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ZANIMIVOSTI
Koprska poštna uprava si je izmislila
svojevrsten način za »uničevanje« znamk,
ki pridejo dejansko na poštna okenca.
Vrednote, katerim namenijo vlogo ključ
nih znamk (n. pr. 20 dinarsko znamko
iz serije živalic), prečrtajo na hrbtni
strani z rdečim svinčnikom, da bi tako
znamko napravili za zbiranje neprimer
no. Tako že v naprej določijo, katere
znamke bodo služile samo poštnemu pro
metu in katere bodo služile za filate
lijo. Le kaj si bodo še izmislili, da bi
znamkam obdržali umetno dvignjeno ce
no, ki nezadržno leze navzdol.
*
V Indiji je sodelovalo pri natečaju za
nove znamke 427 umetnikov.
Italija. Na mednarodni razstavi v
Meranu (7. do 9. sept) so vzbujale naj
več pozornosti sledeče zbirke: Toskana,
predfilatelistična pisma Julijske krajine
(od leta 1407 dalje) in zbirka znamk
indijskih državic.
Kanada. Na razstavi znamk, ki je
bila v Torontu v proslavo 100-letn.ice
kanadskih znamk (CAPEX), je dobil
najvišjo nagrado zbiralec iz Kanade,
zlato medaljo- pa je dobilo- 6 Angležev,
5 Amerikancev ter po en Belgijec in
Portugalec.
V Liechtensteina -bosta -bržda 20. no
vembra izšli znamki za 2' in 3 fr s sli
ko kneza in kneginje kot nadaljevanje
frankovne serije.
V Italiji sta prenehali izhajati znani
filatelistični reviji »II francobollo« in
»Italia Filatelico«.

Zbiralci, ki zbirajo Avstrijo, -bodo
mogli v kratkem povečati svoje zbirke
za sledeče znamke:
22. novembra narodne noše-: 1.45, 2.40,
3.50 in 4.50 šilingov.
4. decembra portovne znamke: 4 in
8 gr, 1,40, 2,50, 3 in 4 šilinge.
3. januarja 1952 letalsko- znamko za
20 šilingov.

STT-VUJA — 21. 10. 1951

Ovitek prvega dne (FDC) št. 1

OGLAS
IŠČEM letalsko znamko italijanske oku

pacije za din 30.— (katalog Jugofitatelije
št. 42), nerabljeno, v brezhibnem stanju.
Ponudbe na: J. Škrbec, Vrhnika, Jelov
ško va cesta.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NOV GROB
V Novi Gorici je nenadno umrl tov.
Cjani Jože, knjigovodja. Bil je član
nadzornega odbora našega Filatelistične
ga društva in znan kot delaven in ve
sten filatelist. Umrlega bomo ohranili v
lepem spominu.
T
.
FD Nova Gorica

VSEBINA:
Narodni praznik Jugoslavije — Deset let Jugoslovanske armade — Stoletnica
smrti [Petra Petroviča Njegoša — Inž. Ciril Pirc: Znane in neznane dežele
filatelije (7. nadaljevanje) — P. Anderlič: ,Kakovost znamke — Fend. Kunej, Celje:
Filatelija kot duševno razvedrilo — Poštni žigi na Slovenskem (15. .popis in do
polnitve) — Naše nove znamke — S področja STT-VUJA — Naši posebni žigi —
Nove znamke v svetu — Nova poštna tarifa — Strokovni tisk — iZanimivosti —
Nov ©roto — Oglasi.
Urejuje uredniški odbor.
Odgovorni urednik Silvo Pajk, Ljubljana, Gosposvetska 10/IV.
Tekoči račun Narodne banke, Ljubljana, štev. 604-95331-18.
Glasilo izhaja 10-krat v letu. Letna naročnina din 200.—.
Tiska Tiskarna »Slovenskega poročevalca« v Ljubljani.
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Narodni praznik Jugoslavije
29. november nam je vsa
ko leto naš veliki praznik, ob kate
rem se spominjamo zgodovinskega
dne, ko se je v Jajcu zbralo 240
delegatov iz vseh krajev Jugoslavije
k zgodovinskemu drugemu zasedanju
AVNOJ (Antifašističnega sveta na
rodne osvoboditve' Jugoslavije). Vsa
ko leto nam spomin na ta zgodo
vinski dan, ko so se sredi vihre dru
ge svetovne vojne zbrali najboljši
sinovi jugoslovanskih narodov, da položijo temelje novi državi, vliva nove
volje, da premagujemo ovire, ki se nam stavljajo na pot in se pogumno spo
primemo z novimi nalogami. V Jajcu so zbrani delegati pregledali sadove' do
tedanje borbe jugoslovanskih narodov za svobodo in sprejeli sklepe m
načrte, da se bo Jugoslavija po- zmagi nad fašističnimi krvoloki in domačimi
izdajalci organizirala kot demokratična federativna država, v kateri bodo
vsi narodi dobili enake pravice in svoje federativne' enote.
Kakor je bilo sklenjeno v Jajcu, tako se je tudi zgodilo. Naši narodi
so si izbojevali svobodo in izvoljeni predstavniki so izglasovali Republiko.
Nova Jugoslavija je nastopila svojo edino pravo pot razvoja. Ta pot se
marsikdaj vzpenja čez navidezno nepremagljive ovire, ki jih pa vendarle
dosledno zmagujemo, kakor smo se v boju za svobodo naučili zmagovati še
tako hud sovražni naval in odpor ter brzdati naval nadmočnega sovražnika.
Prav zdaj sredi svetovne krize, v kateri si stojita nasproti dva sveta,
se J ugoslavija čvrsto ureja in utrjuje na zunaj in na znotraj. Prav zadnji
čas je izšla vrsta novih ukrepov, ki uravnavajo' naše gospodarsko življenje
v pravilno strugo. Oblast prehaja med najširše plasti ljudstva in vsepovsod
po naši domovini se je razgibalo trezno in preudarno organiziranje novih
občin. Na zunaj si bolj in bolj utrjujemo svoje postojanke in učvrščujemo
svoj ugled miroljubne, toda odločne napredne države, ki smelo snema krinke
z obrazov vojnih hujskačev. Naša pritožba na Generalno skupščino OZN
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proti Sovjetski zvezi in njenim satelitom, je bila sprejeta po vsem miroljub
nem svetu z velikim priznavanjem in simpatijami. Nič čudnega. Sovjetska
vlada s svojimi sateliti že več kot tri leta podžiga vsestranski napadalni
pritisk na Jugoslavijo, da bi okrnila njeno suverenost. Njeno sovražno
ravnanje je zajelo vsa področja mednarodnih odnosov in razbilo temeljne
konvencionalne vezi med državami, tako da tudi sami diplomatski odnosi
obstoje zgolj po imenu. Seveda ustvarja taksno ravnanje položaj, ki spravlja
v nevarnost ohranitev mednarodnega miru. Še vse krepkejši odgovor kakor
spomenica v Parizu pa je sporazum med ]ugoslavijo in Združenimi državami
Amerike o vojaški pomoči. Dalekosežnost tega sporazuma je komaj mogoče
oceniti. Vlada ZDA bo še naprej dajala Jugoslaviji opremo, potrebščine,
usluge in drugo pomoč v skladu s predpisi in pogoji, ki se sporazumno do
ločijo. Neodvisnost Jugoslavije pa f tem sporazumom nikakor ni okrnjena.
Nasprotno. Še bolj samozavestno kakor doslej bomo reševali svoje velike
naloge, še odločneje stali na braniku nedotakljivosti svoje domovine.
O sem let je minilo letos 29. novembra od zgodovinskega zasedanja
AVNOJ v Jajcu. Veliko dogodkov se je zvrstilo v tej kratki dobi, a če si
jih natančneje ogledamo, vidimo, da so vsi ti dogodki novi temelji, na ka
terih raste ponosna zgradba FLR J ugoslavije.

