welke 6 Juni j . l . 

plaats vond, door de K.L.M, speciale herinneringsenveloppen ver-
Jiocht werden a ƒ 0,25 per stuk. De baten hiervan kwamen niet 
aan een of ander luchtpostverzamelaarsbelang, doch aan het Lucht
vaartfonds ten goede. Hoe talrijk de verzamelaars van bijzondere 
luchtpoststukken zijn, blijkt uit de verkoop van deze enveloppe. 
In totaal werden er n.l. 12.000 verkocht, hetgeen een bate op
leverde van ƒ 3.000,—. 

Dr. Benders zond mij nog eenige getallen, waaruit ook duidelijk 
blijkt hoevelen zich voor de Nederlandsche luchtpostverzameling 
interesseeren. 

Zooals bekend, kon men zijn post adresseeren aan het Hoofd
bestuur der P.T.T. te Bandoeng, als men over geen ander adres in 
Insulinde beschikte. Dit bestuur retourneerde dan deze poststuk
ken aan den afzender en wel óf per boot, óf per keerend vliegtuig 
(in welk geval men ook het Indische bijzondere poststempel kreeg) 
al naar de frankeering, welke men geheel in Nederlandsche post
zegels kon voldoen. 

In totaal retourneerde het Indische Hoofdbestuur 10.692 brie
ven en 426 briefkaarten per vliegtuig en 776 brieven en 246 brief
kaarten per boot. 

Ook waren er verzamelaars, die bij de volgende vluchten zich 
op deze gemakkelijke en sympathieke manier wederom heen- en 
weer gevlogen poststukken wilden verschaffen. Bij eenige vluchten 
vonden zij nog deze medewerking, daarna werden echter de stuk
ken zónder opplakking van het retourport teruggezonden, ook al 
was dit in Nederlandsche zegels voldaan. 

De eerste driemaal-per-weeksche vlucht naar Indië. 
Op 2 October a.s. zal de K.L.M, haar dienst op Indië uitbrei

den, zoodat dan drie vliegtuigen per week naar Insulinde vertrek
ken. De post voor het eerste vliegtuig moet uiterlijk 1 October 
a.s. gepost wordt, tijdig genoeg om den nachtposttrein te halen. 

Of bij deze gelegenheid nog bijzondere stempels gebezigd zullen 
worden is heden nog niet bekend. In Indië zal dit echter waar
schijnlijk wel het geval zijn. Men lette op de berichten welke 
stellig daaromtrent het einde van deze maand in de pers zullen 
verschijnen. Hopelijk willen de Indische posterijen haar medewer
king weer verkenen om op gemakkelijke wijze heen en weer 
gevlogen poststukken te verkrijgen. Het Ie vliegtuig uit Indië 
vertrekt 9 October. 

Frankrijk. — Wereld-Rondvlucht-enveioppen. 
De Fransche luchtvaartmaatschappij „Air France", wil de ver

zamelaars ter wille zijn om hun luchtpoststukken te verschaffen, 
die in den kortst mogelijken tijd rondom de wereld gevlogen 
hebben. 

Daarvoor zendt zij speciale door haar uitgegeven luchtpost
enveloppen — afgestempeld op de Parijsche tentoonstelling — 
langs haar luchtlijnen en vervolgens met de China Clipper over 
den Stillen Oceaan. Een dergelijke brief volgt dus de route Parijs-
Hongkong-New York-Pernambuco-Parijs of omgekeerd. 

Deze stukken kan men bestellen bij de K.L.M.; het is raadzaam 
de kosten daarvan zijnde ƒ 6,84, vóór 20 September a.s. te storten 
op postgiro 58150 der K.L.M, te Den Haag, met duidelijke ver
melding van uw naam en adres en dat het bedrag bestemd is voor 
een rondvluchtenveloppe der „Air France". 

Indien de post verloren gaat, ook door overmacht, zullen de 
bestellers de gestorte gelden terugkrijgen. De „Air France" wil 
voorts nog zorgen, dat a l l e stempels, dus ook de doorgangs- en 
aankomststempels der genoemde plaatsen aan de voorzijde der 
enveloppen geplaatst worden. Dat is goed bekeken ! 

Het luchtrecht afgeschaft. 
Ook in Frankrijk is thans het luchtrecht voor brieven en brief

kaarten met Europeesche bestemming afgeschaft. Op den eersten 
dag, zijnde 1 September j . l . , werden de poststukken van een 
bijzondere stempelafdruk voorzien. H. A 
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OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTIKELEN, 
IN MEI, JUNI EN JULI 1937 VERSCHENEN 

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

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. • 
IB.J. : Illustriertes Briefmarken JournaL 
L.PH.: London Philatelist. 
P.: Die Post. 
PH.B.: Le Philatéliste Beige. 
PH.J.G.B.: The Philatelic Journal of Great Britain. 
PH.Z.: Philatelisten Zeitung. 
PMRK.: Die Postmarke. 
S.B.Z.; Schweizer Briefmarken Zeitung. 
S.C. • Stamp Collecting. 
W.E.PH.: West End Philatelist. 

Algemeen. 
Die Geschichte Nordeuropas auf der Briefmarke. P. jrg. 44, 1937, 

122. 
Grundbegriffe der Philatelie. (Vervolg). PMRK. 1937, 130, 163. 
Die Munzangaben auf den Marken der Länder Asiens. I.B.J. 

jrg. 64, 1937, 154. 
Regiliöse Motive in der Zeichnung der Postmarken. P. jrg. 44, 

1937 (Die Jugendpost, 10, 15). 

