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Zanimivosti
Na londonski razstavi je bila» proda
na' najdražja evropska znamka •- Švedskai št. 1., pomotoma tiskana v ru
meni barvi (pravilno zeilena). Znan je
samo 1 komad, kupil ga je neki bel
gijski filatelist za 27.000 skandinavskih
kron. Se* pired zadnjo vojno je dal biv
ši rumunski kralj Karol za to znamko
»samo« 5000 kron.
Voditelj ameriške gangistrske druž
be Natan Levine je začel med dru
gim na debelo ponarejati in razpeča
vati znamke po 3 cente iz serije ame
riških predsednikov. Kmalu soi mû
prišli na sled. Ker pa je bil na to
opozorjen, se je umaknil na mehiško
ribiško ladjevje. Tam je spremenil zu
nanjost in mislil, da ga takega ne bo
nihče več spoznal. Toda brž ko se je
vrnil v Ameriko, ga je že na letališču
prijela policija. Sedaj sedi za rešet
kami in se huduje na filateliste, ki so
prvi odkrili njegove falzifikate in po
kvarili njegovi druščini donosen posel.
*
San Marino je izdal znamke, ki pri
našajo barvaste reprodukcije prvih
znamk Zedinjenih držav. Tam pa je
dovoljena reprodukcija! starih znamk
samo v črni barvi. Ameriške oblasti
zaplenijo barvaste reprodukcije po

vsod, kjer se pojavijo. San Marino bo
tako ob dolarje, ki si jih je obetal in
zaradi katerih so bile dane te barvsstè
znamke v premet.
*
Prihodnje leto bo 100-letnica prve
kanadske znamke, združena z medna
rodno razstavo znamk od 21. do 29.ega
septembra v Torontu. Takrat bo iz
dana tudi posebna znamka.
*
Trygve Lie je predložil generalni
skupščini Združenih narodov načrt, po
katerem naj bi Združeni narodi izdali
lastne znamke. Uredili bi tudi urad
za razpečavanje teh znamk; letni do
biček sodijo, bo 300-000 dolarjev.
*
Prva filatelistična revija je izšla 15.
dec. 1862 v Angliji, prva nemška pa
1. maja 1863. Prvi katalog znamk je
izšel 1861. leta v Parizu, prvi menjal
ni klub pa so ustanovili v Ameriki
1856. leta. Ta ni združeval samo. fila
telistov, temveč zbiralce najrazličnej
ših področij (novcev, podpisov, peča
tov itd-). Imenoval se je Omnibus klub- Prvi, ki je pregledoval znamke
na pristnost in zahteval za1 to pri
stojbino, je bil Nemec Hermann v
Berlinu 1877. leta.

5 tem zvezkom je letnik zaključen. Naročnina za 12 zvezkov v letu 1951

znaša 180 din, kateri znesek naj nakažejo naročniki takoj po novem letu
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n.

DECEMBER 1950

štev.

10

Vsezvezna razstava 1951
Aprila 1951 bo v Zagrebu vsezvezna filatelistična razstava. Sodelovala
bodo v okviru svojih republiških zvez vsa filatelistična društva FLRJ. Ker
bo določen vsaki Zvezi lasten paviljon na zagrebškem velesejmu v pri
mernem obsegu, bo skušala vsaka Zveza podati pregled svojega dela, ravni
in delovanja svojih podružnic.
Razstava bo pod častnim predsedstvom naših najvišjih predstavnikov
oblasti. Vabljeni bodo tudi vidnejši predstavniki filatelističnih organizacij
iz tujine, tako da bo razstava doslej največja manifestacija naše filatelije.
Da podkrepimo pomen prireditve, bo ob tej priložnosti ustanovljena
Vrhovna filatelistična zveza FLR Jugoslavije.
Dolžnost slehernega filatelista je, da se zaveda velikega pomena raz
stave in da po najboljših močeh pripomore k dostojnemu uveljavljenju
slovenske filatelije.
Ustanovljen je pripravljalni odbor slovenskega dela razstave, ki je
pričel delati. Ker bodo razstavljale vse podružnice (ne posamezniki), je
potrebno, da da vsak filatelist svoji podružnici na razpolago zbirko ali
gradivo, ki ga želi razstaviti.
Podružnice naj v ta namen zbero od svojih članov zapiske o priprav
ljenem gradivu ter naj vse potrebne podatke sporoče najpozneje do 31. de
cembra 1950 pripravljalnemu odboru naše Zveze na naslov: Razstavni
odbor Filatelistične zveze, Ljubljana, poštni predal
štev. 281. Prav tu dobe tudi vsa potrebna pojasnila ustno ali telefonično
(št. 37-44).
n .
, . ,
,,
Pripravljalni
odbor

Pred novim letnikom
Današnja številka našega glasila
zaključuje prvi letnik. Prav je zato,
da si ga kritično' ogledamo, ugotovimo
dotoro' in slabo v njem' in nato na
osnovi izkušenj začrtamo pot boja za
boljši prihodnji letnik.
Sodim, da je razvoj revije, tako po
izvedbi kakor po vsebini, jasno viden-
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Tudi nepoučen član bo lahko zasledi!
borbo, za papir in tiskarno, hkrati pa
pogumno stremljenje po kvalitetni in
raznoteri vsebini.
Ne bi rad ponavljal znanih in ne
prijetnih vzpodbud, naj se vendar kdo
oglasi, naj, žrtvuje pol ure časa, malo
papirja in dobre volje in naj nam

,

sporoči svoje želje, pripcmbe, kritiko.
Mislim, da bodo to pot vsi naši bralci
in tudi tisti, ki zaradi majhne naklade
ne pridejo do, glasila, enodušno skle
nili, da nam še v tem, tednu sporeče,
kaj radi bero v glasilu, česa pogre1šajo, če se1 jim zdi kakšna rubrika
odveč ali premalo, da morda žele
člankov, ki olbravnavajOi njih posebna
področja itd1. So nove znamke premalo
obdelane, življenje filatelistov v LRS
in FLRJ preskromno opisano. Ali jih
mika zvedeti oi delu, Zveze iz zapiskov
sej, jih zanima strokovni tisk, se nav
dušujejo za razstave, žele rubriko
»vprašanja in odgovori«, morda hre
pene po izmenjavi in bi, jim ustregli
z »malimi oglasi«? Žele za sedanjo

ceno le 16 strani ali pa bi bili voljni
odriniti več, če bi bila revija bolj
obilna?
Glejte, kako razgibana1 snov za
pismo, ki nam- ga boste poslali! Zato
sem prepričan, da bom že čez nekaj
dni lahko užival nad Vašimi dopisi.
Ce se bo kdo morda preveč krepko
razsrdil nad glasilom in se bo od! pre
velike ihte pozabil podpisati, nič ne
de. Samo da vemo, da tudi naših 3360
članov enkrat vsajl pol ure žrtvuje za
skupnost in da ni le troje ljudi odbo
ra, ki sfcrbe za tisočkrat več članovšteviilk.
30 lepih dobitkov bo žreb razdelil
med sodelujoče, zato... Vas ne bom
več motil. Z e pišete ■..
Inž. Dušan Gruden.

Podružnice se morajo
na občne zbore dobro pripraviti!
Smo tik, pred novim letom, v katerem so vse naše podružnice pred
odgovorno nalogo: najpozneje do 31. januarja 1951 morajo opraviti svoje
redne letne občne zbore. V januarju zaradi tega, ker morajo po pravilih
določiti na zborih tudi delegate za redno skupščino Zveze, ki bo zaradi
razstave že v februarju 1951.
V preteklem letu so redke podružnice opravile zbore kar dobro. Druge
pa so bile na zboru skoraj brez članstva. Dokaz, da kažejo člani medel
odnos do organizacije in da jim gre le za znamke. So celo taki, ki dočakajo,
da jim odborniki »postrežejo« z znamkami na domu. Vse take in podobne
nepravilnosti morajo odpasti. Člani, ki jim delo ni mar in so se vpisali le
zaradi znamk, niso zaželeni, ker so v nepravilnem in škodljivem odnosu
do skupnosti. Podružnice naj take člane preverijo, izločijo pa zlasti tiste,
za katere vedo, da le trgujejo in preprodajajo znamke.
V lastni prid članstva je, da se polnoštevilno udeleže občnih zborov,
da živo razpravljajo o delu, nalogah in napakah. Če naj bo delo boljše in
povezano, je nujno, da so na zboru prav vsi člani. Občni zbori so pomem
ben dogodek, za katerega se mora zanimati sleherni član!
Pri volitvah naj člani izberejo nesebične in požrtvovalne delavce. Take,
ki so že doslej pokazali pravilen odnos in nove delavoljne, ki so v vsakem
oziru neoporečni. Volitve so lahko po kandidatnih listah ali pa tajne.
Članarina in pristopnina ostane do nadaljnjega v dosedanji višini.
Članarina letno din 180.— za odrasle in din 90.— za mladince, pristopnine
pa din 50.— odnosno din 25.— za mladince. Vse prispevke (članarino,
vpisnino in depozite) je treba poravnati najdlje do dneva občnega zbora
za leto dni v naprej, podružnice pa naj nakažejo Zvezi prispevke s spiskom
do 31. januarja 1951.
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Dr. Anton Lavrič:

Pet let slovenskih natiskov
(2. nadaljevanje)

w

II. PRETISKANE NEMŠKE IN MADŽARSKE ZNAMKE
Popolna serija ipiretiskanih nemških
Ker so se pretiskavale nemške in
madžarske znamke hkrati in z istimi , znamk obsega, naslednje vrednote v
pfenigih: 1 (siva), 3 (rjava), 4 (šfcriPlijoščami, jih bom tudi skupaj obrav
naval.
ljeva)^ 5 (olivnozelena), 6 (modroviIz istih razlogov, kakor je bilo trejoličasta), 8 (oranžna), 10 (temnorjaba pretiskati za ozemllje bivše Ljub
va), 12 (karmin), 15 (rjavolisaisitai), 20
ljanske pokrajine znamke v lirski va
(svetlomodra), 24 (rumenorjava), 25
luti, je bilo treba pretiskati za ozem
(temnomodra), 30 (zelenoolivna), 40
lje, ki so ga imeli med vojno okupi
(lilasta), 42 (živozelena), 50 (temno
rano Nemci, znamke v nemški valuti;
zelena), 60 (rdečerjava) in 80 (črnoza del Slovenije, ki je bil pod Madža vijoličasta).
ri, pa znamke v madžarski vajluti. Ker
so morale tudi pošte nemškega in
madžarskega zasedbenega ozemlja od
vesti vse poštne vrednotnice, ki so
bile veljavne pred osvoboditvijo1, Di
rekciji ptt v Ljubljani, je ta imela v
zalogi precejšnje zaloge okupatorjevih
znamk in jih je mogla) pretiskati.
Tudi za te pretiske je izdelala kli
šeje klišarna tiskarne Ljudske pra
vice po načrtu tov. Pipana, enega za
miali foajmiat nemških znamk in za
madžarske znamke; drugega za veliki
format nemških znamk. Klišeja se
razlikujeta od klišeja za pretisk po
krajinskih znamk samo po tem,, da
imata napis Jugoslavijia samo spodaj.
Klišeja sta bila izročena, tiskarni Di
Osnovne znamke so do vključno
rekcije! ptt dne 14. VI. 1945 obl 11- uri.
0,12 RM tiskane v knjigotisku, od
Iistoi popoldniei je tiskarna začela s
0,15 RM dalje pa v jeklorezu. Znamke
pripravami za pretisk, drugi dan pa
s pretisfcavanjem znamk, kar je tra do vključno 0,24 RM so malega for
mata, 21,5 x 26 mm; slika 18,5 X 22,5
jalo do 21. VI. 1945.
milimetrov, one od vključno 0,25 RM
Kako in v kakšnih) količinah je Zaloga vrednotnic predajala tiskarni nem dalje pa so večjega formata — 24,5
X29mm, njihova slika 21,5x26 mm.
ške in madžarske znamke, je razvidno
iz razpredelnice št. 7, stolpec 1. Ti Manjše znamke so zobčane grebena
sto 14, večje pa pravi tako grebenasto
skarna je znamke pretiskajlja v dneh
14:133/4. Tiskane sot v polah po 10
od 15. dd 21. VI. 1945. Iz stolpcev 2
X 10=100 komadov, papir je bel, le
in 3 iste razpredelnice je razvidna
količina v redu pretiskanih znamk in pilo gladko ali brazdasto'. Pretisk črne
barve je na vseh znamkah v knjigo
makutlafcure; nastale pri pretisfcu, 'iz
tisku.
stolpca 4 pa količina znamk, ki jih je
poštna direkcitjiai razpečala) do 24. VIII.
Kako je tiskarna predajala Zalogi
1945, ko je morala, preostalo zalogo
vrednotnic posamezne vrednote, nam
odvesti glavni zaiDogi v Beograd.
pove razpredelnica 8.
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7. razpredelnica
Pfenigi

15.6.1945 18.6.1945 19.6.1945

1
3
4
5
6
8
10
12
15
20
24
25
30
40
42
50
60
80
filerji

V pro- j 24. 8. 1945
i Pri pretisku V redu
pretiskan { daji do | predano
nastala
Ijmakulatura znamk 24. 8.1945 j Min. PTT
I

Število znamk oddanih v preitisik
35-000
100.000
49.000
40.000
400-000
14.300

27.600
65.500

220.000
30.000
25.000
36-000

70.000
10.000
49.000
42.000
60.000
75-000
44.000
50-000
40.000
10.000
25.000
8-50C
32.60C
29-500
24.300
36.200
32.800
10-000
9.500
8.500
12.500

1

4
5
10
18
20
302
303
50
70
80
100 |

skupaj
35.000
100-000
49.000
40-000
400.000
41.900
65.500
290.000
30.000
35.000
36.000
49.000
42.000
60.000
75.000
44.000
50.000
40.000

500
1.700
700
300
14.700
1.700
3.800
11.400
700
1.300
1.300
9-800
900
900
1.000
8-100
200
4-500

34,500 29.453
98-300 61.232
48-300 42.118
39.700 33.617
385-300 125-791
40.200 34.576
61.700 43-307
278-600 120.566
29.300 24.433
33.700 28.833
34.700 29.717
39.200 39.2001
41.100 34.932
59.100 41.147
74.000 46.985
35.900 30.771
49.800 36-821
35.500 30.509

5-047
37.068
6.182
6.083
259.509
5-624
18.393
158.034
4.867
4.867
4.983

10.000
25.000
8.500
32.600
29.500
24.300
36.200
32-800
10.000
9.500
8.500
12.500

500
3.800
100
3.400
2-000
4.900
6.400
2-900
900
800
900
1.500

9.500
21.200
8.400
29.200
27.500
19-400
29-800
29.900
9.100
8.700
7.600
11.000

8.052
8.155
8.003
8-262
8.222
8-188

1.448
13.045
397
29.938
19.278
11.212

16.593

43.107

8-057
8.056
7.526
8.246

1.043
644
74
2.754

6.168
17.953
27.015
5.129
12.979
4.991

1 Od tega 13.767 vrnjeno komisiji za p retisk.
2 S sliko Štefanove krone.
3 S sliko Elizabete Szilagy.

8. razpredelnica
Pfenigi j
1
3
4
5
6
8
10
12
15
20

15. 6.

18. 6.
j

20. 6.

21. 6.

Skupaj

—
—
—
—

—
.—
—
—
—
___
__
—

34-500
98.300
48.300
39.700
385-200
40.200
61.700
278.600
29-300
33.700

—

34.500

98-300
48-300

—
—

—
—

—

—

39-700

—
—

40.200
—

61.700

213.400

65.200
29.300
33-700

—
—
—

385.200

1
j

16. 6.

—
—
—
—
—

—

—
—
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Pfenigi

24
25
30
4042
50
60
80 |

15. 6.

16. 6.

18. 6.

20. 6.

21. 6.

Skupaj

—
—
—
—
—
—
—
—

34-700
—
—

—
—
—
—
74.100
35.900
49.800
35.500

—
39.200
41.100
59.100
—
—
—
—

34.700
39-200
41.100
59.100
74.100
35.900
49.800
35.500

—
—
■_
—
—
—
—
—

—
—
—
—

zneje; količina znamk, ki sta jih pošti
Kranj in Maribor 1 prejeli od Zaloge
vrednotne, je razvidna iz razpredelnice
9. Prav tako je raizvidtno iiz te razpre
delnice, koliko znamk so prodale pošte
in koliko so jih po 30. 6. 1945, ko' so
znamke vzeli iz premeta, vrnile Zalogi
vrednotnic.

Uredba o pretisku nemških znamk
je bila objavljena v islužbenem listu z
uredbo o preitisko pokraj inskih znaimk.
Prvo je Zaloga vrednotnic poslala
dne 15. 6. 1945 poštama Kranj; in Mar
riibotr 1 znamke po 3,4 in 6 Pf za poštni
promet po Gorenjskem iin Štajerskemu
Ostale vrednote so bile razposlane pon

9. razpredelnica
Pfenigi
1
3
4
5
6
8
10
12
15
20
24
25
30
40
42
50
60
80

!

Maribor
3.000
46.000
15.000
7.000
280.000
7.000
20.000
170.000
100
2.000
3-000
800
8-000
20.000
30.000
4.000
15.000
3.800

Kranj

Skupaj

2.400
23.200
8.200
3.600
76-200
4.100
12.600
79.500
100
2.600
2.600
400
4.000
10.000
14-900
2.800
5.700
2.600

5.400
69.200
23.200
10.600
356.200
11.100
32.600
249.500
200
4.600
5.600
1.200
12.000
30.000
44.900
6.800
20.700
6.400

Kakor vidimo, je bila v času, ko so
znamke imele framkaifcurmo veljavo,
prodana na poštah razmeroma majhna
količina znamk, kar je razumljivo, če
upoštevamo kratko dobo, v kateri so
imele pretiskane nemške znamke
frankaturno veljavo, in zraven še raz
mere takoj; po vojni.

Poštna direkcijai je obvestila z
okrožnico, naj; pošte na Gorenjskem

Prodano

Vrnjeno

5.226
37.006
19.181
9.391
101.565
10.350
19.081
96.340
200
4.600
5.500
1.200
10.706
16.920
22.759
6.544
12-594
6.282

174
32.194
4.019
1.209
254-635
750
13-519
153.160
—
—
100
—
1.294
13.080
22.141
256
8-106
118

naročajo znamke pri pošti Kranj, po
šte na Štajerskem pa pri pošti Ma
ribor 1, ki s ja delovali kot založni
pošti za ti ozemlji. Dalje je bilo ob
javljeno v isti okrožnici, dla smejo
pošte prodajati te pretiskane znamke
samo za nemške marke, če pa želi
stranka plačati pristojbino v Lirah, se
mora pristojbina zaračunati v gotoivini(Dalje)
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POŠTNI ŽIGI NA SLOVENSKEM (6. popis)
Opomba: v nižje navedenem popisu tujih imen za časa zasedbe pomenijo označbe:
LP = Ljubljanska pokrajina, M = Madžarska zasedba, N = nemška zasedba in
IT = pod Italijo (cona je navedena zaradi orientacije).
Zasedb.j
po
dročje

Tek.
št.