Deset let Jugoslovanske armade
Letos 22. decembra praznujejo narodi J ugoslavije 10-letnico svoje
Armade. Ponosno se spominjajo zmagoslavne poti, po kateri je šla naša
vojska, čuvarica naše neodvisnosti in socialistične graditve. Zrasla je iz
prve proletarske brigade, ki je bila ustanovljena v usodnih dneh druge sve
tovne vojne, ko je Evropa ječala pod jarmom nacizma in fašizma, ko so
Hitlerjeve in Mussolinijeve tolpe stale pred vrati Moskve in Leningrada.
Prva proletarska brigada v Jugoslaviji je bila ustanovljena 22. decembra
1941 s sklepom vodstva CK KPJ in tovarišem Titom na čelu. Iz majhnega
jeklenega zbora revolucionarnih borcev in nato v ognju najtrših preizkušenj,
bojev in zmag je rasla divizija za divizijo, razvijala se je armada jugoslo
vanskih narodov, ki je dala velik prispevek k skupni borbi svobodoljubnih
narodov proti nacizmu in fašizmu. To je herojska epopeja, ki nam je ne
morejo zasenčiti ali omalovaževati prav nikakšna klevetanja, še zlasti ne
tistih, s katerimi smo se skupno borili in jim v veliki meri pomagali prena
šati vojno breme.
Ko je Jugoslovanska armada z Dnevom osvoboditve v maju 1945 za
ključila slavno pot bojev in zmag v drugi svetovni vojni, je postala v svo
bodni domovini jeklena opora našim narodom v borbi za zgraditev soci
alizma in za svobodo Jugoslavije. Je in ostane hrbtenica Federativne ljud
ske republike Jugoslavije, v kateri se nenehno izpopolnjujejo in vzgajajo leto
za letom čvrsti kadri novih borcev. Že petletni plan je zagotovil hkrati z
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industrializacijo in elektrifikacijo naše države vse potrebne pogoje, da se
opremlja naša vojska s sodobnim orožjem. Strahotna informbirojska gonja
zoper našo državo, nenehna izzivanja na naših mejah in vedne spletke v
diplomatski areni zahtevajo, da stoji ]ugoslovanska armada venomer budno
in z orožjem v rokah na straži domovine. Domačemu oboroževanju se je
zdaj pridružila ameriška pomoč, o čemer je bil 14. novembra 1951 podpisan
sporazum med vladama FLRJ in ZDA. Tako se Jugoslovanska armada, pre
kaljena v borbi za svobodo in venomer čvrsto povezana z ljudstvom uvršča
ob svoji desetletnici med najmodernejše armade na svetu. Narodi Jugosla
vije, ki so že doslej v vojni in miru brezmejno zaupali svoji vojski, bodo
poslej še budneje spremljali njen razvoj. V varstvu take armade kakršna je
naša, lahko narodi J ugoslavije mirno ustvarjajo svoje velike naloge za
prospeh svobodne domovine in za srečo sedanjih in bodočih pokolenj.
Slava Jugoslovanski armadi! Naj živi njen vrhovni poveljnik maršal
T ito!

Stoletnica smrti Petra Petroviča Njegoša
V kulturnem življenju Jugoslavije je letos blestel sila pomemben jubilej:
stoletnica smrti Petra Petroviča Njegoša. Dne 31. oktobra 1851 je umrl na
Cetinju ta znameniti genij malega črnogorskega naroda. Proslava stoletnice
smrti je bila že dva meseca pred pravim datumom smrti in je močno odjek
nila po vsej Jugoslaviji.
Petar Petrovič Njegoš je kljub kratkemu življenju zapustil v zgodo
vini narodov Jugoslavije izredno močno sled. Ko- je stopil na, prestol svo
jega strica še ni dopolnil 18-tega leta, toda obdarjen s telesno in duhovno
lepoto, se je kmalu naučil razgovarjati z vladarji, diplomati in učenjaki.
Kot vladika in vodilni državnik črnogorskega naroda je spretno in odločno
branil njegovo svobodo pred turškimi navali in spletkami. Kot pesnik pa je
ovekovečil svobodoljubje Črnogorcev v svojem nesmrtnem' Gorskem vencu,
ki ga imamo tudi v slovenskem prevodu. Le malo- je del na svetu, ki bi bila
tako živo in sočno zajeta iz ljudskega življenja. Vkupno njegovo književno
delo- ni obsežno, kakor nam tudi njegov vrstnik, genij slovenskega naroda
dr. France Prešeren ni -zapustil knjižnega obilja. Toda zapuščina enega in
drugega je tako- žlahtna in dragocena, da ju prištevajo narodi Jugoslavije
med svoje največje kulturne dobrine.
Illlllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll illllllllllllllllllllllllllfn

Dunaj. Na razstavi Avstrijske -delav
ske filatelistične zveze so- nagradili z
zlatimi kolajnami zbirke-: staro- Avstri
jo, večjo- zbirko predfilateli-stičnih pi
sem, specialno zbirko Lombardije- iz le
ta 1850, zbirko vojne pošte za Napole
onovih vojn.
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V San Marinu bosta izšli v kratkem
kot -dopolnilo k frankovni seriji znam
ki za 25 in 80 lir. Pripravljajo, tudi se
rijo- 6 vrednot, posvečeno Krištofu Ko
lumbu. Za nameček bo- izšla še 1000 lir
ska letalska znamka z mo-gočnim štirimoto-rnim letalom nad mestom.

mž. čiru Pirc znane jn

neznane dežele filatelije
(7. nadaljevanje)

Somalija — biivša italijanska kolonija
ob afrikanski obali Indijskega oce
ana je prišla j z zavezniške vojne
uprave ponovno pod skrbstvo Ita
lije z 1. 1950. 513.533 krat 940.000
prebivalcev. Glavno mesto: Moga
discio. Denarna veljava: italijan_
sika.
Somaliland — velikobritanska kron
ska kolonija v severovzhodni Afri
ki ob Adenskem zalivu med Fran
cosko in Italijansko' Somalijo176.113 km2, 700.000 prebivalcev.
Glavno mesto: Berbera. Denarna
veljava: 1 rupija = 16 annas.
Straits Settlements — naselbina, ob
morskih ožinah. Bivša velikobri
tanska kronska kollcnija, ki je ob
segala Singapore. Penang s pro_
vinco Wellesley in okolišem Dindingis, naselbino Malacca, otokLabuan. Singapore so priključeni še
Kokosovi in Božični otoki.

Suddn — velepokrajinai v severni
Afriki med’ Atlantskim oceanom in
Abesinsko, visoko ravnjo. Na ■se
veru meji1 na Egipt, na jugu na
Ugando in Belgijski kongo. Velikobritanski egiptovski kondominij
od 18. I.i 1899. 2-5051.700 km2,
7,919.000 prebivalcev. Glavno me
sto: Khartum. Denarna veljava:
1 egiptovski' funt — 100 pijastrov
— 1000 milijemov.
Surinam — nizozemski delež na Gua_
yani, pokrajini na severovzhodu
Južne Amerike med Atlantskim
oceanom, Amazonasom in Orinok<om. Nizozemska kolonija od leta