Baarfrankeering. 
Meter Marks of the British Empire. (Vervolg). S.C. vol. XLVIII, 

1937, 339, 539. 
België. 

Belgique. Etude sur la série dite „Montenez". PH.B. jrg. 17, 
1937, 83, 101. 

Les Relais et Dépóts-Relais. PH.B. jrg. 17, 1937, 85, 107. 
Buenos-Aires. 

Biicnos-Aires. (Warum sind diese Marken so selten - weil ?). 
P. jrg. 44, 1937, 96, 118. 

Duitschland. 
Kostbare Dokumente zur Geschichte der Entwicklung der 

deutschen Luftschifffahrt. I.B.J. jrg. 64, 1937, 249. 

Fiji. 
The Postage Stamps of Fiji, 1878-1902. L.PH. vol. XLVL 1937, 

104, 156. 
Frankrijk. 

The Early Postmarks of France. (Vervolg). PH.J.G.B. vol. 
XLVn, 1937, 89, 108, 122. 

Fransche Koloniën. 
Etude sur les Premières Emissions Générales des Colonies fran-

9aises. Les Colonies d'Afrique. E.T. jrg. 51, 1937, 676. 
Groot-Britannië. 

Great Britain. III. The Victorian surface-printed issues. (Ver
volg). G.S.M. vol. X, 154, 196. 

The Die Proofs of the Ten Shillings and One Pound Stamps 
of Great Britain, 1878. L.PH. vol. XLVL 1937, 150. 

Irak. 
Iracq Provisionals. (Vervolg). S.C. vol. XLVIII, 1937, 509, 541, 

570, 615. 
Iran. 

Iran, 1881-1906. S.B.Z. jrg. L, 1937, 129. 
Labuan. 

The Postage Stamps of Labuan. (Vervolg). G.S.M. vol. X, 176. 
Liberia. 

The 1926 overprints of Liberia. G.S.M. vol. X, 170. 

Mexico. 
Die altmexikanischen Markenhalbierungen und -viertelungen. 

P. jrg. 44, 1937, 148. 
Oostenrijk-Hongarije. 

Die Zeitungsmarke der Ausgabe 1867 von Oesterreich und 
Ungarn. (Vervolg). PMRK. 1937, 119, 146. 

Oranje-Vrijstaat. 
Stamps of the Orange Free State. (Vervolg). A.PH. vol. 50, 

1937, 410, 483. 

Rhodesia. 
The Romance of the Post Offices of Rhodesia and their Post

marks. L.PH. XLVI, 1937, 99, 151. 
Spanje. 

Timbres d'Espagne 1936-1937. E.T, jrg. 51, 1937, 547, 682, 863. 
Thurn und Taxis. 

L'Histoire et les timbres de Tour et Taxis. E.T. jrg. 17, 1937, 
669. 

Tsjecho-Slowakije. 
Die Postmarken der Tschechoslowakei. (Vervolg). PMRK. 1957, 

134. 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 

Chicago. The Stamps and Mail Service of the Private Posts. 
A.PH. vol. 50, 1937, 444. 

Die „Helden" der Armee- und Marine-Gedenkmarken der Ver
einigte Staaten von Amerika. P. jrg. 44, 1937, 138. 

The United States Issue of 1918-1920. Part IV. (Vervolg). A.PH. 
vol. 50, 1937, 463. 

Zuid-Australië. 
The „Stamps" of South Australia, 1902-12. PH.J.G.B. vol. XLVII, 

1937, 90, 131. 
Zwitserland. 

Les bureaux de poste étrangers en Suisse. S.B.Z. jrg. L, 1937, 
105. 

Vervalschingen. 
La falsification du 50 centimes au type Galanis. E.T. jrg. 51, 

1937, 602. 
Lettland, Vervalsching Mi. nr. 27-29, Y.-T. 34-36, Senf 26-28. 

P. jrg. 44, 1937, 103. 

PORTRETTEN DIE VOORKOMEN OP DE 
LAATSTE POSTZEGELS DER UITGIFTE VOOR 

LEGER EN MARINE DER VEREENIGDE STATEN 
door A. J. PIKET. 

Deze twee zeer mooie series geven U wederom een terugblik 
in het verleden van de Vereenigde Staten. De zegels op zichzelf 
zijn zeer fijn afgewerkt en de kleuren zijn prachtig gekozen, wat 
we overigens van de Amerikanen wel gewend zijn. 

De zegels zijn niet alle tegelijk verschenen, maar met tusschen-
ruimten van eenige weken, zoodat nu, na een maand of twee, de 
geheele serie compleet is; ongeveer dezelfde methode als dikwijls 
in Engeland gebruikt wordt. 

De één cent (leger-uitgifte) geeft de portretten weer van generaal 
Washington en generaal Greene, beiden zeer bekend uit den 
Amerikaanschen vrijheidsoorlog. In het midden van dit zegel is af
gebeeld het huis van Washington „Mount Vernon", dat tot op 
heden nog te bezichtigen is. 