Državna pošta LRS

164
165
166
167
168

173
174
175

LJUBLJANA 6
LJUBLJANA 7
LJUBLJANA 8
LJUBLJANA 9
LJUBLJANA 10
(b. p. Moste)
LJUBLJANA 11
(b. p. Vič)
LJUBLJANA 12
LJUBLJANA 13
LJUBLJANA-POLJE
(b. p. Dev. Ma. v Polju)
LJUBNO
LJUTOMER
LOČE pri Poljčanah

176
177
178

LOG
LOKA pri Zid. mostu
LOKA pri Zusmu

N
N
N

179
180
181
182
183
184

LOŠKI POTOK
LOZ
LUČE pri Ljubnem
LUKOVICA
MAČKOVCI
MAJSPERG

LP
LP
N
N
M
N

185
186

MAKOLE
MALA NEDELJA

N
N

187
188
189

MARENBERG
MARIBOR 1
MARIBOR 2

N
N
N

190
191

MARIBOR 3
MARIBOR 5

N
N

192

N

193
194

MARIBOR 6
(b. p. Studenci)
MARIBOR 7
MARIJA SNEŽNA

195
196

MARTJANCI
MATERIJA

M
IT

169
170
171
172

Tuje ime za časa zasedbe

LP
LP
LP
LP
LP

IT:
IT:
IT:
IT:
IT:

LP

IT: (Lubiana) — N = Laibach 11

LP
LP
LP

IT: (Lubiana) -— N = Laibach 12
IT: (Lubiana) — N = Laibach 13
IT: (Lubiana) N = Mariafeld — Krain

N
N
N

Laufen (Sainn)
Luttenberg
a) Heiligenigeist (b. Poltschach)
b) Plankenstein (Steierm)
Logno — (cona A)
Laak (b- Sternbriick Steierm)
a) Laak (b. Siissenheim)
b) Sallenburg (Steierm)
Pošta ni poslovala
Pošta ni poslovala
Leutsch (Sann)
Lukowitz (Karnten)
Matyasdomb
a) Monsberg (b. Pettau)
b) Monsberg (Steierm)
Maxau (Steierm)
a) Kleinsonntag b) Kleinsonntag
(Steierm)
Mahrenberg
Marburg (Drau 1)
a) Marburg (Drau 2)
b) Marburg (Drau, Steiermark) 2
Marburg (Draiu) 3
a) Marburg (Drau) 5
b) Marburg — Deutsch fiir immer!
Marburg (Drau, Brunndorf)

N
N

(Lubiana)
(Lubiana)
(Lubiana)
(Lubiana)
(Lubiana)

—
—
—
—
—

N
N
N
N
N

=
—
=
=
=

Laibach
Laibach
Laibach
Laibach
Laibach

6
7
8
9
10

med okupacijo ni obstojala
a) Maria Schnee (b. Mureck)
b) Wolling (Steierm)
Martonhely
Matteria — (cona B)
(Dalje)
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ASE NOVE ZNAMKE
NOS NOUVEAUX

TIMBRES-POSTE

Chez nous sur toutis les chamips
est livree la, bataille po ur l’execution
do plani quinquiennal, piour te construction du socialismie. Cest pourquoi on
ne doit s’etonner oue poiur la nruvelle serie dtes timbres-poste ont ete elus
des motifs, representant les differents
secteurs de l’econo|mie politique. Car
c’est surtout 1’effoirt entrepris sur
les champsi Q!es plus differents qui
nous apporte dtes succes et nous gairantit un meilleur avenfr. Les nouveaux
timibres demontreront au monde eintier
1’enthousiaisme de- ncitre peupile au
travail, le developpement de notre
jeune pa,ys socialiste qui construit le
scpialisme avec ume volonte ferme
et avec ume confiance constante du
peuple en| la victoire definitive.
Au moment oii |lie philateliste obtient
un beau tirmbre, il feuillete de bon
gre les premieres feuilles de son album
et le compare les moutveautes avec
les timtldes lesquels il possede dej a.
II passe tres vite les; timbresi de
1’anciemme Youg>o&laivie, Quel contraste
e n tpe les ' timbresuppstje
regpliers
d’aujourd’hui et d’al*ors qui sont-commes toutes les choses d’alors-morts,
sans idees! En regairdant, au contraire, nos timibres, emis apres la libera
tion, 1’ histoire1 toute entriere de metre
jeune pa,ys se deroule dievant nous.
Ainsi les premiers timbres-poste portent bal portraiture de notre marechal
Tito, le commandant en chef de la
lutte nationale de liberation, a c6te
de lui se trciuve 1’ordtae de l’heros
National, la decoration la plus grande
du combattaint. La serie suivante des
timbres-poste est toujours consacree
a la guerre de liberation. Elle est
appellee habituellement »partisane«,
vu qu’elle repr&emte des imatif guerpieres la portraiture du Marechal,
1’image d’une partisane i- guerriere,,
la celebre ville dei Jajce ou ont ete
posees les basesj de notre republique.
Ces timbresi sont en cours deja durant
cinq anis, aussi ont-ils ete surcharges

avec la ncuvelle denomination de
1’etat FNR Jugoslavija (Republique
Federative Nationale). Le collecteur
specialiste troiuvera parmi eux des
specialitds nombreuses ce quii ne peut
nous etonner vue la. longue periode,
pendant laquellei les timbres sont en
cours, et vuesi les diifficultes a l/occa.
sion de l’achat du materiel d,’imprimerie.
Nos moiuiveaux tiim/bres-posite representenit ce qui est le plus impiartant pendant
la lulte pour rexecuitioni du plan quinqueinnalles branches diffdrenitesi de l’econorciiie nationaile. Y sont comprisesi: l’industrie siderurgique, rindustrie electrique, ra'griculture, 1’ indlusitirie du batiraemt, la peche, rexploitaitiion deis mi
ne, 1’arboricuiliture, 1’iud'uistrie du boits,
rindustrie teixtijlle, 1’elevagei du be
tah, 1’impirlimerie, le commerce et les
transports. Les dessins diesi timbres
ont beaucoup. reuissis surtout s’impoise leur vivaciite. GrSee a elle les
timbres offremt 1’iimpressiiioln redile de
la vie efervescente et de' 1’effort de
notre patrie au travail. Chaque personne, representee sur le timibre, miontre notre! homme au travail. Le tim •
bre a 2 dinars represente le) travail
infatigalble du paysaim, tendant a procuirer la nourriture a la force ouvriere. Sur le timbre a 3 dinars, nous voyons un jeune ouvrier et umei ouvriere
executant des travau|x de batiment,
et en reigardant ces timbres, on se
souvient- de bon gre de la la lutte
sociajlliste des brigade® de- jeunesse
ainsi que de la part de la jeunesse a
la, construction de la patrie- En regardant le timbre a 7 dinars ajveci les
mineurs, s’occupan)t du perforaiteur,
nous admiirons les victoires du travail
de nos mineurs, qui, avec leur succes
ont depasse toutes lesi previsions et
surprirs le monde entieii. Chaque tim
bre cause une impressioni semblable
et c’est pourquoi ces timbres resteront
un document perpetuel dte notre epoque.
L’impression des timbres est exctellente et prouve de nouveau que les
Products de nos imprimeries peuvent
comcurrencer les timbres d?un pays
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quelconque du mofnde. En ccnstatant le
gr and' progres eimtre nos timbres-paste
precedents et presenbs nous sommes
aussi conscients du progres de notre
patrie sur tour les champs.
Nove koprske portovne
Dne 1. novembra 1950 so izšle kot do
polnilo h koprskim živalicam še portov
ne znamke. Naznanili smo jih že v št. 9.
naše revije, danes pa še dodajamo:
Ta serija, ki obsega pet vrednot, je
mnogo bolj uspela kot frankovne znam
ke. Ivan Krošeij, umetnik, ki je napra
vil osnutke zanje, je opravil svojo na
logo mnogo bolje kakor njegov prednik,
avtor živalic. Ribe na znamki prikazu
jejo važnost ribištva za ta del naše do
movine in njegovo povezanost z mor
jem. Slike so v primeri s frankovnimi
mnogo bolj razgibane. Tudi tehnična iz
delava je mnogo boljša. Tisk je jasnejši,
barve so posrečeno izbrane. Tiskala jih
je Tiskarna Ljudske pravice v Ljubljani
v bakrotisku, predalčasto zobčanje 12 ½
in olepljene z dextrinom (tkzv. finsko
lepilo) pa je bilo izvršeno v Beogradu.
Pola ima 5 X 10 = 50 znamk, robovi pol
so brez oznak. Znamke so velike 24 X 30
milimetrov, slike same pa 20 X 26 mm.

