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cŽioel maršal Jugoslavije, Josip f3roz- Dito, proi predsedm k jeaji



Dr. Valter BohinecŽIGI NA SLOVENSKEM OZEMLJU(1. nadaljevanje)Poštni uradi, ki so obstojali že v predfilatelistični dobi, so uporabljali svoje podolžne žige kar naprej, novo ustanovljeni uradi pa so dobili večinoma nove eno- ali dvokrožne žige. Kakor podolžni žigi tudi ti niso bili vsi enaki. Nekateri so okrašeni z zvezdico (n. pr. Bled, Dobrla ves, Poljčane, Velike Lašče) ali s stilizirano vejico (Bovec, Kanal, Kobarid, Tolmin). Poleg podolžnih in okroglih so bili ponekod v rabi tudi žigi drugih oblik (ovalni žig Marburg in Steyer v Mariboru, ovalni žig za priporočena pisma v Ljutomeru, ovalni in razni štirioglati žigi v Trstu itd.). Posebno obliko je imel neki žig v Slovenjem Gradcu (= Windisch-Graz), ki ima krajevno ime sicer zapisano v krogu, vendar brez krožne črte. Pregled 124 žigov 89 poštnih uradov, ki so v letih 1850 do 1858, torej za časa veljavnosti prve serije avstrijskih znamk, poslovale na slovenskem ozemlju, nam pove, da je od teh žigov bilo 66 ali več kot polovica podolžnih (od teh 53 s pokončno, 13 z ležečo pisavo), 34 eno-, 19 dvokrožnih, 2 sta imela štirioglato, 2 ovalno, 1 pa posebno obliko. Posebej je treba šteti tržaško pošto, ki ima silno pestro oblikovane žige: 1 podolžni žig brez datuma s pokončnimi črkami, 2 ovalna, 7 enokrožnih, 4 dvokrožne, 2 štirioglata, 1 posebne oblike in 1 mutast žig (ležeči črki PP, kar pomeni verjetno Post(e) v okroglem vencu).Nekateri poštni uradi so že v prvih filatelističnih letih po večkrat menjali ime, n. pr. Ožbalt ob Dravi, ki najdeš zanj na 1. izdaji avstrijskih znamk kar tri imena: St. Oswald

in Steyer z narobe postavljenim И St. Oswald, St. Oswald in Steiermark. Dve obliki imena imajo Laško (Tüffer, Bad Tüffer), Ljubljana (Laibach, Stadt Laibach, poleg tega še kolodvorski poštni urad Bahnhof Laibach), Maribor (Marburg in Steyer, Marburg, poleg tega še poštna podružnica K. K. Filialpostamt Marburg), Senožeče (Senosetsch, Senožeč), Slovenj Gradec (Windisch-Graz, Windischgratz), Slovenska Bistrica (W. Feistritz, Windisch Feistritz), Trst (Triest, Trieste), Vrhnika (Oberlaibach, Ober Laibach) in Zidani most (Steinbrücken, Steinbrück). — Imena pošt so bila kajpak enako kakor v predfilatelistični dobi vedno nemška, tu in tam pa srečaš tudi kako napol slovensko obliko, n. pr. Račach (= Radeče pri Zidanem mostu) in Senožeč (— Senožeče). Zanimiva je tudi oblika Blejburg za Pliberk na Koroškem, ki so jo pa kmalu nadomestili z nemški pravilnim Bleiburg.Omembe vredna zanimivost iz te prve dobe je, da so dvokrožni žig litijskega poštnega urada Littai, ki je bil ukinjen v februarju 1850, uporabljali naprej v Šmartnem pri Litiji, kamor so ta urad prenesli, in sicer vse do konca leta 1850. Šele takrat je Šmartno prejelo enokrožni žig St. Martin bei Littai. V Litiji sami so šele 7. februarja 1852 odprli nov poštni urad, ki pa ni več uporabljal starega žiga, temveč je dobil nov, enokrožni žig. Pisma iz februarja do decembra 1850 z dvokrožnim žigom Littai so bila torej vsa oddana v Šmartnem pri Litiji.Marsikateri zbiralec se bo zanimal tudi za tržaške ladijske žige ti2



ste dobe. S prvih avstrijskih znamk so nam znani trije: podolžni žig s pokončnimi črkami brez datuma: Trieste col vapore, ki so z njim žigosali z ladjami v Trst prispelo pošto, in podolžna žiga, prvi s pokončnimi, drugi z ležečimi črkami: Leta arrta per mare (po morju prispelo pismo). Posebno zanimiv je tudi žig ljubljanske časopisne ekspedicije (Zeitungs-Exped. Laibach), če je odtisnjen na franko znamki prve izdaje; na časopisnih znamkah je seveda pogost (žal pa časopisne znamke same niso pogoste!).Kako je z vrednostjo teh prvih žigov? Ravna se seveda po njihovi redkosti, vendar upošteva E. Müller, ki je prvi izvedel njihovo katalogizacijo, tudi njihovo priljubljenost med zbiralci. Katalogiziral jih ni po denarni, temveč po relativni vrednosti, kar je vsekakor bolj trajna oblika ocenjevanja. Redkost kakega žiga izraža Müller s skalo od 1 do 200, kar pomeni, da je n. pr. žig, ki je ocenjen s 40 točkami, 40-krat več vreden kot žig, ki ima ceno 1 točke. Vrednost tega ali onega žiga povečuje še okoliščina, da ga zbiralci iščejo; to »priljubljenost« žiga izraža Müller z multiplikatorjem priljubljenosti, ki ga pristavlja osnovni ceni kot indeks. Žig z osnovno ceno 10 in indeksom 3 (103) je torej med brati vreden toliko kakor kak drug, s 30 točkami ocenjeni žig, dasi je ta približno trikrat tako redek kakor prvi. Seveda velja to ocenjevanje le za lepo ohranjene, torej jasno odtisnjene žige na pisemskih izrezkih, in sicer vedno na najcenejši znamki. Cim je žig na redki znamki, se njegova cena seveda poviša za kataloško vrednost znamke. Žigi na sami znamki imajo toliko manjšo vrednost, čim manjši del žiga je na njih, za žige na pismih pa je že tako znano, da imajo višjo ceno.