De één cent (marine-uitgifte) laat u twee zeer bekende zeehelden 
zien, genaamd captain Pohn Paul Jones en commodore John 
Barry, met daartusschen de schepen „Bon Homme Richard", welk 
schip onder commando stond van Jones en de „Lexington", 
waarop Barry het commando voerde. Beide schepen hebben den 
geheelen oorlog meegemaakt, die Amerika de vrijheid moest 
brengen. De schepen zijn nog gedeeltelijk intact en zijn nu nog 
te zien. 

De twee cent (leger-uitgifte) geeft de foto's van twee zeer bekende 
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generaals, die hun grooten naam verwierven in den oorlog van 
1812. Generaal Jackson en generaal Scott, van wie de eerste zich 
zeer verdienstelijk maakte in den slag bij New-Orleans en later 
wederom in een geheel andere gedaante in de Amerikaansche 
geschiedenis terug kwam, n.l. als 7e president der Vereenigde 
Staten. Generaal Scott, die aan de zijde streed van Jackson in den 
slag bij New-Orleans, doch als luitenant-kolonel, daar hij na 
dezen slag pas generaal werd, komt ook op den voorgrond in 
den oorlog tegen Mexico, waarin hij geducht van zich deed 
spreken. He t huis, dat op dit zegel voorkomt, is de woning 
van Jackson in Tenesee, en nu als eigendom van den staat in
gericht als museum van dezen held. 

De twee cent (marine-uitgifte) geeft u te zien twee echte zee
duivels, bekend uit den oorlog tegen Tripoli: captain Thomas 
Macdonough en Stephen Decatur. Ook in den oorlog van 1812 
hebben deze heeren van zich doen spreken, daar zij schepen hadden 
die elk schip van een andere natie de baas waren in bewapening. 
Eén dezer schepen is op het zegel afgebeeld. 

Op de drie cent (leger-uitgifte) prijkt de kop van generaal 
Sherman, commandant van het Noordelijke leger en de tyran voor 

ieder, die zich niet aan zijn wil onderwierp of zijn bevelen niet 
vlug genoeg uitvoerde. Deze man heeft zich dan ook zoo gehaat 
gemaakt, dat zelfs nu zijn tegenstanders (oud-stnjders van het 
Zuidelijk leger) het zegel, waar zijn kop op staat, ondersteboven 
op hun brieven plakken en er onder zetten „damb Yankees", wat 
zooveel beteekent als „vervloekte Amerikanen". Zoo diep zit de 
haat tegen dezen man. De oorzaak van dezen haat is als volgt: 
In Mei 1864 ging generaal Sherman op stap met een leger van 
100.000 goed uitgeruste mannen. Dit was het begin van „Sherman's 
march to the sea", op welken tocht hij alles wat hem tegenhield 
verpletterde en vernietigde. He t doel van den tocht was, het 
Zuidelijke leger te vernietigen en de staten Georgia en Atlanta 
onder zijn heerschappij te brengen. De tegenstand was fel, maar 
zijn krachtig uitgerust leger deinsde voor mets terug. Deze moord
dadige marsch is nog lang niet uit het geheugen van de Zuider
lingen verdwenen en wordt nog dikwijls besproken; zij is zelfs 
in de vaderlandsche geschiedenis opgenomen en wordt aan de 
kinderen op school onderwezen. 

In het volgend artikeltje het een en ander over de andere 
waarden dezer series. 

PRAGA 1938. 
Van 26 Juni tot 4 Juli 1938 zal te Praag een internationale 

postzegeltentoonstelling, genaamd „PRAGA 1938" gehouden 
worden. 

Het tentoonstellingsbestuur heeft mij verzocht als commissaris-
generaal voor Nederland te willen optreden. Zij, die voor deze 
tentoonstelling belangstelling hebben, worden verzocht zich tot 
mij te willen wenden, opdat ik hen brochures en de noodige ge-
wenschte inlichtingen kan verstrekken. 

W. G. ZWOLLE, 
Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z. 

T^oel^erRen, 
Catalogi, eng. I 

CATALOGUE DE TIMBRES-POSTE 
YVERT & TELLIER-CHAMPION. 42e UITGAVE, JRG. 1938. 
PRIJS 62 FRANCS PLUS P O R T O (BUITENLAND 10,05 FR.). 

YVERT & CIE., AMIENS. 
T H . CHAMPION, 13 RUE D R O U O T , PARIS. 

Van dezen, hier te lande veel gebruikten catalogus ligt de 
nieuwe jaargang voor ons. Een keurig werk, dat eigenlijk geen 
aanbeveling noodig heeft; de inhoud pleit voor zich zelven. 

In uitvoering is deze catalogus gelijk aan die der voorafgaande 
jaren: duidelijke letters, uitstekende cliché's en een overzichtelijke 
indeeling. ' «1 '̂  

De prijzen zijn natuurlijk beïnvloed door de waardevermin
dering van de Fransche munt. Doch ook al houdt men hiermede 
rekening, dan is over vrijwel de geheele lijn een min of meer 
beduidende prijsstijging te constateeren. Waar de uitgevers er 

naar streven de prijzen zoo nauwgezet mogelijk vast te stellen, kan 
voor deze prijsstijging geen andere verklaring worden gevonden 
dan de hand over hand toenemende vraag naar zegels, in het 
bijzonder naar de moderne stukken. 

"Wij zijn er zeker van, dat de uitgevers door een ruimen verkoop 
van dezen catalogus voor hun moeite zullen worden beloond, v. B. 

2UMSTEIN BRIEFMARKEN KATALOG 1938, 
21e JAARGANG, PRIJS 4 FRANCS. 