Specialista bodo zanimale (vsekakor
malenkostne) značilne napake na sle
dečih znamkah:
0.50 din 10. znamka pika za besedico porto
bel madež nad dru
31.
gim o v porto
47.
bela pika za bese
dico porto
1.— din 16.
praska nad n v din
bela pika ob očesu
21.
ribe
27.
pika ob desnem ro
bu slike
28.
dve praski pod be
sedico din
38.
pika na levi ob ribi
49.
pika ob desnem ro
bu slike
50.
pika na levem robu
slike

2.— din 21. znamka: barvasta pika v le
vem zgornjem kotu
pred ribo
bela zareza v zgor
24.
njem robu slike med
črkama P in O v
porto
bela
pika ob črki R
44.
v porto
bela pika pri dru
3.— din 19.
gem T pri napisu
STT
bela pika med čr
33.
kama I in N v din
pika z belo črto pri
39.
drugi ribi (šteto od
spodaj)
bela pika pri U v
5.— din 45.
VUJA

A Z S T A V E
RAZSTAVA V LJUTOMERU
Filatelistično društvo v Ljutomeru
je priredilo od 10. dol 24. 9. na okrajni
gospodarski razstavi svojo razistavo.
Na črnih kartonih pod steklom so
bile prikisizane znamke FLRJ, bivše
Jugoslavije, VUJE, okupacijske in
evropskih držav. Razen tega celine,
anaioigične razglednice in literatura^
Smotrno pripravljeno' zbirko je pri
kazal mladinec Šumak (Švica, Belgi
ja), prav tako' predsednik Lapornik z
VUJO in tajnica Kuhairičeva z Avstri
jo
Plevelovi primerki analogičnih
razglednic (tafcoi imenovanih maksi
mum kart) so tudi zbudili pozornost.
Taka izbira sodi kar na vsezvezno
razstavo. Poleg tega je biloi nekaj za
nimivih celin in frankaitur.
Razstava je dosegla namen in je
imela dosti obiskovalcev. V splošnem
je potrebna' pripomba, da se razstave
po navadi pripravljajo na hitro roko,
kar je glede nai celoto v škodo' večje
mu uspehu im zaradi tega trpi smo
trnost. Zato je' vselej priporočljiva
potanka priprava, dcibrai izbira in
planska razporeditev.
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II. RAZSTAVA V ŠOŠTANJU
Podružnica v Šoštanju je priredila
22. 10. 1950 svojo drugo razstavo v
okrajni sindikalni čitalnici v Šošta
nju. Prostor je bil primerno oprem
ljen s parolami in okrašen.

Na mizah pod steklom so bite raz
stavljene znamke FLRJ, Svobodnega
tržaškega ozemlja V. U. J. A-, NDH,
Češkoslovaške republike, stare Avstri
je in nekaj prekomorskih. Poleg tega
so bili prikazani spominski ovitki s
priložnostnimi znamkami in žigi ter
lite.raitiurak
Čeprav je bila razstava manjšega
obsega je vendarle zbudila -med zbi
ralci in ljudlstvom precej' zanimanja
zlasti med mladino. Razstavo' si je
ogledalo nad 300 obiskovalcev.
Pohvalno je za delovanje šoštanjske
podružnice, da. je že vdrugič razstav
ljala in s tem> na zunaj naglasila po
pularizacijo filatelije. Naij bi bilo
tako pozitivno pri zadevanje' v spod
budo drugim dtruštvom, ki imiajo ena
ke možnosti, a doslej niso pokazala
ne smisla ne1 dovolj' dbfore1 volje zai nastope v javnosti. Prav razstave so živ
odraz in podtoiba hotenja in žitja dru
štva poleg prvenstveno vzgojnega, in
propagandnega- namena'. C e se bodo
upravni odbori naših podrružnlc tega
zavedali, bctdb splahneli predsodki o
težavah in »pomanjkanju« razstavne
ga gradiva. Podlročje filatelije nudi
neizčrpen' studenec dobrih idej, pobud
in možnosti razstavljanja. Treba je le
hoteti in začeti, pa 'bo led prebit.
Uspeh ne bo izostal.

DELOVANJE PODRUŽNIC
Idrija je prevzela filatelistično sek
cijo v okviru novo ustanovljenega
pionirskega sveta- Sestanke imajo
vsako nedeljo ob 10. uri pred dru
štvenimi sestankom. Vodi tp|v. Pivk
Josip. K seslta Inkom se je priglasilo
14 pionirjev. Društvo je razdelilo' med
začetnike nekaj znamk iz svojega-.
Podružnica Guštamj ie imela v ok
tobru sestanke: 5. in 19. v Guštanju,
12. 10. v Prevaljah in 26. 10. v Dravo
gradu in Slovenj Gradcu. Skupna
udeležbai 50 članov in 16 mladincevV Slovenj Gradcu se snuje- priprav
ljalni odbor za ustanovitev samostoj
ne podružnice.

Podružnica »Triglav«
Z veseljem pozdravljamo rubriko,
ki jo je- uvedlo uredništvo našegai gla
sila. Da seznanimo filateliste širom
po Sloveniji z našim delom in da- pre
nesemo' svoje izkušnje na ostale pc>družniice, navajamo nekaj svojih uspe
hov.
V dobi tekmovanjia, simo imeli 22
rednih sestankov (članskih) in 9 mla
dinskih. Na mladinskih sestankih ima
mo sedaj' redtnia predavanja. Predavali
so: tov. Anderlič o žigih, inž. Gruden
o tisku in, dr. Lavrič ci izdajah znamk
v coni B. Vzgoja naših mladincev je
že na taki stopnji, da ni nobenih pri
merov, da bii znamke preprodajali.
Zbirke se pregledujejo od prilike do
prilike in ob- delitvi znamk.
Šolski uspehi so naislednji:
13 ali 10.40»/«
1. odličnjakov
22 ali 17.60%
2. prav dfcbrih
31 ali 2,4.80»/«
3. dobrih
25 ali 20.00%
4. zadostnih
32 ■ali 25.60»/«
5. neocenjenih
2 ali 1.60%
6- nezadostnih
Skupaj; mladincev 125 ali 100%
Uvedli smo socialistično, nagrajeva
nje naj,boljših mladincev in pionirjev,
To dviga zavest med našimi najimslajšimi filatelisti. — Imeli smo 3 redne
seje upravnega odbora, in revizijsiki
pregled klubskega poslovanja- po nad
zornem' odboru.
Socialni sestav našega, članstva je
naslednji:
a) delavcev in nameščencev
48 »/«
b) delovne inteligence
8«/0
c) upokojencev
1»/#
č) zasebnikov
11 o/«
d) mladincev in pionirjev
32«/o
Vse članstvo je razdeljeno na šest
krožkov. — Od L V. do 30. IX. 1950
so- člani našega kluba izvršili 13-634
udarniških ur, od teh 1667 filateli
stičnih. Med člani vodi tov. Dermaša
Nace z 1257, pionir Kopecky Baldl pa
s 108 filatelističnimi urami.
Člani kluba so vpisali 282.500 din
drugega ljudskega posojila,. To vsoto
je vpisalo 184 vpisnikov. Ker ima klub
nad 30 % mladincev, jC' vpisana vso
ta lep prispevek k izpolnitvi naše prve
petletke. Povprečno odpade na vpis
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PODRUŽNICA KRANJ
Podružnica je sprejela obveznost,
da bodo. njeni člani v času tekmovanja
do 1. novembra 1950 opravili 1200 ur
prostovoljnega dela.
Po potrdilu Štaba delovnih brigad
pri IO-MOOF v Kranju so opravili
člani pri raznih akcijah delovnih bri
gad mesta Kranja skupno 2985 ur, ta
ko da so svojo obveznost izpolnili z
248%.
PODRUŽNICA ČRNOMELJ
Po potrdilu Gradbenega vodstva za
modernizacijoi češite v Črnomlju 'je
tov- Klopčič Ivan napravil na gradilišču v prvi polovici septembra 36
udarniških ur-

nika 1535 din. Z vpisom posojila so
pokazali tudi naši člani — filatelisti
trdno voljo za naglo izgradnja socia
lizma z lastnimi silami.
»Novo Filatelijo« pirejema 120 člmaov
redno:. Pri čistki članstva je upravni
odbor črtal 19 članov, ki niso bili
aktivni. Dalje smo odklonili sprejem
6 članov, ki jih nismo ocenili kot res
ne filateliste.

ROSTOVOLJNO DELO
PODRUŽNICA ŠOŠTANJ
Po. potrdilu Lovske družine Mozirje
je tov- Bojan Karče opravil v prvi
polovici oktobra 34 ur udarniškega
dela pri popravilu lovske koče na
Mozirski planini. Skupno opravljene
ga dela 303 ure.

Pregled
do 15. nov. 1950 opravljenega prosto
voljnega dela po filatelistični liniji:
naZnTur skupno ur
Podružnica

PODRUŽNICA VRHNIKA
Poleg dotedanjega dela so člani
opravili še 264 efektivnih ur, tako da
znaša opravljeno delo skupino 531
efektivnih in 591 normiranih ur. K
tem' se prišteje še 180 normiranih ur
zo. kopanje in prevoz peska.
FILD, GORNJA RADGONA
Člani podružnice so izvršili prevzete
obveznosti. Dne 24. oktobra je 25 čla
nov opravilo 120 udarniških ur, ker je
priskočilo v pomoč državnemu vino
gradniškemu posestvu v trgatvend kam
panji, ki je bila ogrožena ob pomanj
kanju delovnih moči.
Tudi pri gradnji krajevne elektroradia delavnice sta dva član® napra
vila 114 ur prostovoljnega dela. Pred
vsem se je izkazal Zvonko: Klemenčič,
ki je sam opravil 106 ur dela: za novo
delavnico: in skladišče. Opravil pa bo
še nadaljnjih 50 ur.
PODRUŽNICA BLED
Člani so opravili v oktobru skupaj
96 ur prostovoljnega dela- Od tega 56
ur pri dramatiskem odseku z urejeva
njem garderobe, odra in pododra, 27
ur pri prepisovanju vlog, pri Planin
skem društvu pa 13 ur pri delu za
planinsko kočo na Lipanci.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kranj
Vrhnika
Šoštanj
Jesenice
SFD
Gor. Radgona
Ljutomer
Celje
»Triglav«
Črnomelj
Bled
Idrija
Murska Sobota
FKL
Postojna
Metlika
Ilirska Bistrica
Tolmin
Nova Gorica
Maribor
Tržič

24.87
17.93
13.77
13.26
10.65
9.26
6.14
4.26
4.19
4.14
3.17
3.—
2.09
1.95
1.60
1.55
1.44
1.19
0.76
0.68
0.49

2985
771
303
832
1225
324
258
749
1667
116
152
120
94.
876
97
42
36
51
28
240
30

Skupno 10.996 ur

Ze ta pregled kaže, da se je podruž
nica v Kranju najresneje lotila tek
movanja in znatno presegla prevzeto
obveznost. Najbolj so se izkazali s pro
stovoljnim delom kranjski člani tovBrezovar Vlado ml. in Brezovar Janez
ml., ki imata vsak po 510 ur, nadalje
Stojanovič Cedo 450. Jereb Kati 298,
Starc Anton ml. 288, Praprotnik Jože
228, Bratkovič 166 in Rajko Starc s
144 urami.
Ker še ni vseh podatkov, bomo ob
javili končni izid tekmovanja v naSiodnjem zvezku.
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MlAŠI POSEBNil ŽIGI
11. Od 20. VIII. do 31. VIII. 1950 je
priredil Filatelistični klub v Dubrovniku,
podružnica FSH br. 5, filatelistično raz
stavo. Posebni jekleni žig črne barve in
s premakljivim datumom. Odločba mi
nistrstva PTT št. 17.226 z dne 10. VII.
1950. Besedilo »Šahovska olimpijada —
Filatelistička izložba«.