1677. 142.822 km2, 208-000 prebi
valcev. Glavno mesto: Paramaribo.
Denarna veljava: nizozemska.
Sw^ziilbind — velikcbritanski protekto
rat od 1. 1894 v1 južni Afriki med
Transvaalom, Mozambique in Na
talom. 17.364 km2 193.000 prebi
valcev- Glavno mesto: Mbabane.
Denarna, veljava: angleška.
Španska Gvineja — (Guinea Espanola)
španska kolonija v zahodni Afriki,
obstoji iz otokov Annobom in Fer
nando Póo v Gvinejskem' zalivu
ter pokrajine Rio Muni na celini.
28.051 kmž,
173.000 prebivalcev.
Glavno mesto: Santa Izabel na
otoku Fernando Póo. Denarna ve
ljava: španska.
Španska Sahara — (Sahara Occiden
tal) španska kolonija s prejšnjim
imenom Rio, de Oro (vključno
Ifni, ki izdaja lastne znamke, in
Saguia el Hamra) na Atlantski
obali severozahodne Afrike. V
španski posesti od' 1. 1884. 269.150
kvadr. kilometrov, 78.000 prebival
cev. Glavno mesto: Villa Cisneros.
Denarna veljava: španska.
Španski Maroko — šipanski protekto
rat v severozahodni Afriki obsega
predvsem oni del Maroka, ki je
zinan pod imenom Er Rif, vključno
španske Presidios na obali a iz
ključno mednarodno zono Tanger.
Z zasedbo je Španija pričela leta
1911. 45.656 km2, 1,152.000 prebi
valcev. G,lavno mesto1:
Tetuân.
Denarna veljava: španska.
Tahiti — največji izmed francoskih
Družabnih otokov vzhodno od Sa
moe. Slovi za najlepši otok Tihega
oceana, Glavno mesto: Papeete.
Tanganyika Territory — bivša Nem
ška Vzhodna Afrika (brez Ruan
da Urundi) med Kenyc in Mozam
bique pod skrbstvom' Velike Bri
tanije. 939.326 ktm2, 7,080.000 pre
bivalcev. Glavno mesto: Dar es
SalaajmL Denarna vejljava: angleška.
Tanger — del marokanske obale na
zahodnem vhodu v Gibraltarsko
ožino pod mednarodno upravo po
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sporazumu od 31. avgusta 1945.
349 km2, 125.000 prebivalcev. Glav
no mesto: Tanger. Denarna velja
va: 1 peseta = 10O centimes.
Tanmu-Tuwa — preji teritorij Uriankhai — obsega zgornje porečje Jenesije med Sibirijo in Mongolijo.
Proglasil se je 1. 1911 za, enodvisne-ga, postal 1. 1914 ruski protek
torat, 23. septembra 1922 samo
stojna ljudska republika pod ime
nom Tannu-Tuwa pod pokrovitelj
stvom Sovjetske zveze. Tvori se
daj kot Tulinska avtonomna oblast
sestavni
del
Sovjetske
zveze.
165.754 km?, 70.000
prebivalcev.
Glavno mesto: Kizil na Jeniseju.
Denarna veljava: 1 aksa = 100 ko
pejk.
Thai (dežela) •—- od 1. julija 1939
uradnij naziv, kraljevine Siam,
ustrezajoč domačemu nazivu Muang T’ai, t. j. dežela Tajcev.
Timor —- največji izmed Malih Sundskih otokov v Malajskem otočju.
Vzhodna polovica in del sever nozahodne obale- je portugalska ko
lonija. 18.990 km2, 440.000 prebi
valcev Glavno mesto: Dilly. De
narna veljava: 1 pataca = 100 avois.
Tobaigoi -—■ velikobrit.anski zahodnoin
dijski otok v Malih Antilih seve
rovzhodno od Trinidada. Od leta
1763 v britanski posesti, leta 1899
upravno
priključen
Trinidadu.
295 km2. Glavno mesto: Scarbo
rough.
Togo — bivša nemška kolonija v tro
fični zahodni Afriki. Sedaj pod
francoskim skrbstvom z glavnim
mestom Lome. 53.000 km2, 953.000
prebivalcev ter pod velikobritanskim skrbstvom in upravo kolo
nije Zlata obala z glavnimi mestom
Ilo. 33.775 km2, 380.000 prebival
cev. Denarni veljavi: francoska oz.
angleška.
Tokelau -—• zelo raztreseno koralno
otočje v Tihem, oceanu severno od
Samoe. Od 1. 1926 pod skrbstvom
Nove Zelandije. 10 km2, 1.000 pre
bivalcev. Denarna veljava: an
gleška.
Tonga (otoki) — velikobritansko otoč
je v severovzhodni Polineziji, ob
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stoječe iz 150 manjših ter 32 več
jih otokov. Domače kraljestvo —
vladajoča kraljica Salota — pod
vel ikofor ita-nsk im pok rovi tel j s t vom.
697 km2, 45.000 prebivalcev. Glav
no mesto: Nukualofa na otoku
Tongatabu. Denarna veljava: an
gleška.

Trainsjordanija — glej Jordan.
Tremgganu — ena izmed državic Ma
lajske zveze (federacije) pod velikobritanskim
pokroviteljstvom.
15.500 knP,
160.000 prebivalcev.
Glavno mesto: Kuala Trengganu.
Denarna veljava: 1 dolar = 10O
cents.
Trinidad —- od 1. 1797 zahodnoindijski
otok na jugu Malih Antillov pred
delto Orinoca, 4.822 km2, 390.000
prebivalcev. Glavno mesto: Port
of Spain.
Trinidad and Tobago (United Colony
of ~ ) -—■ velikobritanska kronska
kolonija, obstoječa iz otokov Tri
nidad in Tobago. 5.128 km2, 590.000
prebivalcev. Glavno mesto: Port
of Spain. Denarna veljava: an
gleška.
Tunis — država ob sredozemski obali
severne Afrike pod vlado beja in
zaščito Francoske: »Le bey règne,
mais il ne gouverne pas.« 155.830
kvadr. kilometrov, 3,400.000 prebi
valcev. Glavno- mesto: Tunis. De
narna veljava: francoska.

(dalje)

Pavle Anderlič

Kakovost znamke

Članek o filatelistični frankaturi
je zbudil pozornost in že rodil uspe
he, kar potrjujejo zadnje pisemske
pošiljke. Danes načenjam nič manj
važno problematiko o kakovosti
znamk. Menim, da smo s tem »zgra
bili zmaja pri glavi«. Marsikdo bo
vsaj sedaj vnovič pregledoval svoje
znamke in se bo začudil, koliko sla
bih in nič ali manjvrednih znamk
je spravljal.
Zbiralci, vsaj starejši, vemo, da
sodijo med poškodovane znam
ke take z manjkajočimi zobci, na
trgane, odtrgane, pomečkane, zavi
hane, odrgnjene, one z »okenci« (ali
kakor pravimo napačno s tujko
»ledirane«), obledele, prepognjene,
znamke z madeži in drugimi po
škodbami. Znamke z naštetimi okva
rami bomo v bodoče brez usmilje
nja izločili iz zbirk in jih sežgali,
zavrgli ali vsaj takoj zamenjali za
dobre. Izjeme bodo le pri sta
rejših •— klasičnih znamkah, kjer
lahko manjka kak zobček (primer
Finska) ali pa bomo »začasno zadr
žali« redkejšo ali manj znano znam
ko z majhnim okencem ali podobno
poškodbo. Isto velja za nezobčano
klasiko, kjer že težko naletimo na
kose, ki bi bili prvovrstni. Pod tem
pojmom razumemo znamke, katerih
podobe so nedotaknjene odnosno ro
bovi niso zarezani. Vsekakor kaže,
da vselej vprašamo glede kakovosti
klasičnih znamk za nasvet starejše
in solidne zbiralce, s čimer se bo
mo zavarovali pred ničvredno za
menjavo. Ker je naj starejših znamk
pač vse manj, vrednotimo klasične