UITGAVE ZUMSTEIN & CIE., MARKTGASSE 50, BERN. 

Van dezen voortreffelijken catalogus ligt de nieuwe jaargang 
voor ons, bevattende de beschrijving van alle zegels van Europa, 
de Europeesche postkantoren in den vreemde en de voormalige 
Duitsche koloniën. 

De bewerking is, evenals die van de voorafgaande uitgaven, 
boven allen lof verheven. Op 604 bladzijden, overvloedig ge
ïllustreerd, treft de verzamelaar van bovengenoemde zegelgebieden 
alles aan, wat maar te wenschen valt. 

De prijzen ? Bij de klassieke uitgiften als regel een matige 
stijging, waar tegenover staat een sterke prijsvernooging van de 
nieuwe zegels der laatste jaren, waarnaar de vraag met den dag 
toeneemt. 

Met aandrang bevelen wij dezen uitstekenden catalogus aan in 
de belangstelling van die verzamelaars, welke uitsluitend Europa 
en/of de hierboven vermelde gebieden verzamelen. v. B. 

SENF-KATALOG 1938 (41e OPLAAG). 
UITGAVE GEBR. SENF, LEIPZIG. 

Deze catalogus wordt uitgegeven in de uitvoering W (wereld), 
prijs 5,50 mk.; E (Europa), prijs 3,50 mk. en D (Duitschland), 
prijs 1,50 mk. (porto extra). 

Het is een bekend, degelijk werk, dat met de bekende Duitsche 
nauwkeurigheid en grondigheid is verzorgd. Bekend is het groote 
aantal bijzonderheden, dat deze catalogus biedt, waarvoor hij voor 
den aandachtigen gebruiker vaak in de plaats kan treden van 
een handboek. 

Wij hebben reeds vroeger onze bezwaren tegen de Senf-prijzen 
uiteengezet en moeten deze ook thans handhaven. Neemt men 
de noteeringen aan als prijsverhoudingen, dan valt over nagenoeg 
de geheele linie een aanzienlijke prijsverhooging te constateeren. 

Overigens niets dan lof voor dit mooie boekwerk. v. B. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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GEBR. SENF'S ILLUSTRIERTER SPEZIALKATALOG 
UEBER BRIEFMARKEN-BLOCKS. 

UITGAVE GEBR. SENF, LEIPZIG. PRIJS 1,85 M. PLUS P O R T O 
De eerste blokstukken-catalogus ligt met dit werkje voor ons 

Hoewel wij het betreuren, dat de philatelic zich langs den nieuwen 
„blokken"-weg begeeft, moeten wij de uitgeefster hulde brengen 
voor de wijze, waarop zij dit verzamelgebied behandelt. 

In haar voorwoord verklaart zij de meening te zijn toegedaan 
dat het verzamelen van blokken of velletjes iets blijvends is; 
wij hopen van harte, dat de uitgeefster zich daarin zal vergissen, 

Aan hen, die belangstellen in deze blokkengeschiedenis, bevelen 
wij dit keurig uitgevoerde werkje gaarne aan. v. B. 

CATALOGUE OF THE LENDING LIBRARY. 
UITGAVE VAN DE JUNIOR PHILATELIC SOCIETY, 

44, FLEET STREET, L O N D O N , E.C. 4. PRIJS 6 D. FRANCO. 

Voor het „kroningsjaar 1937" verscheen deze catalogus en 
eaarne voldoen wij aan het verzoek van den bibliothecaris der 
Tunior Philatelic Society om met een enkel woord van deze 
uitgave gewaï» te maken. 

Wat den inhoud betreft, deze is goed verzorgd en geeft een 
beeld van de voortreffelijke bibliotheek, in het bezit waarvan 
genoemde vereeniging zich mag verheugen. v. B. 

MICHEL BRIEFMARKENKATALOG 1938. 
PRIJS 6,50 M. PLUS P O R T O . UITGAVE VERLAG DES 

SCHWANEBERGER ALBUM, LEIPZIG. 
Ook hier geldt de bekende spreekwijze, dat goede wijn geen 

krans behoeft. 
Met groote zorgvuldigheid wordt deze catalogus bewerkt, op 

een dergelijke wijze zelfs, dat hij voor verschillende verzamel-
gebieden in de plaats kan treden van een uitvoerig handboek. 

Voor de „kle-ne" verzamelaars gaat de Michel wellicht zelfs 
wat te ver, doch ligt hier'n niet een erkenning opgesloten van 
de voortreffelijkheid van dit werk ? 

Verschillende landen zijn geheel opnieuw bewerkt, terwijl bij 
meerdere een overzicht is gegeven van die uitgiften, die herhaal
delijk in gewijzigde kleuren, doch in onveranderde waarde werden 
uitgegeven. De bruikbaarheid is daarmede gediend. 

Behalve als wereldcatalogus in 1 of 2 deelen verscheen de 
Michel ook nog in een Europa-band tegen den prijs van 3,75 mk 
plus porto. 

Over de prijsnoteeringen veilen wij geen oordeel, behalve dan 
de opmerking, reeds ten beste gegeven bij den Senf-catalogus. 