13. Od 23. IX. do 8. X. 1950 je bil v Za
grebu V. velesejem. Pošta pred velesej
mom je uporabljala enokrožni jekleni
posebni žig v črni barvi, premakljiv
datum. Besedilo žiga »Zagrebački velesajam — Filatelistička izložba«. Odločba
ministrstva PTT št. 17.226 z dne 10. VII.
1950.

14. Od 17. do 24. IX. 1950 je bil v Guštanju V. koroški festival.
Enokrožni
spominski žig rdeče barve, ki je bil v
uporabi samo v nedeljo 24. IX. 1950. Od
ločba ministrstva PTT št. 19.555 z dne
25. VIII. 1950.
12. Od 25. IX. do 8. X. 1950 je bila
filatelistična razstava HFD (Hrvatskega
filatelističnega društva) v Zagrebu, pa
lača pošte 1 v Jurišičevi ulici ^5 v po
častitev 50. obletnice obstoja društva.
Dvokrožni jekleni posebni žig z nepre
makljivim datumom 23. IX. 1950 in be
sedilom »XX. Jub. izložba Hrv. fil. dru
štva u Zagrebu«, letnico »50« ter lovor
je vo vejico.
15. Od 1. do 8. 10. 1950 je bil v uporabi
posebni žig črne barve v Ilirski Bistrici
za I. slovensko-hrvaški festival.

IlllllllilllllllllllllllllllUIIIIII llllllllilllllllllllllllllllllillllll

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

Poljski filatelisti so priredili v dneh
od 3. do 10. decembra 1950 mednarod
no r ciz stavo znamk v LodSu.

V Nemčiji je tudi Hannover pra
znoval 100-letnico svoje prve znamke z
veliko fil. -razstavo1 (28. X.—5. XI. 1950).
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PRIPOMBE K POSTOPKU OB UPO
RABI SPOMINSKIH ŽIGOV
Glede na poročilo o spominskem žigu
V. koroškega festivala v Guštanju v
novembrski številki »Nove filatelije«
je potrebno opozoriti nai nekatere mi
sli glede postopka in namenov, ki jih
imaijo spominski žigi ob takih prilikah.
Sam sem se udeležil 24. septembra
festivala. Ker imam še vse prejšnje
festivalske žige, me je med drugim
tudi to vprašanje zanimsilo. Videl sem
samotni nabiralnik na veseličnem pro
storu, ki je imel pač le uslužnostno
nalogo, da ljudem skrajša pot do po
šte. Ogledal sem si skromno filateli
stično razstavo. Teda nikjer ni bilo
sledu o kakem opozorilu na spominski
žigŠtevilke z žigom opremljenih pisem
in dopisnic dokazujejo, da je bila na
merno ali nenamerno opiuišeena popu
larizacija spominskega žiga. Ssij, je bilo
794 pošiljk iz rednih nabiralnikov
in le 35 iz festivalnega, ne glede na
130 žigov za zbiralce guštanjiskega, dru
štva. (!) •
Kakšen namen imajo spominski ali
priložnostni žigi ob raznih svečanostih,
festivalih, razstavah itd.? Ne dvomimo
tegi, da ob takih prilikah čim več
ljudi opozori na pomen in naloge fila
telije, da čim širšemu krogu ljudi omo
goči žigosanje pošiljk s takim žigom.
Postopek v zgoraj) opisanem primeru
pa je bil ravno nasproten. Da se taki
in podobni' namerni, 'ali nenamerni pri
meri odpravijo, predlagam:
1. Odločbe upravnih organov naj bo
do objavljene na pravočasno vložene
prošnje vedno poprej. V nasprotnem
primeru naj se1 rajši ne izdaijo.
2. Spominski žig naj se uporablja na
tistem, delu prireditvenega prostora, foi
je pristopen vsem, udeležencem.
3. Na prireditvi •— zlasti če jte v njo
vključena, filatelistična razstava — naj
bo javno opozorilo na žig. Najbolje pa
je, da se žig uporablja kar tam,.
Upam, da tako sodi še precej' fila
telistov.
Rud. Wolle, član »Triglava«
Uredništvo soglaša, z navedenimi pri
pombami, ki naj odpravijo dosedanje
napake. To tembolj, ker primer z ži

gom v Ilirski Bistrici ni nič ugodnejši.
Po sporočilu podružnice je bilo od 1do 7- X. 1950 prežigosaniih okrog 12-000
kosov pisemske pošte'. Na dan zaključ
ka festivala 8. oktobra pa je bilo ži
gosanih na slavnostnem prostoru-, kjer
je poslovala poštna ekspozitura, 500
pisem ter toliko dopisnic in razglednic.
Zanimanja za 'ta, spominski žig pa ni
bilo, ker ljudstvo ni bilo nanj' opozor
jeno!!) Zakaj ne?
V tem, primeru celo, ni bilo ne urad
ne objave ne sporočila v časopisju o
posebnem žigu na I. sloveosko-hrvarškem festivalu. Naša Zvezal je zvedela
za to po dopisu podružnice dan pred
uporabo!
Oba primera sta, vzgled,, kako dela
mo napak ali je premalo storjenega.
Storimo v prihodnje več ali vsaj tako,
da bo prav!

8. redna seja 23. V. 1950.
Navzočnih 17 članov odbora. Sklepi:
Direkcija »Jugofilatelija« v Beogradu
želi dopolnitve in popravke k svojemu
katalogu. O tem naj se informira tudi
plenum. Dva odbornika sta določena za
referenta. — Podružnica v Celju pri
pravlja razstavo. — O plenumu so bile
obveščene vse podružnice pismeno.
Posredovanja zaradi lokala se nada
ljujejo. Lokal v središču mesta bo treba
urediti kot stalni razstavni prostor. Spre
jet je predlog za nabavo inventarja ter
je votirana potrebna vsota za opremo.
— Za konferenco v Beogradu so dolo
čeni inž. Gruden, Puntar, Štebih in dr.
Lavrič. — Vsebino posameznih številk
določa sporazumno uredniški
odbor.
Nujno se je treba dogovoriti s tiskamo
s strojnim stavkom za tisk »Nove Fila
telije«.
Člani naj se obračajo neposredno na
Zvezo v vseh vprašanjih, na »Jugofilatelijo« pa v primerih nakupa in prodaje.
Tako bodo odpadli nesporazumi.
Pri preselitvah članov naj ravnajo po
družnice obvezno takole: Društvo, iz
katerega se mora član izbrisati zaradi
selitve, mora javiti društvu, kateremu
se je priseljeni član na novo prijavil,
da je bil član brisan iz društva zaradi
preselitve, s katerimi znamkami je pre
skrbljen in katere prispevke je porav
nal. Kopijo dopisa mora društvo poslati
Zvezi.
Predlog emisije znamk za 1951 ter za
izdajo obletnice Primorske je postala
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12. redna seja 4. 7. 1950
Navzočih 8 članov uprav, odbora. Sklepi:
Podružnica v Rogaški Slatini dobi za
prošeno literaturo. SFD Ljubljana javlja
pripombe v zvezi z anketo o uredbi za
zamenjavo s tujino. — Uspešna prosto
voljna akcija FKL. — Predavanja naj
bodo dobro pripravljena in bolj stro
kovna. — Naroča se nujno potreben in
ventar. — Zagotovitev prostorov naj se
pospeši. — Nabavi se 33 knjig strokov
nega čtiva za knjižnico. — Izdelanih je
320 razstavnih kartonov. — Kartončke za
zamenjavo bo mogoče izdelati po pre
skrbi lepenke. — Pospešiti izdelavo di
plom za častne člane.