Slaba

znamke po ohranjenosti v stopnje:
luksuzni in kabinetni kosi, kvalitet
ni, prvo-, drugo- in tretjevrstni
(nemško Luxus-, Kabinett-, Quali
tätsstück, Prachtexemplar, erste,
zweite Qualität). Brez dvoma je
treba za poznavanje klasike precej
znanja, materiala in previdnosti pri
nabavi. Kaj več o tem bomo culi v
naslednjih zvezkih. Prvi pride na
vrsto članek inž. Franja Lavriča o
grški klasiki.
Moj namen pa je opozoriti na ka
kovost žigosanih znamk, ki so
dandanašnji) v prometu pri nas in
v svetu. To so več ali manj navadnejše znamke, ki jih dobivamo od
frankature. Po navadi operemo vse
znamke s pisem (z izjemo znamk na
ovitkih prvega dne in lepih fran
ka tur s priložnostnimi žigi) in jih
po sušenju »sortiramo« — uredimo.
In prav tu je jedro našega fila
telističnega znanja in dela. Povsem
napačno je namreč, če »spravlja
mo« vse oprane znamke, ne da bi
jih prej natančno pregledali in
opredelili v kakovostnem merilu.
Zaradi take površnosti naletimo pri
menjavi na poškodovane znamke,
bomo nujno oškodovani in se je
zimo. Še so zbiralci, ki namenoma
ne izločajo poškodovanih znamk, da
bi se tako okoristili pri menjavi.
V teh primerih bodo oškodovani
zlasti novejši zbiralci, ki še ne po
znajo filatelistične vede in zbirajo
menda večkrat tudi zato, ker pač
drugi zbirajo. Niso si še na jasnem,
kaj in kako' naj bi zbirali. Te zbi
ralce mora voditi predvsem veselje

kakovost klasičnih znamk — dobri kosi stare Avstrije
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Primerki lepo žigosanih znamk.

do filatelije in želja po pouku in
razpoznavanju, kazati pa morajo
tudi smisel za estetiko. S temi na
čeli bodo uspevali in čas jim bo
odmeril področje zbiranja. Važno pa
je, da bodo zbirali le nepoškodovane
in dobro ohranjene znamke, bodisi
nežigosane ali žigosane. Skratka:
pri vsem svojem udejstvovanju vse
lej pazimo na najboljšo kakovost!
Pri zbiranju žigosanih znamk
pa mora biti naša izbira še budne jša. Tu imamo opravka še z odtisom
poštnega žiga! Iz skušnje vemo, da
gledajo naši zbiralci vse premalo na
kakovost znamke, še manj pa na
žigosane. Zato je v interesu vsake
ga zbiralca, da ga vodijo pri zbira
nju znamk tale osnovna načela:
1. Vsaka znamka bodi nepoško
dovana (da ji ne manjka zobček, da
nima madežev ali okenca, da je sli
ka spredaj in na hrbtni strani glad
ka, da znamka ni prepognjena, za
rezana, obledela itd.). To velja seve
za vse vrste znamk, nežigosane (či
ste) in žigosane.
2. Žig na znamki naj bo lep in

Take zbirajmo!

čist Se pravi, da naj ima znamka
po navadi odtisnjen del žiga na
% do % slike in da je pri tem vi
den kraj in če mogoče datum. Žig
naj ne bo odtisnjen premočno, da
bi ne bil viden na hrbtni strani.
3. Izločevali bomo znamke z dve
ma žigoma (tu so spet izjeme, n. pr.
znamke stare Nemčije in njenih ko
lonij, kjer sta bila dva žiga pred
pisana!) in take z grdimi žigi.
4. Zbirali bomo, če le mogoče, sa
mo dobro osredene (s tujko udoma
čeni izraz centrirane) kose in take
brez kakovostnih in tiskovnih po
manjkljivosti. Kdor zbira poseb
nosti, se že ukvarja s specializacijo,
za katero veljajo drugi vidiki zbi
ranja.
Če se bomo ravnali vsaj po na
štetih osnovnih načelih in do
sledno pazili na kakovost znamke,
ne da bi pri tem bili »pikolovci«,
smo stopili dober korak naprej.
Zbirke bodo vse bolj sposobne in
zrele za razstave, sami pa bomo
imeli več veselja in neposredno ko
rist z boljšo kakovostjo.

Pomanjkljivosti tiska in zobca nja: za. zbiralce posebnosti.
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F. Kunej, Celje

Filatelija kot duševno razvedrilo
Ljubitelji znamk aii, kakor jih z med
narodnim izrazom imenujemo, filaiteiii ti,
zbirajo znamke v duševno1 razvedrilo.
Filatelija je šport, ki ga lahko gojimo
prav od mladosti do poznih let. V fi
lateliji so zastopani vsi kulturni narodi
sveta z raznimi poklici: znanstveniki,
delavci, umetniki, skratka vsi poklici.
Da pojmujemo pravilno zbiranje
znamk kot duševno razvedrilo, sta po
trebna čut za smiselno zbiranje in

Bavarska

piiisovanju. V tem času še niso poznali
filatelističnih katalogov, zato so morali
vsako znamko sami preučiti in zbirko
temu primerno urediti. Predvsem je bi
lo treba določiti in ugotoviti zotbčanje,
barvo znamke, tisk, vodne znake, pa
pir, pregled žiga in ugotoviti splošno
stanje znamke, jo oceniti in primerno
menjati. Ta način dela je temelj kla
sične filatelistične dejavnosti, s takim
delom se filatelisti strokovno vadijo in

Klasične znamke dobre kakovosti
(rabljeni primerki s širokimi robovi in lepimi žigi)
4/1849, Avstrija 4/1850, Saška 11/1855, Francija 14/1853, Baden 18/1882

Klasične znamke slabe kakovosti
(primerki z neenakimi robovi, zarezani na eni ali več straneh)
Švica 16/1850, Avstrija 4/1850, Nizozemska 3/1852, Francija 1/1849, Grčija 19/1863

praktično filatelistično delo. Kdor nima
dovolj filatelistične' zbranosti, tudi ni
koli ne doseže zadovoljivega filateli
stičnega užitka. Samo tisti zbiralci
znamk imajo v tem športu pravo du
ševno razvedrilo, ki se z vso vnemo in
z idealizmom posvetijo zbiranju.
Početki zbiranja znamk segajo v dru
go polovico 19. stoletja. Prve poštne
znamke so poštne ustanove izdajale sa
mo zaradi frankaturne uporabe ter so
jih filatelisti tudi kot talke zbirali. Zbi
rali so ves svet in iskali zveže po do-

usposaibljajo v filatelističnem znanju.
Nekaiko' v letu 1880 so poštne usta
nove v Evropi prinašale na svetovni
trg večjo količino nerabljenih znamk
ter s tem nudile prvo priložnost za
zbiranje nerabljenih znamk. Do tega
časa so znamke večinoma samo zame
njavali. S pojavom nerabljenih znamk
na svetovnem trgu so bila vrata sve
tovni trgovini odprta. Znamke so se
daj! . kupovali tudi nerabljene. Vendar
je bilo v začetku malo uspeha, ker so
pač bili filatelisti vajeni znamke me-
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Aeseqsìj

ITOKtONKtatg

VAŽPUHOPtOVNi

«Ä1AN0
Moderne znamke novejše dobe
Nizozemska 559/1949, Avstrija 610/1936, ČSR 454/1947, FLRJ 655/1950

n jati, ne pa kupovati1. To je bilo preje.
Po prvi svetovni vojni nastopa vidno
razdobje filatelistične zgodovine. Za
nimanja za zbiranje nerabljenih znamk
je bilo več in več, kar je imelo za po
sledico, da SO' se novi pa tudi mnogi
starejši zbiralci odločili za zbiranje ne
rabljenih znamk.
Nova filatelistična doba pa ni tako
brezskrbna in prinaša svetovni filate
liji mnogo skrbi in vprašanj, izmed ka
terih damés upravičeno' navajam tale:
Čemu tako nizke in zaporedne izda
je, čemu visoki pribitki pri priložnost
nih izdajah, čemu k zobčanim serijam
še rezane, čemu ene in iste serije raz
lično olepljene, komu so namenjene se
rije in bloki ter posamezne vrednote,
ki se kot frankatuira praktično nikoli
ne uporalbljajo? Ali niso to navadne
podobice, kupljene za drag denar? Ka
ko naj zbiralec dopolni zbirko rablje
nih znamk, ko določenih serij in vred
not rabljenih nikoli ni bilo? Ali ni fi
latelist primoran take serije ali vred
note kupiti in jih dati žigosati z name
nom, da jih bo zbiral kot rabljene? Ali
ni filatelist primoran s prejemom samo
ene serije prekiniti zbiranje četvorčk?
Zakaj ni omogočena dobava vsaj V2kg
količinskega materiala, ki je potreben
za zbiranje rabljenih znamk? V čigavo
korist je na tisoče serij različnih iz
daj, spravljenih v bančne tresome, po
redni poti pa jih ni mogoče dobiti?
Takšno kopičenje filatelističnega gra
diva streže le špekulativnim filatelistič
nim sejmarjem, ki neusmiljeno izkori
ščajo nepoučene filateliste.