Papier, afbeeldingen en tekst voldoen aan hooge eischen; voor 
den prijs is dit uits-ekende werk te geef. v. B 

THE ESSAYS, PROOFS, COLOUR TRIALS A N D RE-PRINTS 
OF THE LINE-ENGRAVEH POSTAGE STAMPS OF GREAT-
B U I T A I N , P R I N T H D B Y P E R K I N S , B A C O N A N D CO., BY 

SIR EDWARD DENNY BACON. 
UITGAVE CHAS. NISSEN A N D CO. LTD., 6 BLOOMSBURY 

STREET, LONDON, W.C. 1. PRIJS 25/-; 
MET AFBEELDINGEN VAN 9 DRUKPLATEN 45/-. 

De schrijver van dit werk, oud-president van de Royal Phila
telie Society te Londen, zegt in zijn voorwoord, dat de belang
stelling in Engeische vooraanstaande philatelistische kringen in de 
proeven van bovengenoemde uitgifte met den dag groeiende is 
en dat dit voor hem aanleiding was tot het leveren van deze 
stud.e. Op 33 groot-formaat bladzijden legt hij het resultaat van 
zijn onderzoekingen neer. 

Het behoeft geen betoog, dat de uitvoering van dit werk 
kostelijk is; het is in elk opzicht een aanwinst voor de toch 
reeds zoo belangrijke verzameling van philatelistische studies 
in de Engelsche taal. v. B 

PRIJSLIJST NEDERLAND EN KOLONIEN. 
UITGAVE DER FA. M. A. MANUWSKOWSKI, DEN HAAG, 

Nauwelijks is het nieuwe seizoen ingeluid of de firma M. A 
Manuskowski verschijnt met een nieuwe prijslijst voor Nederland 
en Koloniën, compleet met tandingen en typen. Het geheel is 
rijk geillustreerd met duidelijke afbeeldingen, kortom het is zooals 
wij dat reeds Jaren van deze firma gewend zijn. Dit werkje is een 
waardig vervolg op de vroegere uitgaven. Om een juist beeld te 
krijgen van de prijzen en speciaal van die, welke den laatsten tijd 

nogal aan wijziging onderhevig waren, voorziet het waarlijk in 
een behoefte. Niettegenstaande de uitbreiding door toevoeging der 
nieuwe uitgiften, is het toch nog in zakformaat kunnen blijven. 
Aan de reeks van practische aanwijzingen, welke wij vorig jaar 
hebben kunnen noemen, is nu o.a. nog toegevoegd een duidelijke 
opgave voor het onderscheid der typen bij de porten. De auto-
maattanding heeft een e'gen nummering gekregen, wardoor het 
overzicht vergemakkelijkt wordt. 

Het geheel maakt een keurigen indruk. Voor het verdere ver
wijzen wij naar een annonce van deze firma in dit nummer. 

( 

pjhilatelis' 
o f f 

LEZINGEN OVER POSTGESCHIEDENIS EN PHILATELIE. 
Op 1, 8, 15, 22 en 29 November a.s., telkens des avonds te 

8 uur, houdt de hoofdredacteur, de heer J. D. van Brink een serie 
lezingen voor de Utrechtsche Volksuniversiteit, over bovenge
noemde onderwerpen, toegelicht door lantaarnplaatjes. 

Hiermede wordt ongetwijfeld voldaan aan den wensch van 
vele verzamelaars en van hen, die in postgeschiedenis belang 
stellen. 

Het behoeft geen nadere toelichting waarom wij de verzame
laars en belangstellenden in Utrecht en omgeving opwekken om 
deze lezingen bij te wonen. De persoon en de kennis van den 
spreker bieden waarborgen, dat eenige interessante avonden op 
genoemde data te verwachten zijn. 

Geeft u dus tijdig op aan het bureau der Utrechtsche Volks
universiteit, Nieuwe Gracht 41, alwaar inschrijfformulieren gratis 
worden verstrekt. 

Het cursusgeld voor de gezamenlijke vijf lezingen varieert van 
ƒ 3,— tot ƒ 1,75 voor niet-leden der U.V.U.; voor leden van 
ƒ2 ,50 tot ƒ1 ,25 . Het gewone lidmaatschap der U.V.U. bedraagt 
ten minste ƒ 1,— per jaar. de Bas. 

POSTZEGELS VAN JOEGO-SLAVIE EN GRIEKENLAND 
VOOR BUITENLANDSCHE VERZAMELAARS. 

Voor het verkrijgen van Joego-SlaVische postzegels dienen ver
zamelaars zich te wenden tot hun correspondenten, de vereeni-
gingen van postzegelverzamelaars of de postzegelhandelaren daar 
te lande. 

Ook de Grieksche postadministratie verstrekt niet langer zegels 
aan in het buitenland woonachtige Philatelisten. Belanghebbenden 
zullen in het vervolg de bemiddeling van in Griekenlajid geves
tigde postzegelhandelaren moeten inroepen. 

TWEE VOORAANSTAANDE PHILATELISTEN 
ONDERSCHEIDEN. 

Het is ons een genoegen mede te kunnen deelen, dat onze land-
genooten, de beeren J. van Nifterik te Amsterdam en P. J. Main-
gay te Brussel een hooge onderscheiding mochten verwerven. 

Eerstgenoemde kreeg als lid-secretaris van het bestuur van het 
Nederlandsch Postmuseum het officierskruis der orde van Oranje 
Nassau, de heer Maingay het ridderkruis van de orde van den 
Eikenkroon (Luxemburg). 

Aan beide beeren onze beste gelukwenschen. 