Zveza na pristojna mesta. — Namera
vani delovni izlet FZS bo na zadružnem
domu.
Za olajšanje zamenjave in nadzorova
nja pošiljk bo založila Zveza vložne kar
tončke. Ti bodo hkrati lahko služili
propagandi prirodnih lepot itd. Jugo
slavije. Zveza bo stopila v stik s Putnikom in Birojem za turizem.
Pošiljke za tujino je treba pošiljati
preko Zveze.
9. redna seja 30. V. 1950.
Navzočnih 8 članov odbora. Sklepi:
Podružnica v Trbovljah namerava pri
rediti na jesen razstavo. Na merodajnih
mestih je bilo posredovano zaradi lo
kala. — Podružnice bodo pismeno obve
ščene o tekmovanju, ki bo zaključeno
1. XI. 1950. Izid bo objavljen 29. novem
bra. Tiskarna »Slovenskega poročevalca«
je prevzela tisk glasila »Nova Filate
lija« od št. 6 dalje. — Zveza je prejela
naknadno še 8 Zumsteinovih katalogov,
ki' jih prejmejo zaradi vestnega poslo
vanja podružnice Bled, Idrija, Nova Go
rica, Postojna, Ptuj, Rogaška Slatina in
Šoštanj.
10. redna seja 6. VI. 1950.
Navzočnih 9 članov odbora. Sklepi:
Preostale 3 kataloge prejmejo podruž
nice Brežice, Sevnica in Tolmin. Po
družnici Bled in FK Ljubljana sta opra
vili udarniško delo. — Podružnica Kranj
je priredila uspelo razstavo. — Posre
dovanja zaradi lokala se nadaljujejo. —
Tov. Kopecky je določen za I±. blagaj
nika. — Do nadaljnjega bodo seje vsa
kih 14 dni. — Tekoče posle uredi eksekutiva. — Na konferenci množičnih or
ganizacij 6. VI. pri ministrstvu za pro
sveto LRS je bila Zveza pohvaljena, ker
se je pravilno lotila vprašanja vzgoje
mladine.
11. redna seja 20. 6. 1950
Navzočih 8 članov odbora. Sklepi:
Filatelistički savez Hrvatske vabi k
sodelovanju pri zvezni razstavi v Za
grebu aprila 1951. Naše podružnice se
pozivajo k sodelovanju. — Poštno mini
strstvo je Zvezi dostavilo 200 garnitur
celin, ki se razdele sorazmerno po šte
vilu članov podružnicam. — V Gornji
Radgoni je priredila podružnica uspelo
razstavo. — Zveza je naročila pri »LIPI«
v Kopru letalske znamke v lirski ve
ljavi. Podružnice so obveščene, po 210
din za serijo je treba nakazati do konca
julija 1950. — Poštno ministrstvo je odlo
žilo posvetovanje na 9.sep. — Zveza pri
redi 2. julija delovni izlet na Bled. —
Bratske zveze so pozvane na tekmovanje
po točkah: čistka članstva in prostovolj
no delo. — Poskuša se oskrbeti Michelov katalog. — Vpelje se kontrolna knji
ga zamenjave s tujino. — Direkcija »Jugofilatelija« v Beogradu naj tedensko
dostavlja Zvezi potrdila o predanih po
šiljkah.

13. redna seja 18. 7. 1950
Navzočih 7 članov. Sklepi:
Podružnica v Celju pripravlja na
lastno pobudo razstavo, za katero na
bavi sama potrebne vitrine. — Za zgled
no prizadevnost in delno kritje stroškov
je odobreno nekaj serij priložnostnih
znamk. — Inventar je nabavljen.— Za
radi poživitve tekmovanja bo izdana
okrožnica. Podružnice naj do 1. 8. 1950
sporoče obveznosti. Najboljše podružni
ce bodo nagrajene. — Komisija za izde
lavo predlogov na posvetovanju se se
stane do druge seje, na kateri predloži
izdelane predloge. — Zveza naroči »To
variša« in preskrbi vse doslej izišle iz
vode s filatelistično rubriko. — Knjiž
ničar uredi kartoteko knjig in revij. —
Glasilo »Nova Filatelija« bo izhajalo od
št. 6 dalje v novi opremi in vsebinsko
bolj kvalitetno.
14. redna seja 1. 8. 1950
Navzočnih 7 članov odbora. Sklepi:
Filatelistični zvezi Makedonije izpo
slujemo nabavo 45 albumov — JOL. —
Hrvatskemu filatelističnemu društvu v
Zagrebu pošljemo želene podatke za
njegov almanah. — Filatelistična zveza
Bosne in Hercegovine sprejema tekmo
vanje FZS. — 5. 8. 1950. bodo slovesno
izročene diplome častnim članom FZS
tov. Kobalu, Horvatu in Novaku. —
Osem članov odbora dalje posreduje za
lokal FZS. — Izdelan je osnutek pravil
za Zvezo filatelistov Jugoslavije. — De
legati za posvetovanje v Beogradu dobe
obvezna navodila.
15. redni seja 29. 8. 1950
Navzočnih 9 članov odbora. Sklepi:
Od zaloge se da na razpolago in upo
rabo podružnicam 100 črnih vložnih
kartonov za razstave znamk. — Na pri
stojnih mestih priporočimo prošnjo Fi
latelistične
Zveze
Makedonije
glede
znamk VUJA-STT. — FZS prepoveduje
vsako razširjanje takoimenovanih ve
rižnih pisem (Kettenbriefe). — FZS je
dobila nakazan lokal na Miklošičevi ce
sti št. 5. Posebna komisija poskrbi za
njegovo ureditev ter za nabavo kur
jave. — Posvetovanja v Beogradu se
udeleže trije člani odbora.
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16. redna seja 12. 9. 1950
Navzočnih 10 članov odbora. Sklepi:
Razstave v Ljutomeru dne 10.—24. 9.
1950 se po možnosti udeleži en član od
bora. — Poročajo delegati posvetovanja
v Beogradu. — Podružnicam je treba z
okrožnico pojasniti pomen in namen
zvezne razstave znamk v Zagrebu aprila
1951. — Član podružnice, ki je bil izklju
čen, se ne more več vpisati v drugo
podružnico FZS.
17. redna seja 26. 9. 1950
Navzočnih 7 članov odbora. Sklepi:
Na prihodnjo sejo povabi FZS zastop
nike ljubljanskih klubov zavoljo razgo
vora o razstavi v Zagrebu. — Urejamo
lokal. — Določi se višina honorarja za
glasilo (članke in uredništvo). — Raz
stave v Zagrebu sta se udeležila dva
zastopnika FZS. — Ministrstvo je odo
brilo večjo količino znamk za tiste, ki
zamenjujejo s filatelisti na tujem. —
FZS začne pripravljati izdajo posebnih
blokov z osnutki znamk za proslavo
100-letnice smrti dr. Franceta Prešerna.
Posamezni člani urede glede papirja,
tiskarne, osnutkov, opreme. — Izdelan
je plan porabe papirja za glasilo ter
predložen na pristojnem mestu.
18. redna seja 10. 10. 1950
Navzočnih 7 članov odbora FZS tei
zastopnika FKL. Sklepi:
Za razstavo v Zagrebu je treba vzbu
diti zanimanje podružnic. Formiral se
bo poseben razstavni odbor, ki bo pre
vzel vse idelo v zvezi s pripravami. Pred
ložen je spisek članov,' ki bi prišli v
poštev za sestavo odbora. — Direkcija
PTT v Ljubljani poroča o izidu pre
iskave poslovanja pošte v Idriji. —•
Predlog Ministrstva prosvete LRS glede
izdaje posebne znamke v spomin skla
datelja Gallusa je FZS s priporočilom
poslala na pristojna mesta v Beogradu.
— Delegat FZS poroča o razstavi v Lju
tomeru. — Z nadurnim delom bodo spi
sane in razposlane preostale članske
legitimacije.
19. redna seja 24. 10. 1950
Navzočnih 9 članov odbora. Sklepi:
Legitimacije so odposlane. — Zaradi
najnovejše dodatne uredbe o zamenjavi
je treba izdelati posebno kartoteko ter
dobiti pomožno upravno moč. — Lokal
je preslikan ter postavljena peč. Delo
se nadaljuje.
20. redna seja 7. 11. 1950
Navzočnih 8 članov odbora ter zastop
nika SFD. Sklepi:
Ljubljanska društva bodo izbrala čla
ne za razstavni odbor, nakar bo Zveza
sklicala sejo. — Prispela so pravila za
Filatelistično Zvezo Jugoslavije. Poseb
na komisija na seji sestavi korekcije in
predloge za morebitne spremembe. —

Medzvezno tekmovanje je zaključeno ter
se je en član odbora obvezal, da bo
potrebno pregledal in poročal o uspehu
tekmovanja. — Nadzorni odbor naj pre
gleda poslovanje in poroča o svojem
delu. — Zaradi precejšnjih stroškov je
določeno, da sme imeti glasilo pri se
danji ceni le odobrenih 16 strani. Hono
rarji so znižani za 25%. Za prihodnje
leto bodo po predračunu določeni cena,
obseg in višina honorarja. — Konferen
ce iniciativnega odbora v Sarajevu (29.
11. 1950) se udeleže trije člani odbora.
21. seja 14. 11. 1950
Navzočnih 8 članov odbora ter po en
zastopnik FKL in SFD. Sklepi:
Sestavljen je razstavni odbor (5 čla
nov in zastopnik Zveze), ki takoj prične
z delom. Pivo sejo bo imel 20. novembra
1950. — Šestčlanska komisija se vnovič
sestane zaradi pregleda osnutka pravil
FZJ. — Prispel je dnevni red zasedanja
iniciativnega odbora FZJ v Sarajevu. —
Delo pri izdaji osnutkov Prešernovih
znamk se uspešno1 razvija. — FZS po
sreduje, da bi »Jugofilateiija« skrbne je
žigosala kuverte prvega dne izdida
znamk. — Sestanki ljubljanskih klubov
so odslej v restavraciji »Keršič«, Celov
ška cesta. — Nastavljena bo honorarna
upravna moč zaradi odpravljanja pisem,
ki jih člani pošiljajo v tujino. — Vse
podružnice morajo v januarju izvesti
svoje občne zbore. Do 31. I. 1951 morajo
podružnice poravnati vse svoje obvez
nosti do Zveze. Občni zbor FZS bo v
mesecu februarju 1951.