Ker moramo nerabljene znamke ku
piti, zahteva zbiranje finančne izdatke.
Večina filatelistov ne more zaradi pre
šibkih finančnih sredistev slediti vsem
svetovnim izdajam, zato so primorani
zbirati čim maniji držav. Seveda nima
filatelist spričo omejitve zbiranja do
volj zaželenega filatelističnega užitka;
kajti želja po' primerni »zaposlenosti«
ni izpolnjena, ker mu ne nudi dovolj
duševnega razvedrila. Njegovo delo je
samo v tem, da znamke pravilno na
mesti v zbirko, namesto da znamko
preučuje, da bi -iz nje črpal vse po
trebno filatelistično znanje.
Vise navedeno dovolj potrjuje, da je
zaskrbljenost glede filatelistične prihod
nosti vedno bolj upravičena.
Nastale težave so posledica nove fi
latelistične dobe in so v svetovni fila
teliji vedno vidnejše. V filatelističnih
organizacijah ni izrazitega strokovnega
dela, namesto' vedrega kratkočasja opa
žamo neprijetno dolgočasje.
Vsi filatelistični misleci so prepričani,
da se bo svetovna filatelija prej ali
slej povrnila k pravilnemu zbiranju
znamk in to h klasičnemu zbiranju,
kajti le talko zbiranje bo nudilo zbiral
cem zadovoljstvo, veselje in pravo du
ševno razvedrilo.
Klasična filatelistična doba ni sluti
la, koliko nepoznanih vprašanj bo pri
nesla nova filatelistična doba, s kakšni
mi problemi in težavami se bo morala
boriti samo zato, da bi izpolnjevala
idejni smisel filatelističnega zbiranja.
Tega ni slutila, kar je bila skromna in
idealna.
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P.

Anderlič

POŠTNI ŽIGI NA SLOVENSKEM

(15. 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).
Tek.
št.

Državna pošta LRS

Zasedb.
po
dročje

421

ZREČE

N

422
423
424
425

ŽABNICA
ŽALEC
ŽELEZNIKI
ŽETALE

N
N
N
N

426
427

ŽIRI
ŽIROVNICA

N
N

423

ŽUŽEMBERK

LP

429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442

Preimenovane in nove
pošte:
CERKVENJAK (b. p.
Sv. Anton v Slov. gor.)
CIRKULANE (b. p.
Sv. Barbara v Halozah)
DESTRNIK (b. p.
Sv. Urban pri Ptuju)
GORIŠNICA (b. p.
Sv. Marjeta pri Mošk.)
GRAČIŠČE-SOČERGA
JAKOBSKI DOL (b. p.
Sv. Jakob v Slov. gor.)
KOG (b. p. Sv. Bolfenk
pri Središču)
KORENA (b. p. Sv Barbara pri Mariboru)
KOSTANJEVICA
na Krasu
LESKOVEC pri Ptuju
(b. p. Sv. Andraž v Ha
lozah)
MARKOVCI pri Ptuju
(b. p. Sv. Marko niže
Ptuja)
NAZARJE
PREM
STAHOVICA

N
N
N
N
IT
N
N
N

Tuje ime za časa zasedbe
a) Rötschach (b. Gonobitz)
b) Hohlenstein (Steierm)
Safnitz (Oberkrain)
Sachsenfeld
a) Eisnern b) Eisnern (Kärnten)
a) Schiltern (b. Rohitsch)
b) Schiltern (Donati, Steierm)
a) Sairach b) Sairach (Kärnten)
a) Scheraunitz
b) Scheraunitz (Kärnten)
IT : (Lubiana)

a) St. Anton (Windischbüchelin)
b) Kirchberg (Bücheln, Steierm)
a) St. Barbara (Kollos)
b) Ankenstein (Steierm)
a) St. Urban (b Pettau, Steierm)
b) Winterdorf über Pettau (Steierm)
a) St. Margarethen (b Pettau)
b) Margareten (Steierm)
Gallignana — cona. B
a) St. Jakob (Windischbücheln)
b) Jakobstal (Steierm)
a) St. Wolfgang (b Polstrau)
b) Kaag (Steierm)
a) St. Barbara (b Marburg, Drau)
b) Wurz (Steierm)

IT
N

a) St. Andrä (Kollos)
b) Haslach (Kollos, Steierm)

N

a) St. Marxen (b Pettau)
b) Mörtendorf (Steierm)

IT
N

nova, prej pomožna
Primano — cona B
a) Stahowitz
b) Stahowitz (Kärnten)
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S tem je v 3. zvezku 1950 začeti po
pis končam. Letos je založila Direkcija
PTT v Ljubljani »Seznam pošt« (kot
prilogo k »Postnemu zborniku« številka
13-1951), kjer je navedenih po abeced
nem redu im po današnjem stanju skup
no 433 pošt. Ker ima naš popis vsega
442 pošt, je treba izločiti iz tega na
slednjih 9 pošt, ki so bile medtem opu
ščene in jih ni več v novem seznamu
Direkcije PTT :
Zap. št.
Pošta
opuščena
36 Cezanjevci
30. 6. 1948
101 Hrašče
31. 8. 1948
109 Jablanica
30. 6. 1948
119 Kal Kanalski
31 7. 1948
125 Klanec
31. 5. 1948
170 Ljubljana 12
180 Lož
31. 8. 1950
215 Nemška Loka
137 Kozana
30. 4 1948

št. 114 JESENICE na Gor. 3 (b. p.
Javornik) — Assling 2 (Wurzener
Save).
Po sporočilu tov. dr. Viktorja Schaf
ferja iz Maribora objavljamo še nasled
nje žige in dopolnitve k objavljenim
popisom:
k tek. št. 188 b) Marburg (Drau, Stei
erm) 1 = Maribor 1.
Nadalje je posloval v Gradu (pro
stori Putmika) od srede 1941 do srede
1944 okupacijska pošta
Marburg (Drau) 4 — Maribor 4
k tek. št. 188 Marburg (Drau) Steierm
Tag der Briefmarke 11. I. 1942.
Leta 1944 so Nemci razdelili zased beno poštno področje {.»Reichspost« 1
na 13 večjih okrajev, tako imenovanih
»Postleitbezirk«. Po tej razporeditvi je
bilo' treba pred krajevnim nazivom po
šte označiti številke i(l) do- (13). Šta
jerska je dobila številko1 (12 a), Go
renjska pa številko1 {12i b). Te številke
v oklepaju so- nazivali okupatorji »Post
leitzahl«. Zaradi tega imajo- nekateri
novo uvedeni zasedbeni žigi iz leta
1944 pred krajem navedene številke.
Vemo za sledeče žige:
pod tek. št. 31 c) (12 a) Cilli (Steierm)
— Celje,
pod tek. štev. 188 b) (12 a) Marburg
(Drau) 1 — Maribor,
pod tek. št. 261 c) (12 a) Pettau —
Ptuj,
pod, tek. št. 140 d) (12b) Krainburg
(Oberkrain) = Kranj,
pod tek. št. 387 (12 b) Neumarktl,
(Oberkrain) — Tržič.
(Dalje)