GRIEKENLAND-BLOKJE. 
De firma Bastiaanse & Boekema te Rotterdam meldt ons: 
Door de stormachtige navraag naar het blokje Vliegpost-

Griekenland, wat ons tot dusver onbekend was, hebben wij eens 
bij onzen correspondent in Griekenland geïnformeerd wat het 
eigenlijk voor een blokje was. M.a.w. wanneer uitgegeven, bij 
welke gelegenheid, oplage, enz. 

Wij ontvingen hierop volgend duidelijk antwoord: 
Het door u bedoelde „blokje" der vliegpostuitgifte 1926 aero-

expresse is als zoodanig nimmer uitgegeven. De vier verschillende 
zegels dezer vliegpostserie werden als volgt gedrukt: 

2 drachmen in vellen van 25 (5X5) en vellen van 15 (5X3) ; 
5 drachmen 'm vellen van 25 (5X5) en vellen van 15 (5X3); 

10 drachmen in vellen van 25 (5X5); 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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3 drachmen in vellen van 25 (5X5 en vellen van 12 ('2X6); 
én in vellen van 15 zegels. 

Met dit velletje van 15 zegels is nu iets bijzonders aan de hand 
Dit werd n.l. gedrukt in twee rijen; de bovenste rij 8 zegels, de 
onderste rij 7 zegels. Onder het eerste zegel van de bovenste rij 
is een wit veld opengelaten ! 

Handige lui zijn op het idee gekomen de zegels 1 en 2 van de 
bovenste rij en zegel 9 van de onderste rij met het witte veld 
van het velletje van 15 af te snijden. Er ontstaat nu een „blokje" 
van 3 zegels met het witte veld (steeds onderaan links). Deze 
„blokjes" worden nu als Griekenland, vliegpostblok 1927. 
geoffreerd. 

Zij hebben echter als blok niet de minste waarde ! Het is slechts 
een uitvinding van beeren speculanten op de zakken van de 
postzegelverzamelaars. 

Men zij dus gewaarschuwd en betale geen guldens voor een vel
deel dat slechts enkele centen waard is. 

Naar onze meening zal dit voor de blokkenverzamelaars van 
interesse zijn, vooral waar niemand tot dusver het naadje van 
de kous kende. 

EEN EXCURSIE DER BREDASCHE JEUGDVEREENIGING. 
Op 9 Augustus was dan de dag vastgesteld, dat de jeugdclub 

der Postzegelvereeniging „Breda" haar jaarlijkschen clubtocht zou 
houden. Verschillende leden konden, daar zij op reis waren, tot 
hun spijt niet van deze gelegenheid profiteeren, maar de overigen 
gingen met des te meer animo. Het was een uitgezochte dag, toen 
onder geleide van de beeren Molenaar, Soutendam en onder
geteekende de bussen werden bestegen en koers gezet naar Rotter
dam. Om het soms lange wachten aan de pont van Dordrecht te 
voorkomen en om niet steeds denzelfden weg te moeten nemen, 
werd via 'sGravendeel gereden, waar de overtocht zeer gemakke
lijk is en vlug geschiedde. In Rotterdam lag aan den steiger bij het 
"Willemsplein een boot van de Spidomaatschappij gereed, die ons 
langs de met booten gevulde havens en aanlegsteigers naar Waal
haven bracht. Onderweg werden de verschillende zeeschepen en 
werkzaamheden aan kranen enz. bezichtigd. Ook werd even 
stilgehouden bij de in aanbouw zijnde „NieuwAmsterdam", om 
eens een begrip te krijgen van Nederland's grootste passagiersschip. 
Op het vliegveld Waalhaven werden onder geleide verschillende 
vliegtuigen bewonderd, o. a. de nieuwe Koolhovens, en de aan
komst en het vertrek van verschillende typen vliegtuigen mee
gemaakt. Na h'er een tijdje doorgebracht te hebben, werden ver
verschingen aebruikt en deden de meisjes en jongens zich te goed 
aan de meegebrachte broodjes. Nu weder op de boot, om langs 
de Maashaven met haar groote graanzuigers, enz., naar het punt 
van uitgang terug te varen. De jeugdleden konden nu eens een 
begrip krijgen van de drukte in Nederland's grootste zeehaven. 
Hier werden de bussen weer bestegen, welke ons na een rondrit 
door de stad naar den Dierentuin brachten, waar men op zijn 
gemak de verschillende dieren en plantenkassen kon bewonderen 
Te v\u<K ging de tijd hier voorbij, maar er moest ook voor den 
inwendigen mensch gezorgd worden. Een goed, smakelijk diner 
in de groote zaal van den „Bijenkorf" stond nu op het program 
Voor voldoenden aanvoer was gezorgd en de jongelui aten als 
wolven. Na rondgang in den „Bijenkorf" en bewondering van het 
fraaie uitzicht op den daktuin, werd na bezichtiging van nog eenige 
merkwaardigheden, als St. Laurenskerk, stadhuis, enz., de tocht 
huiswaarts ondernomen en nu via Dordrecht. 

Dat de reis buitengewoon in den smaak gevallen was, bewees 
de uitstekende geest, die onder de leden heerschte, en het zingen 
was dan ook, van Rotterdam tot Breda, niet van de lucht. Maar 
al te gauw was Breda bereikt en werd noode afscheid genomen, 
met de hoop op een later tochtje. G. 