TD O KOVd I Tl S K
»Tovariš« — Ljubljana 1950
Št. 33 z dne 25. 9. (str. 526): Objava
št. 58 (Redne nove frankovne znamke) —
Objava št. 59 (Znamka za zagrebški ve
lesejem) — Strokovni tisk (Filatelija 7/8,
Zagreb).
Štev. 34 z dne 5. X. (str. 542): Objava
št. 60 (Rdeči križ 1950) — Objava št. 61
(Novi priložnostni žigi).
Štev. 35 z dne 16. X. (str. 558): Strokov
ni tisk (Nova Filatelija št. 8, Ljubljana,
Filatelista št. 9, Beograd) — Razstava v
Dubi ovniku — Razstava HFD' v Zagrebu.
Štev. 36 z dne 26. X. (str. 576): Pred
400 letnico rojstva skladatelja Jakoba Petelin-Gallusa — V. koroški festival v Guštanju.
Štev. 37 z dne 6. XI. (str. 588): Objava
št. 62 (Znamke za Dan mornarice).
Štev. 38 z dne 16. XI. (str. 604): Stro
kovni tisk (Nova Filatelija št. 9, Ljub
ljana) — Objava za pošiljanje pisem
prvega dne (First day) — Nove port ivne
znamke VUJA - STT.
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»Republika« — Beograd
April 1950: Prigodni žig izložbe FSH
u Zagrebu — Godišnja skupština SF
Srbije — Preokrenuti pretisak kod vred
nosti od 3 na 12 din — Razlike u boji
štampanih maraka na kovertima —
Obrazovana je 1. podružnica SF Make
donije — Novi prigodni žig u Planici —
Nove marke za 1 maj 1950 — Doplatne
marke Grvenog krsta za zonu B-STT —
Priključenje filatelista iz Črne gore
SF BiH — Izložba maraka FS Hrvatske
— Osnivanje novih društava u Beogradu
— Razmena maraka sa inostranstvom.
Maj 1950: Godišnje skupštine FS Hr
vatske, SF Srbije i SF BiH — Naše ce
line — Počasni članovi FZ Slovenije —
Osnovano još jedno društvo u Beogradu
— Godišnja skupština SF Srbije — Jedan
od vidova propagiranja filatelije — Filatelistička razmena sa inostranstvom.
Junij 1950: Nove marke »Dečja nede
lja« — Iz društva »Lovrenc Košir« —
Novi prihodni žigovi — Organizacija i
razvoj filatelije u NR Makedoniji — Nove
avionsike marke — Višina naklada naših
prigodnih izdanja — Mala ali uspela iz
ložba u Zemunu — Naše nove celine.
Julij 1950: Osobine naših maraka —
Promjene u upravnom odboru SF Srbije
— Nove franko marke VUJA-STT —
Nove marke i žig za Šahovsku olimpijadu — Izložba maraka HFD u Zagre
bu — Zig narodnog ustanka u Slav.
Orahovici.
Avgust 1950: Takmičenja filatelističkih
saveza — Izložba HFD u Zagrebu —
Nove podružnice SFS u Kragujevcu i
Beloj Crtkvi — Važnost i značaj filate
lističkih izložbi — Izložba SF BiH u Sa
rajevu — Izložba maraka u Dubrovniku.
»Filatelija« — Zagreb
Št. 7/8 za julij—avgust 1950: I. E.:
9. obljetnica narodnog ustanka — R. N.
Horvat: 1. zemaljska izložba u Zagrebu
1951 — R. Adamik: I filatelija mora biti
u službi naroda — M. Serič: Naše zrakoplovstvo — Nova jugosl. izdanja — Nou
velles emissions yougoslaves — Nova
izdanja VUJA-STT — L. Mašič: Uloga
naših grafičara u izradi maraka — D.
Novak: Lokalno izdanje za Ugljan iz
1941. god. — S. Hristov: Filatelistički
život u NR Makedoniji — Osebine jugoslov. maraka — Stogodišnjica filatelije
— Nove marke — Druga glavna skup
ština SF Srbije i glavna skupština Filat.
zveze Slovenije — Iz Saveza filatelista
BiH — Iz Savezne uprave — Razne
vijesti — Oglasi.
Štev. 9 za september 1950: 50 god. Hrvat.
Filat. društva — Počasni članovi Filate
listične zveze Slovenije — Nova jugoslavenska izdanja — Nouvelles emissions
yougoslaves — Medjunarodna Filat. Fe
deracija u borbi protiv nepotrebnih pri
godnih izdanja — Stogodišnjica prvih
austrijskih maraka — Izložba maraka u
Dubrovniku 20.—31. VIH. 1950 — Novi pri
godni žigovi FNR Jugoslavije — Inž. V.
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Fleck: Neke nepoznate osebine jugosl. i
srpskih maraka — D. Kerne: Zupčanje
franko maraka s krajobrazima iz 1911-42
— Osebine jugoslavenskih maraka — I zbudlrjivo i romantično o velikih markama
— A. Petreniko: Katalogizacija naših ma
sovnih koverata — Falzifikator Sperati
nastavlja svoj posao — Arno tamo po
filateliji — Nove marke.
»Filatelista« — Beograd
Štev. 4 za april 1950: D. Raičevič: Prvi
maj, praznik radnog naroda Jugoslavije
— Bor, St. Mrdja: Preteranosti u specializiranju — Inž. Mirko Vemer: Štu
dija naših maraka s pretiskom — B. St.
Mrdja: Svetski poštanski šavez — Dogadjaji kroz naše marke — D. Novak:
Organizirajmo kolektivni rad na istraživanju i proučavanju naših maraka! —
Al. Petrovič: Uputi u filateliju (Boje) —
St. Vujkov: Hemija i filatelija — Inž.
Petrovič: Neiskoriščene mogučnosti kod
nas za filateliju — Ispitivački i garantni
znaci — S. Ostojič: Mihelov katalog 1950
— Kroz filatelistički svet - Naše marke
— Naši prigodni žigovi — Provizorni žig
pošte Celic — Nove marke — R. Petro
vič: Zakon o PTT tarifi — Iz podružnica
SFS — Iz NR Slovenije, Makedonije, BiH,
Črne gore, Hrvatske — Pregled knjiga i
listova — Vesti iz saveza — Brojno sta
nje članova SFS — Razmena maraka putem dopisivanja — Črna lista — Razmena
pošt. maraka sa inostranstvom— Obaveštenje SFS u vezi sa novom naredbopr
o razmeni.

m

OVE ZNAMKE V SVETU

EVROPA 1950
Andora
2. Portovna dodatna: 50 fr
Anglija
I. Frankovna v novi barvi: 4 dl svetlo
modra
Avstrija
7. 30 let Koroškega plebiscita: 60 +
15 grošev, 18 + 25 grošev, 1.70 š + 40
grošev
8. Letalske: 60 grošev, 2 šilinga
Bolgarija
II. Mirovni kongres: 4, 20 levov
12. Dodatne frankovne: 1, 2, 4 levov
Češkoslovaška
11. Dan Armade 1-50, 3 kčs'
12. 100 letnica komponista Zdenka
Fibicha: 3, 8 kčs

Portugal
4- 400 let rojstva svetnika Jsco de
Deus: 0.20, 0.50, 1, 1-50, 2, 4 escudov

Danska

5. Dodatne frankovne: 10, 40, 50 orov
6- Otroška pomoč: 25 +5 orov
Francija
8.. Dodatna portovna: 50 fr

Romunija
14- Mirovni kongres: 11, 20 lejev
15. Romunsko - madžarsko prijatelj
stvo: 15 lejev
16. Mesec Rcmunsko-sovjetskega pri
jateljstva: 30 lejev

Grčija
5. Dodatne frankovne: 300, 700, 1300,
1600, 2600 drahem
Islandija
1. Frainkovne: 10, 20, 60, 90 aurarov,
1, 1.50, 2, 5 Kron
2. 400 let smrti škofa Jon Arascna:
1.80, 3.30 Kron
Italija
15. Nove frankovne — panoge go
spodarstva: 0-50, 1, 2, 5, 6, 10, 12, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 100, 200 lir
Lichtenstein
4. Službene: 5, 10, 20, 30, 40, 55, 60,
80, 90 ct, 1.20 fr
Madžarska
13. Sportine: 10, 20, 30, 40, 60, 70 fil,
1, 1.70, 2, 3 Ft
14. Mirovne: 40, 60 fil, 1 Ft
15. R azst av a novartor j ev: 40, 60 .fil,
1 Ft
16. Letalske: 20, 30, 70 fil, 1, 1.60,
2, 3, 5, 10 Ft
Monako
5- Dodatne UPU: framkicivna 10, le
talske 40, 50, 100 fr
6- Portovna dodatna: 50 fr
Vzhodna Nemčija
10. Volitve 15. 10. 50: 24 pf
Berlin
3. ERP (Evropski obnovitveni pro
gram): 20 pif
4. Obnova berlinske filharmonije: 10
5, 30 + 5 pf
Nizozemska
6. 375 letnica univerze Leyden: 10,
20 ct
Poljska
16. Frankovne dodatne: 20, 40, 50
zlotov
17. Šestletni načrt: 15 zlotov