Preimenovane pa so te-le pošte (novi
nazivi) :
329 BENEDIKT (b. p. Sv. Bene
dikt v Slov. goricah)
333 JURJEVSKI DOL (b. p. Sv.
Juri) v Slov. goricah)
95 RAT J E (b. p. Hinje)
194 VELKA (b. p. Marija Snežna)
331 VIDEM ob Ščavnici (b. p.
Sv. Jurij ob Ščavnici)
Navajam še žige naslednjih pošt, ki
so poslovale pod nemško okupacijo:
Deutsche Dienstpost Adria, Laibach
Täubling (Steierm) = Duplek
Kapellen (b. Rann, Save) — Kapele
Laase (Sawe, Oberkrain) — Laze
Marburg (Drau) Lager — Maribor ta
borišče
Weitental über Rann (Steierm) = Ve
lika dolina
Mimo tega je javil tov. Slavko Smo
lej z Jesenic še naslednjega:
Jessenitz (Save) = Jesenice na Dolenj
skem
Nadalje popravljamo po njegovem
sporočilu pomoto v 4. popisu, kjer mo
ra biti pravilno:
št\. 113 JESENICE na Gor. 1 — a)
Assling (Krain) do' Vlllfl941, b)
Assling 1 (Wurzener Save),

Redna poštna žiga izza nemške okupacije
a) železniški Celovec-Kamnik
b) Kamnik — <12b) Stein (Oberkrain) —
usmerjevalno število pred nazivom kraja
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ravno najboljša. Zlasti na petdinarski
znamki je tisk tako zabrisan, da le
teško uganeš, kaj znamka predstavlja.

AŠE MOVE ZMAM KE
10. OBLETNICA VSTAJE
V MAKEDONIJI
Serija znamk za proslavo velikih do
godkov pred 10 'leti se je povečala.
Dne 11. X. sta izšli znamki, posvečeni
10-letnici vstaje makedonskega naroda.
Vrednote:

din 3.— lilastordeča (500.000)
din 5.— .temnosivomodra (300.000)
Na prvi, pokončni znamki je prika
zan narodni heroj Mirče Acev, eden iz
med najvidnejših voditeljev vstaje v
Makedoniji. Na drugi, ležeči, pa v.dimo
detajl s spomenika padlim borcem v
Skoplju. Čigava sta osnutka za znam
ki, ni znano.
Na spodnjem robu znamke imamo
•na obeh vrednotah napis države FNR
Jugoslavija, na zgornjem robu pa je
označen pomen izdaje »Narodno vostanie na Makedonija«. V desnem spod
njem kotu je oznaka vrednosti »din
3-—« oziroma »din 5.—«. Datum
»1941'-11, X.-1951« je na prvi vred
noti v desnem zgornjem, na drugi v le
vem spodnjem kotu. Vsi napisi so v
cirilici.
Znamki sta 'tiskani v bakrotisku v ti
skarni Jugoslavija v Beogradu. Pola
obsega 5 X 10 (oz. 10 X 5) — 50 znamk.
Velikost znamke 30 X 37 mm (37 X 30),
slike 25 X31 mm (31 X 25). Lepilo in
papir običajna. Zobčanje grebenasto
12)%.
Znamki sta bili na prodaj na vseh
poštah in v zadostni količini. V pro
metu bodo do nadaljnjega. Izdelava ni

Analoigična razglednica
NOVE ZNAMKE
V zvezi z novo poštno tarifo, ki jo po
sebej objavljamo na drugem mestu, pri
dejo postopoma v promet naslednje do
polnilne vrednote naših letalskih znamk,
nove frankovne z gospodarskimi motivi
in nove portovne znamke s sliko zadnje
izdaje (peterokraka in baklje).
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Letalske
dopolnilne vrednote:
1. din 5.— oker, rjava — Plitv. jezera,
2. din 100.— sv. zelena - Gozd-Martuljk,
3. din 200.— rožn. lilasta — Mostar,
4. din 500.— vij-ol. modra — Beograd.
Odločba GDP št. 14.990 z dne 3. XI. 1951.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din

Frankovne (II. izdaja):
1.— siva — elektrogospodastvo,
5.— oranžna — ribarstvo,
10.— zelena — sadjarstvo,
15.— rdeča — industr. rastline,
20.— purpurna — živinoreja,
25.— oker rjava — kmetijstvo,
30.— modra — tiskarstvo,
35.— rjava — stavbarstvo,
50.— t. zel. modra — promet,
75.— vijoličasta — gozdarstvo,
100.— sepija — metalurgija.

Odločba GDP št. 15.393 z dne 3. XI. 1951.
Dne 12. novembra je izšla znamka št. 9
za din 50.—.
Portovne (II. izdaja);
1. din 2,— zelena,
2. din 5.— kobalt (modra),
3. din 10.— cinober,
4. din 20.— vijoličasta,
5. din 80.— oranžna,
6. din 50.— ultramarin,
7. din 100.— karmin.
Odločba GDP št. 15.199 od 3. IX. 1951.
Medtem je izšla št. 4 za din 20.—.

Naši ovitki prvega dne
(First day covers)

Ovitek (FD C) št. 3 (Planica)

Ovitek (FDC) št. 4 (Sah. Olimp.)
Dne 22. decembra 1951 prideta v promet
ob ,proslavi 10. obletnice JA znamki
za din 15.— franikovna in
za din 150.— letalska.
Naša slika na naslovni strani kaže
osnutek spominske letalske znamke s
prvotno določeno vrednostjo (din 30.—•).
IIHIIIIIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllllllK

V Švici bodo .kakor po navadi tudi
letos prvo nedeljo v decembru prazno
vali Dan znamke. Posebni žig bo to
pot v Bernu.

Analogični razglednici
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S PODROČJA STT-VUJA

P. P. Vergerij, po rodu iz italijanske
koprske družine, je bil sprva pravnik.
Po smrti žene se je odločil, okrog tri
deset let star, za duhovniški poklic. Pra
ve duhovniške, izobrazbe ni imel, z zve
zami pa je dosegel, da, so mu zaupali
višje cerkvene funkcije. Kmalu se je

7. X. 1951: Rdeči križ

Peter Pavel Vergerij
Ob kulturnem festivalu Italijanske
zveze (21. do 28. X. 1951) so izšle 3
priložnostne znamke:
din 5.— modra (35.000)
din 10.— rjavordeča (35.000)
din 20.— sivovijoličasta (35.000)
Na njih je slika Petra Pavla Vergerija
(1498—1565), koprskega škofa. Na zgor
njem robu znamke je napis, ki označuje
pomen znamk »Rassegna culturale unio
ni Italiani 21. — 28. X. 1951« v treh
vrsticah. Levo pod njim je oznaka vred
nosti z besedico »din«. Spodnji rob sli
ke zavzema napis ozemlja VUJA STT. V desnem spodnjem delu Verge
rijeve slike je njegov podpis P. P. Ver
gerlo. Na robu znamke, levo pod sliko,
je podpis grafika Krošlja.
Osnutek za znamke je napravil Ivan
Krošelj iz Ljubljane. Tiskane so v
offset tisku v tiskarni Ljudske pravice
v Ljubljani. Sprva so jih hoteli tiskati
v bakrotisku. V tem tisku pa bi bile
slabo izpadle, ker bi drobne črte na sli
ki sovpadale z rastrom in bi tako na
stali madeži. Zato so se rajši odločili za
offsetni tisk. Gumiranje in zobčanje je
izvršil Zavod za izradu novčanica v
Topčideru. Tiskane so v polah 5 X 10
= 50 komadov. Velike so 30 X 37 mm,
slika na znamki 25 X 31 mm. Lepilo je
brezbarvno, zobčanje grebenasto 12½. ,
Naša zveza je dobila za potrebe svo
jih članov 2500 serij. Znamke moramo
označiti kot uspele in zadovoljni smo,
da tudi v Ljubljani lahko izdelamo do
stojne znamke.
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Vrednosti spominskih znamk
Vergerij
Trubar