HET „DUDELINGEN"BLOK. 

De Bond van Postzegelvereenigingen van het groothertogdom 
Luxemburg had op 25 en 26 Juli de eerste nationale tentoonstelling 
georganiseerd te Dudelingen. 

Te 10.30 uur verwelkomde de burgemeester van Dudelingen, de 
heer T. Thiel, de philatelisten, waarna de plaatsvervanger van 
directeur Jacques, die verhinderd was, de heer secretarisgeneraad 
Heischbourg, de aanwezigen uitnoodigde tot het drinken van een 
glas Moezelwijn. Iedereen kreeg de gelegenheid om 2 blokken tegen 
5 Luxemburgsche francs te koopen en ieder deed dat natuurlijk. 

Het postkantoor was open voor het publiek. Het was om 
11 uur en het publiek had slechts de opening der post afgewacht 
om een gedrang en gewoel te organiseeren, dat pas 's Maandags 
om 5 uur afgeloopen was. Geen enkele postzegelliefhebber durfde 
zich ertusschen te wagen, want de bestorming van het postkantoor 
was georganiseerd door specialisten. Werklooze mijnwerkers en 
hun vrouwen, in gelegenheidskleeren, baanden zich met hun elle
bogen een weg naar binnen. Het plein voor het stadhuis zag zwart 
van de menschen. 

Op een gegeven oogenblik was het zelfs zoo erg dat de post
beambten met zegels en kas de vlucht moesten nemen. Na een 
half uur was de rust hersteld, maar het geheele politiecorps en 
de pompiers van Dudelingen waren opgeroepen. De heele macht 
werd binnen in de tentoonstelling gecentraliseerd en aan de 
ingangspoort werden 4 brandweerlieden geplaatst, die slechts 5 man 
tegelijk doorlieten. De handelaars — er waren er een 100tal, hier 
en daar verspreid — waren indirect de oorzaak van het geheele 
tumult, 's Middags waren ze koopers ervan voor 20 francs. Later 
liep de prils op rot 35 francs oer blok. Dat was een mooi zaakje 
voor de mijnwerker'; en de huisvrouwen, die er hun huishoudens 
voor in de steek gelaten hadden. 

Wanneer die menschen een blok bemachtigd hadden, gingen ze 
wederom in de rij staan. Zoo gelukte het aan sommigen wel 4 keer 
naar binnen te gaan. Wat maakte een winstje van 120 francs voor 
een dag. Zondag werden er 2605 blokken verkocht in het post
kantoor der tentoonstelling en 's Maandags iets meer. Dinsdags 
kon men ze in alle postkantoren van het land krijgen. De groote 
postkantoren kregen 250 blokken en de kleinste maar 5. Voor het 
centraal postkantoor van Luxemburg was het Dinsdag weer een 
stormloop, alle koopers en verkoopers van blokken waren daar 
samengestroomd en men betaalde steeds 35 luxemburgsche francs 

De eenige vrije plaats was toen de tentoonstelling zelf, welke op 
een afstand lag van de plaats waar de koopers en opkoopers waren 
De meesten van hen kenden zelfs de tentoonstelling niet. 

Wij weten niet of de philatelie gediend geweest is met zoo iets 
maar wij gelooven wel, d a t . . . . 

(De Belgische Coerier, Aug. 1937). E. Pollet: „De Dag". 
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TE KOOP AANGEBODEN : 
Bijzonder fraaie serie POSTBEWIJSZEGELS 

van Nederland van 1—10 gulden, compleet, in 
buitengewoon mooie kwaliteit, postfrisch, voor 
ƒ 1 5 0 , - . 

Blok foutdruk PORTZEGEL NEDERLAND 
3 E N T (zonder c), in blok van 9, uiterst schaarsch, 
voor ƒ 85,—. 
1 ex. Portzegel Nederland, \% cent, 

type II, getand UV^ X 12 . . ƒ 2 5 , — 
1 ex. Portzegel Nederland, 12/^ cent, 

type II, getand 1 IK X 12 . . -30,— 
1 ex. Portzegel Nederland, 12K cent, 

type III, getand IVA X U . . -50,— 
1 ex. Portzegel Nederland, 10 cent, 

type IV, punt en plaatstempel . - 50,— 
1 ex. idem, iets zwaarder gestempeld . - 35,— 
en diverse andere interessante exemplaren van 
Nederland en Koloniën, in strippen, blokken, enz. 

TE KOOP GEVRAAGD : 
Nederland, 1891, 50 cent, zandkleur, gebruikt ex. 

Hendrik van der Loo's Postzegelhandel N.V., 
Nieuwstraat 26, Rotterdam. Telefoon 54840. 
Postgiro 24392 . Bankrekening R. Mees & Zoonen, Rotterdam. 

(3°4) _, 
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Belangrijk bericht. 
Heden verschenen: 

CORRELJÉ's 
speciaal Postzegel-Catalogus 
NEDERLAND EN KOLONIËN. 

7e uitgave t938. 
± 100 pagina's op kunstdrukpapier met ruim 250 
cliché's, bevat alle prijzen voor ongestempelde en 
gestempelde zegels. 

Wenscht U een betrouwbaren catalogus op reëele 
netto prijsbasis 1 Dan bestelle U nog per omgaande 

CORRELJE'S CATALOGUS 1938. 
De prijzen hierin vermeld zijn tevens onze netto 

verkoopspryzen zonder eenige korting en gelden 
voor prima exemplaren. 