Sovjetska zveza
5. 20 let republike Tadžikistan: 20,
25, 40, 50 kop,, 1 rub
6. 70 let Stalina: blok 4 X 40 kop
7. 10-letnica združitve Zapadne Ukra
jine z Belita Rusijo: 40, 40 kop
8. Mirovna izdaja,: 40, 50 kop
9. 25-letnica republike Uzbekistan:
20, 25, 40, 40 'kop, 1, 2 rub
10. 25-letnica republike Turkmeni
stan: 25, 40, 50 kop, 1 rub
11. 26. obletnica Leninove smrti: 40,
50 kop, 1 rubelj.
12. 30 let sovjetske kinematografije:
25 kopejk.
13. Volitve v vrhovni sovjet: 40 kop,
1 rubelj.
14. Pavlik Morozov: 40 kop, 1 ru15. Moskovski muzeji: 9 različnih
znamk po 40 kopejk.
16. Mednarodni kongres sindikata
ptt v Londonu: 40, 50 kopejk.
17. 60 let 1. maj: 40 kop, l rubelj.
18. 5 let smrti Serbakova: 40 kop,
1 rubelj.
19. 150 let smrti Suvorova: 40, 50 60
kop, 1, 2 rublja.
20. Poljed. šola: 40, 40 kop, 1 rubelj.
21. Obletnica zmage 9. maj: 40 kop,
1 rubelj.
22. Georgij Dimitrov: 40 kop. 1 ru23. 30 let republike Aserbejdžan: 25,
40 kop, 1 rubelj.
24. Obnova Stalingrada: 20, 40, 50
kop, 1 rubelj.
25. Baltske sovjetske republike: 40,
40 kop, 1 rubelj.
26. Podzemska železnica v Moskvi:
40, 40, 40 kop, 1, 1, 1, 1 rubelj.
27. Ljudske demokracije: 40, 50 kop,
1 rubelj.
28. 10 let letoinske sovjetske repu
blike: 25, 40, 50, 60 kop, 1, 2 rublja
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Španija
1. Protituberkulozna izdaja: 50+10 o
2. Doplačilne znamke: 5, 10, 25 c
3. Sv. Janez: 1 pezeta
4. Frankovni znamki: 40 c, 2 pejzeti
5. Dramatik Ruiz de Alarcon y Medoza: 20 c.
6. 100 let španskih znamk: frankovne
50, 75 cts, 10, 15 pezet; letalske 1, 2-50,
20, 25 pezet
STO (cona A)
1» Frankovne znamke z novim pre
tiskom: 1, 2, 8, 25, 50 lir
2. Letalske znamke z novim preti
skom: 10, 25 lir
3. Domenico Cimarosa: 20 lir
4. Pocrtovne znamke z novim pretiskotn: 2, 20 illir
5). Paketna znamka .z novim preti
skom: 300 lir
6. Milanski velesejem,: 20 lir
7. Razstava avtomobilov: 20 lir
8. 5. zasedanje UNESCO: 20, 55 lir
9. Sveto leto, 1950: 20, 55 lir
10. Guadenzio Ferraris: 20 lir
11» Mednarodna konferenca za ra
diodifuzijo: 20, 55 lir
12. 200-letnica smrti L. A. Muratorija: 20 lir.
13. 900-letnica smrti Guida d’Arezza: 20 lir.
14. Velesejem v Bariju: 20 lir.
15. Tržaški velesejem: 15, 20 lir.
16. Evropska tobačna konferenca: 5,
20, 55 lir.
17. Pionirji italijanske tekstilne in
dustrije: 20 lir.
18. 200 let akademije lepih umetno
sti v Benetkah: 20 lir.
19. Nove frankovne z natiskom
.»AMG-FTT«: 0.50, 1, 2, 5, 6, 10, 12,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 100
in 200 lir

5, 10, 15, 20, 25, 25, 30, 35, 40; 50,
60,’70 c
4. Frankovne znamke s pretiskom
»Organisation mondiale de la sante«:
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50. 60, 70 c
1.20, 1.50, 3,’ lo’ fr
5. Frankovne znamke s pretiskom
»Nations Unies Office Europeen«: 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70,
80,’ 90 c, i, 1.20, 1.50,
3, 5, 10 f
O. Frankovna, serija z pretiskom
»Organisation intemationale pour les
refugies«: 5, 10, 20, 25, 40, 80 c, 1; 2 f
7. Bundesfeier 1950: 5 + 5, 10 + 10,
20 + 10, 30 + 10, 40 + 10 fr
8. Dečje »Pro juventute«: 5 + 5,
10 + 10, 20+10, 30+10, 40+10 c.
Turčija
L V korist rdečega polumeseca: 5,
10 k
2. Dodatna letalska vrednota: 21/2
lire.
3. V korist rdečega polmeseca: 20 p
žt 2 ks.
4. II. mladinski kongres: 15, 20 k.
5. Volitve 14. miaja 1950: 15, 20, 30
kurusov
6. Mednarodni velesejem v Smirni:
8, 12, 15, 20, 30 kurusov
7. Ljudsko štetje: 15, 20 kurusov
8. Mednarodna konferenca društev
za civilno letalstvo: 20, 40, 60 kurusov
9. Dodatne k seriji Kemala Ataturka: 10, 15 kurusov
Vatikan
1. Sveto leto 1950: 5, 6, 8, 10, 20, 25.
30, 60 lir
2. 100 let pap. straže: 15, 35, 55 lir

A M I M I V O S Tl

Švica
1. Frankovne znamke z natiskom
»Officiefl«: 5 10, 15, 20, 25, 30, 35.
40, 50, 60, 70 c
2» Frankovne znamke z natiskom
»Bureau internationail du travail«:
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 c
3. Frankovne znamke z natiskom
»Bureau SnifcematiiO(nal d’ education«:

Na razstavi v Saarbrucku (IBASA)
so bile najboljše ocenjene zbirke klasike: 1. nagrada zbirka Alzacija-Lorena 1870—71 in zbirki balonske pošte,
druga nagrada specialni zbirki fran
coskih portovnih znamk, naslednja
nagrada specialni zbirki prvih dveh
znamk Luxemburgai.

V borbi proti nepotrebnim in špe
kulativnim izdajam je Mednarodna fi
latelistična zveza (FIP) izdala prvi
seznam znamk, ki ne bodo smele biti
lazstavljene na filatelističnih razsta
vah. Seznam obsega sledeče znamke
(v oklepaju številka po Zumsteinu, v
kolikor ta znamke omenja):

General Leclerc 1950 —
Posarje: Poplavljenske znamke in
bloka 1948 (255—61). V kolikor ni pri
znamkah naveden drug vzrok, so pri
šle na ta seznam zato, ker imajo pri
bitek, ki presega 5O«/o frankaturne
vrednosti.

Belgija: znamke Danien, Vanderweld in Bovesse, preluknjane z IMABA
— privatna mahinacija —
Protituberkulozne 1947 (848—52) —
Za obnovo opatije Achel in cerkve
Chevremont (862—69) —
Edward Anseele (870—79) —
Spomeniki osvoboditve (878—79) —
Bloka Jordanes in Van der Weyden
(892—97) —
Sveto leto 1950 —
Francija: 1949 — blok Združeni na
rodi — ni bil v prodaji pri poštnih
okencih —
Francoski Maroko: Blok solidarite
1949 (359—60) —
Dan znamke 1950 (347) —
Solidarite 1950 (375—84) —

Od 26. avgusta do 3. septembra le
tos je bila v Lipskem v prostorih ve
lesejma doslej največja razstava znamk
v Nemčiji. Vse vitrine so bile, če bi
jih postavili drugo poleg druge dolge
km, albumski listi so bili v njih v
dveh vrstah. V ospredju so bile seve
da nemške znamke, od starih nemških
državic (razstava je bila organizirana
za 100-letnico prve saške znamke) pa
do najnovejših izdaj. Razstava je do
kazala, da je možno prirediti s solid
nim filatelističnim znanjem tudi z no
vejšimi znamkami poučne razstavne
objekte. Z zlato plaketo je bila med
drugimi nagrajena specialna zbirka
stare Srbije. Obiskovalcev razstave je
bilo 33.000.

FILATEUSTIČNIKLUB

»TRIGLAV«, LJUBLJANA

priredi 4. januarja 1951

VIEIIIIK© IL©TIEIRIIJ©
Bogati dobitki:
popolna zbirka FLRJ [čista]
pretiski ..Slovenija'1, signirani z atestom — serije
osvoboditve Ljubljana, Maribor in Murska Sobota,
veliko število luksuznih vložnih albumov ,,JOL",
katalogi Zumstein 1951 in Yvert prvi ih drugi del,
dvesto dobitkov v vrednosti nad 40.000 dinarjev
Žrebanje bo javno in pod nadzorstvom Ministrstva za finance LRS — Srečke dobitepri vseh podružnicah FZS in pri ,.Jugofilateliji" v Ljubljani — Cena za srečko 20 dinarjev

Filatelisti, sreča Vas čaka! — Kupujte srečke! — Izpopolnite svoje zbirke!

»NOVA FILATELIJA«
Glasilo Filatelistične zveze Slovenije
Letnik II.
LJUBLJANA 1950
Urejuje uredniški odbor — Glavni urednik: Pavle Anderlič
Sodelavci :
Iz Ljubljane: inž. Budau Tulij, Eckstein Werner, inž. Gruden Dušan, Kobal Ferdo,
Kopecky Dolfe, dir. Lavrič Anton, inž. Lavrič Franjo, dir. Murko Vladimir, Pajk Silvo,
inž. Pirc Ciril, Planinšek Viktor, Prinčič Rajko, Sikošeik Makso, Trpin Janez,
Wolle Rudolf, Zalokar Maks.
Izven Ljubljane: Fili Janko (Koper), Jerkovič Branko (Bohinjska Bela), Juvane
Marjan (Guštanj), Krelius Zvonimir (Zagreb), Kumer Filip (Kranj), Milinovič Josip
(Sarajevo), Smolej Slavko (Jesenice), Župa N. Matko (Dubrovnik).
Risbe in oprema Ivana Romiha.
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Naklada 1500 izvodov
Tisk tiskarne »Slovenskega poročevalca« v Ljubljani