ogrel za protestantizem. Leta 1555 je
spoznal v Nemčiji Trubarja in začel z
njim sodelovati. Vergerijev pomen je v
tem, da je pod njegovim vplivom Tru
bar, ki je do takrat pisal z nemškimi
črkami, iste opustil in začel uporab
ljati latinico. Dal je tudi pobudo za
slovenski prevod Sv. pisma. Sam ni
mnogo pisal, le dve knjigi sta izpod nje
govega peresa: »Razgovorange megiu
papista i gednim lutera« in »Jedna mo
litou tih kerszhenikou«.
400-LETNICA SLOVENSKE KNJIGE
Z odobrenjem Vojne Uprave JA
št. 2.001/994 z dne 2. X. 1951 je izšla
za to priliko Trubarjeva znamka iz ju
goslovanske serije »Obletnice kulturnih
dogodkov« v novi barvi z ustreznim pre
tiskom
din 10.— oker (35.000)
Nad oznako vrednosti je levo pretisk
»STT« in desno »VUJA«. Barva pre
tiska je modra, črke pisane. Ostale teh
nične podatke glej na str. 115 letošnje
ga letnika našega glasila..
Znamko so prodajali od 4. do 11.
XI., frankaturno veljavo pa ima do
31. XII. 1951.

STT-VUJA
1948
1 (1) KOPER-KOPARCAPODISTRIA
1. 5. 1948
Praznik dela — Prvi maj
(trojezičmi žig v črni barvi)
— 34 mm
bj

1951

AŠ I POSEBNI ŽIGI

2 (1)

FLR Jugoslavija
90 (22) SKOPJE
11. 10. 1951
Desetgodišnina na narodnoto vostanie vo Makedonija
— 37 mm
bj

PIRAN-PIRANO
21,—28. 10. 1951
Seconda
Rassegna cultu
rale dell’unione degli italia
ni
circondario dell'Istria
21.—28. X. 1951 (II. Festival
italijanske kulture) — 29 mm
cj
3 (2) KOPER-CAPODISTRIA 4. XI. 1951
400 let Slovenske knjige
Zig črne barve — 27 mm
cj

Kratice pomenijo:
Enokrožni žig (jeklen)
Dvokrožni žig (jeklen)
Žig posebne oblike (jeklen)
N

91 (23) ZAGREB
23.–27. 10. 1951
Skup za mir i medjunarod
nu saradnju — 32 mm
Odločba GDP štev. 14033 od
15. 10. 1951.
92 (24) ŠOŠTANJ
28. 10. 1951
III. Filatelistična razstava
101 leto pošte — 29 mm
aj
Odločba GDP štev. 15092 od
22. 10. 1951.

1

CONA B
1945
POSTOJNA-JAMA
15. 8. 1945
Otvoritev Postojnske jame
Zig 1 rdeče barve — 30 mm
aj

aj
bj
cj

OVE ZNAMKE V SVETU

Albanija
8. Deseto obletnico ustanovitve KP
Albanije je 8. novembra proslavila serija
priložnostnih znamk za 2, 2.50, 3 in 5
lekov.
9. Dine 28. novembra je izšla serija 3
vrednot za 10-fl.eitniico ustanovitve mla
dinske oirganizacije KP Albanije.
Belgija
12. Dne 24. septembra je izšlo 5 znamk
s pribitkom v dobrodelne namene (Ca
ritas)): 90+10 c si v oz eilen a, 1.75 fr + 25 c
rdeča, 3 + 1 fr zelena, 4 + 2 fr modra,
3 + 4 fr črna. Na njih je slika kraljice
Elizabete. V prometu bodo do 30. 9. 1952.
Bolgarija
12. lil. septembra je izšla mladinska se
rija pod geslom »Vesel naraščaj«. Vred
note: 1, 4, 9 in 20 levov. Slike s prizori
iz življenja otrok.
Č e šik o si o vaška
19. 6. clkitobira so praznovali Dan ar
made. Izšle so posebne znamke za 80 h
rjava, 1 fcčs zelena, 1.50 kes črnosiva,
3 itočs vijoličasta, 5kčs modra. Znamke
prikazujejo razne rodove vojske.
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(Finska
4. 26. oktobra so izšle vsakoletne znam
ke v korist boja proti jetiki. To' pot
prikazujejo razne ptiče: 7 + 2 mfe zelena,
10 +3 mk rjavordeča, 20 + 5 mk modra.
5. Novembra meseca so Izšle znamke v
korist olimpijskih iger: 7 + 1 mk zelena
(nogomet),
12 + 12 mik. rdeča (piiavač),
20 + 3 imk modra (stadion v Helsinkih,
kijer 'bodo prihodnje leto' olimpijske igre)
in 40 + 6 mk vijoličasta (tekač).
Francija
21. 13. oktobra je izšla znamka za 12 fr
v modri barvi. Posvečena je letalcu
Mauriceu Noguésu (1889—1934). Na, njej
je glava slavljenca, v ozadju zemeljska
otola z vrisano' letališko progo Paris—
Saigon, ki jo- je Noguées prvi preletel.
Italija
1(4. Za ilGO-letnico prvih znamk Sardinije
je izšla priložnostna serija: 10 lir sepi ja črna, 25 lir 'karmin-zelena, 60 lir modra,
rdeča. Levo na znamki vidimo reproduk
cijo prve znamke, desno pa sardinski
grb.
115. Stoletnico slikarja Francesca Paola
Michettija je 'proslavila 15. septembra
izdana priložnostna, znamka za 25 lir v
rjavi barvi. Na njej vidimo njegovo' sli
ko »La figlia del Jo ri o«.
116. Za ljudsko štetje sta izšli prilož
nostni znamki za 10 lir v zeleni in 25 lir
v temnoisivi barvi.
Luksemburg
3. Združene države Evrope propagira
serija znamk, ki je izšla 15. oktobra v
počastitev jesenskega zasedanja Evrop
skega sveta. Obsega 6 vrednot: 80 c tem
nozelena in 2.50 fr rdeča (oirač, v ozadju
tvomice in delavska stanovanja), 1 fr
modrovijoličasita in 3 fr rjava (simbol
svobodne Evrope), 2 fr siva in 4 fr zeleno-modra '(simbol uijedinjene Evrope
in miru). Znamke so tiskane v tiskarni
Couirvoisier v Svici.
Madžarska
17. Dne 29. septembra so imeli Madžari
Dan armade. Izšli sta seveda tudi dve
znamki: letalska za 60 fi.1 (tank in letala)
in frank ovna za 1 ft (mimohod vojske).
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Nemčija (vzhodna)
9. 80. rojstni dan socialista Karla Lietokneohta (1871—1919) proslavlja spominska
znamka za 24 pfenigov s portretom,
slavljenca in zastavo revolucije v ozad
ju. Barva je modra in rdeča, naklada
5 milijonov.
Norveška
7. Ker so tuidii na Norveškem zvišali
poštne pristojbine (1. X. 1951), sta po
trebni novi frankovni znamki: 30 Öre
rdeča (doslej sivozelena) in 55 öre modra
(doislej rumena).
8. 'Službena znamka za 30 öre (rdeča)
je izšla z novim napisom »O. S.« (do
slej Offentlig saik).
Poljska
20. Dne 9. septembra je izšla prilož
nostna znamka za Poljisike športne igre:
45 gr zelena.
21. Neizdano znamko s sliko predsed
nika Bieiruita za 35 zlotov v oranžnoirdeči
barvi so izdali s pretiskoim za 45 grošev.
22. Dne 15. novembra sta izšli za Polj
ski glasbeni festival znamki za 45 (mo
dra) in 90 grošev (rdeča) s slikami polj
skih skladateljev Chopina in Moniuszka.
Romunija
18. iDne 23. avgusta so praznovali dan,
ko' je sovjetska armada »osvobodila« Ro
munijo, kar so proslavili tudi z znamko
za 1.0 lejev v rdeči barvi.
19. Za teden romunske glasbe (22. do
30. 9.) so* izšle tri različne' znamke po 11
lejev.
20. Konec septembra je izšla propa
gandna serija za petletko, ki obsega sle
deče vrednote: 1 lej črnozelena (rudnik),
2 leja sepija (vrtalni stolp), 5 lejev modroizelena (traktorji), 11 lejev svetlomo
dra (elektrifikacija) in 50 lejev rjava
(promet).
iSTT — coma A

11. Kakor v navadi so' pretiskali tudi
sledeče italijanske znamke:
za 100-letnico sardinskih znamk: 10,
25 in 60 lir;
za lOO-letnieo Michettija: 25 lir in
za ljudsko štetje: 10 in 25 lir.