Correijé's Catalogus 
staat aan de spits!! 

2 maal bekroond op de Nationale Postzegelten
toonstelling September 1934 te Amsterdam en op 
de Tentoonstelling September 1935 te Groningen. 

Door verdubbelde oplage is de prijs thans ge
steld op slechts ƒ 0,40 -f 5 et. porto. 

Toezending direct na ontvangst van het bedrag 
op giro 10849. Wederverkoopers met korting. 

Internationale Postzegelgroothandei 

H. C CORRELJÉ, 
Stationsplein 20, Telefoon 12782, UTRECHT. 

Beëedigd Makelaar en Taxoteur. 
Eersfe en oudste UtrechUche adres 
(direct tegenover uilgang Station). 

S ^ Speciaal adres voor Nederland en Koloniën ! 
Tevens zijn verschenen en direct na ontvangst 

van het bedrag leverbaar: 
Yvert-catalogus, geheele wereld ƒ 4,50 
Miehel-catalogus, geheele wereld ƒ 3 , — 
Michel-catalogus, alleen Europa ƒ2,15 

Porto extra, doch wij frankeeren met bijzondere 
zegels, b.v. roltanding of jubileumzegels. 
1 ^ Steeds te koop gevraagd tegen contante 
betaling zegels van Nederland en Koloniën en 
belangrijke verzamelingen. (363) 

EEN ONMISBAAR WERK 
voor jederen philatelist Is de zoo juist verschenen 

UITGAVE 1 9 3 8 
van onzen 

SPECiimi-CATillO&US/WiïSEiililliD-llECIirEliSïElli. 
o p 96 bladzijden kunstdrukpapier, met circa 270 afbeeldingen, 
zijn alle sedert 1843 verschenen postzegels nauwkeurig be
schreven en van NETTO PRIJZEN voorzien. 

Pp||s s l e c h t s f 0 , 2 5 . 
Franco, tegen ongebruikte postzegels 
of internationale antwoord-coupons. 

E R I V S T iViÜILI^eR A . G . , 
P r e l e s t r a s s e 9 1 , BAZEL,. 

Z w i t s e r l a n d - R a p l t e i t e n . - E u r o p a . 
O v e r z e e . - N i e u w t i ê s - d l e n s t . (3;;) 

postzegelhandel p . Hoogerdljb, 
MOLENSTRAAT 22, D£N HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Aanbieding Landenpakicetten. 
Een volledige 
100 verschillende 
200 verschillende 
100 verschillende 
200 verschillende 
400 verschillende 
100 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillentle 
500 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschillende 
500 verschillendfi 
200 verschillende 
300 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschillende 
300 verschillende 

pakkettenlijst op aanvraag 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NEDERLANDSCH-INDIE 
BEIEREN 
BELGIË 
BOSNIË 
BULGARIJE 
DANZIG . 
DUITSCHLAND 
ENGELSCHE KOLONIEN 
FRANKRIJK 
FRANSCHE KOLONIEN 
GRIEKENLAND 
HONGARIJE 
ITALIË . . . . 
JOEGO-SLAVIE 
LUXEMBURG 
OOSTENRIJK 
PERziE . . . ; 
POLEN . . . . 
PORTUGAL . . . 
PORTUGEESCHE KOLONIEN 
ROEMENIE 
RUSLAND (SOVJET) 
TURKIJE 

verkrijgbaar. 
ƒ0,75 
-4,25 
- 1,50 
-2,70 
-4,50 
- 3,50 
-3,50 
-3,70 
-3,75 
- 5,25 
- 2 , -
-4,75 
-3 ,— 
-3,75 
-1,50 
-3 ,— 
-3,50 
-3,40 
-4,25 
-4,50 
-2,50 
- 2 , -
- 1,5C 
-4,— 
-4,— 

FUKTÜ JlJXRA. (223) 

1 Z O O a U I S T V E R S C H B N E I V ! 
1 Prijslijst Nederland en Koloniën no. 12, compleet, met alle 1 

typen en tandingen 1937/38. Prijs f 0,30, verzendk 
Catalogus Yvert & Tellier 1938 - 4,50, 

Michel geh. wereld 1938 - 3,—, 
Europa 1938 - 2,15, 

Senf geh. wereld 1938 - 3,25, 
Europa 1938 - 2,15, 

Ned. Ver. v. H., Ned. & KoL 1938 - 1,25, 

f 0,05 
- 0,25 
- 0,25 
- 0,18 
- 0,20 
- 0,18 
- 0.10 

Postzegel-en Albunhandel M. A. Manuskowski, 1 
1 W a g e n s t r a a t l O S , DBIV HAAG. 
1 G i r o 2 0 4 I 3 . X e i . m e t o . 1 (359) 1 
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Catalogus Yvert & Tellier-Champion 
G

eheel herzien en tot op den dag van verschijnen bijgew
erlct. 

P
rijs: fr. 62,—

. Porto extra: fr. 10,40. 

Catalogus van de zegels der Luchtpost 1937 
CSE 

U
IT

G
A

V
E

). 
P

rijs: fr. 37,50. 
Porto extra: fr. 7

, 
. 

G
eïllustreerde P

rijslijst van P
akketten 

tegen gereduoeerde 
prijzen. 

Franoo toezending o
p

 aan
vraag
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(245) 