NOVA POSTNA TARIFA

veljavna od 1. XI. 1951
Dopisnice

Tuzemstvo: din 10.— za odprte, din 20.—
z odgovorom. Inozemstvo din 3.—.
Razsežnost: največ 15Xi0cm, najmanj
10X7 cm.
Pisma

Tuzemstvo :
Inozemstvo:
do 20 g din 15.—
do 20 g din 5.—
do 50 g din 25.—
do 40 g din 8.—
do 250 g din 40.—
do 60 g din 11.—
do 500 g din 60.—
do 80 g din 14.—
do 1000 g din 150.—
do 100 g din 17.—
do 2000 g din 200.—
do 120 g din 20.—
Na j večja teža: 2 kg.
Razsežnost: dolžina + širina + višina
največ 90 cm, vsaka teh izmer največ
60 cm; v obliki zvitka dolžina + dvakrat
ni premer največ 100 cm, vsaka teh izmer
največ 80 cm. Skupna izmera naslovne
strani najmanj 17 cm.
Vrednostna pisma
do dinarjev
500.—
din 20.—
do dinarjev 1.000.—
din 30.—
do dinarjev 5.000.—
din 60.—
do dinarjev 10.000.—
din 80.—
do dinarjev 50.000.—
din 100.—
do dinarjev 100.000.—
din 200.—
do dinarjev 300.000.—
din 400.—
do dinarjev milijon
din 600.—
Poleg tega je plačati poštnino za težo,
ki je enaka poštnini za priporočeno
pismo iste teže.
Tiskovine
Tuzemstvo :
Inozemstvo :
do 50 g din 5.—
do 50 g din 1,—
do 100 g din 10.—
do 100 g din 2,—
do 500 g din 20.—
do 150 g din 3.—
do 200 g din 4.—
do 1000 g din 30.—
do 2000 g din 50.—
do 250 g din 5.—
do 3000 g din 70.—
do 300 g din 6.—
vezana k:njig;a v teži 5 kg
din 100,—
Razsežnost kakor za pisma v obliki do
pisnic, razsežnost kakor za dopisnice.
Vzorci brez vrednosti
Tuzemstvo:
Inozemstvo :
do 100 g din 10.—
do 100 g din 2.—
do 150 g din 3.—
do 500 g din 25.—
Poštne nakaznice
do dinarjev
500.—
din 20.—
do dinarjev 1.000.—
din 30 —
do dinarjev 3.000,—
din 50.—
do dinarjev 5.000 —
din 70.—
do dinarjev 10.000,—
din 100.—
din 150.—
do dinarjev 30.000,—
din 200.—
do dinarjev 50.000,—
Brzojavne nakaznice (samo za tuzemstvo), razen nakazniške pristojbine še
ekspresnino po din 35.— in brzojavno
pristojbino po številu besed à din 8.—.
Posebne pristojbine
tuzemske : inozemske :
Priporočnina
din 35.—
din 7.—
Ekspresnina
din 35.—
din 10.—
Povratnica
din 35.—
din 5.50

Poštno ležeče pošiljke:
za pisma, dopisnice
za vrednostna pisma, nakaz
nice in pakete
Kupon za odgovor

do
do
do
do

din
din
din
din

din 15.—
din 20.—
din 8.—

Plačilni (čekovni) promet
Vplačila (položnice)
500 din 10.— do din 10.000 din 35.—
1000 din 15.— do din 30.000 din 55.—
3000 din 25.— do din 50.000 din 70.—
5000 din 30.— dodin 100.000 d. 100.—

Izplačila (čekovne nakaznice)
Velja samo za nakaznice tekočega ra
čuna. Pristojbina ista kakor za vplačila.
Paketi
za težo:
z;a vredmost:
do 3 kg din 100.— do din
500.— din 20.—
do 5 kg din 120.— do din 1.000.— din 30.—
do 10 kg din 180.— do din 5.000.— din 60.—
do 15 kg din 250.— do din 10.000,— din 80,—
Za tuzemstvo je naj večja teža 20 kg,
za kar znaša težna pristojbina din 300.—.

Bi TD O KOVNI

TISK

»FILATELIJA« — ZAGREB

St. 9 za september 1951: Dr. J. Nagy:
Marko Marulič — Primož Trubar —
Dr. V. Mošin: Dušanov zakonik — Ing. V.
Fleck: Neke osobine beogradskog izdanja
— R. N. Horvat: Priručnik maraka —
A. Z. Turina: Suvremena filatelija i nje
na kazneno pravna zaštita — Nove
marke — Osobine jugoslavenskih maraka
— Prigodni žigovi — Vijesti — Zamjena
maraka. — Cena izvodu din 35.—.
»FILATELISTA« — BEOGRAD

St. 9. za september 1951: D. Jankovič: O
Dušanovem zakoniku. — F. H. Emke: Do
stojanstvenost i umetnička vrednost poštanske marke — Al. J. Petrovič: Jugoslovenski Crveni krst (75 god. Crvenog
krsta u Srbiji — S. Ostojič: O srpskim
markama za novine (nastavak) — E. Arhangeljski: Aerofilatelija — B. Novakovič:
Partizanske pošte (nastavak) — i. Uvalič:
Neponištene ili poništene — Inž. B. Mazalovič: 100-godišnjice prvih poštanskih
maraka — L. Feldeši: Nekoliko reči o
razmeni maraka sa inostranstvom — M.
J.: I. Zemaljska izložba u Zagrebu —
D. Blagojevič: Sa zagrebačke izložbe —
J. Pavlovič: Prve marke Ujedinjenih na
cija — L. Fišer: Preteče Izraela — Inž. R.
Petrovič: XII. svetski kongres planinara
— J. Jojkič: Avionska poštanska služba —
V. Jokič: Izbor pretsednika u jednom
filatelističkom društvu — Kroz svet —
Z. Sabo: Znameniti ljudi na markama —
Naše marke — Naši prigodni žigovi —
Nove marke — Izložbe u svetu — Vesti
iz saveza — Pregled knjiga i listova —
Odgovori na pitanja čitalaca — Oglasi.
Cena izvodu din 30.—.

Filatelisti!

»JUGOFILATELIJA«
sprejema po svojih prodajalnah v

BEOGRADU
ZAGREBU
LJUBLJANI IN
DUBROVNIKU
v komisijsko prodajo poštne znamke vsega sveta

★

Sodelujte na prvi veliki aukcijski prodaji znamk

»JUGOFILATELIJE«
v času od 10. novembra do 10. decembra 1951 v
Beogradu, Palmoticeva ulica št. 2/I, dvorana 59.
- Na zahtevo pošljemo aukcijske liste -—.
Sprejemamo samo pismene ponudbe