Najredkejši žigi slovenskih pošt na prvi izdaji avstrijskih znamk so na tej osnovi sledeči:1. Ljubljana (Laibach) podolžni žig s pokončnimi črkami v rdeči barvi 1256 = 750 točk.2. Maribor (Marburg in Steyer), ovalni žig 2003 = 600 točk.3. Slovenska Bistrica (W. Feistritz), podolžni žig s pokončnimi črkami 1006 = 600 točk.4. Beltinci (Bellatincz), žig v obliki pravokotnika, brez datuma 1503 = = 450 točk.5. Ljutomer, žig za priporočena pisma (Luttenberg recommandirt) v ovalni obliki 1004 = 400 točk.6. Trst (Trieste), rekomandacijski žig posebne oblike (pravokotnik z zaokroženimi ogli), rdeče barve 4010 = = 400 točk.7. Rače (Kranichsfeld), podolžni žig s pokončnimi črkami, brez letnice 1253 = 375 točk.8. Jesenice na Gorenjskem (Asling), podolžni žig s pokončnimi črkami v rdeči barvi 606 = 360 točk.9. Trst (Trieste), podolžni žig s pokončnimi črkami 1252 = 250 točk.10. Litija (Littai), dvokrožni žig s stilizirano vejico, rabljen v Šmartnem pri Litiji (gl. zgoraj), v modri barvi 1252 = 250 točk.Razen Litije so poleg črnih žigov imeli danes iskane, vendar nekaj cenejše žige v modri barvi še poštni uradi v Konjicah (Gannobitz), Laškem (Tüffer), Ljubljani (Laibach), Materiji (Matteria), Podkorenom (Wurzen), v Poljčanah (Pöltschach), Radečah pri Zidanem mostu (Račach), Rekštanju (Ruckenstein), Sežani (Sessana), Slovenjem Gradcu (Windisch-Graz), Trbižu (Tarvis) in Zagorju ob Savi (Sagor). (Dalje)
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FILATELIJA PRI NAS
NAŠE NOVE ZNAMKESrbski »Filatelista* je objavil nekaj podrobnosti o naiih zadnjih izdajah, ki našim čitatoljem äe niso znane in jih zato kratko podamo:Rdeči križ 1952: osnutek za znamke je izdelal Petar Dabovič. grafik iz Beograda. Naklada franko znamke je 3 milijone 325 tisoč, porto znamke 1.139.000.Dan mornarice: osnutek je delo slikarja Otona Antoninija iz Zagreba. Tiskal je te znamke Zavod za izradnju novčanica v Beogradu. Naklade posameznih vrednot: 280.000. ISO.000 in 80.000 komadov.VI. kongres PK.I : fresko Slavka Pengova je za znamko priredil Sretan Grujič rez pa je delo Tanasija Krnjajiča. Od vsake barve je tiskanih 300.000 komadov. l’NO-spominskeznamke bodo poizkusile tiskati razne jugoslovanske tiskarne. Katera bo pri teh poizkusnih tiskih najbolj uspela, bo nato dobila naročilo. Ta novica je nekatere člane kar prestrašila (Plujl), ker so menili, da gre spet za kakâne »izredne« znamke, ki jih mi ne bi bili deležni. Zadeva je torej drugačna — zato brez skrbi! Nikola TeslaZnamke FLRJ za 10 letnico smrti Nikole Tesle so izfile 7. januarja 1953. Vrednoti:

15 din rjavkastordeča. 30 din temnoultramarin.
Tiskane so v malih prodajnih polah po 6 X 5 = 30 znamk na belem papirju. Lepilo brezbarvno. Zobčanje grebenasto 12«/, : 12’/«. Velikost slike 20a28 mm, znamke same pa 24x32 mm.Ostali podatki so razvidni iz objave it. 12/1952 in iz odločbe, ki jo je prinesel Uradni list FLRJ (glej pod to rubriko!).Gospodarstvo II — 75 din Kot poslednja vrednota druge serije»gospodarstvo« je v decembru izila znamka za 75 din vijoličasta (gozdarstvo, kot prej 12 din).

Gospodarstvo III — offsetni tiskPoleg dosedanjih vrednot za 8, 12 in 15 dinarjev se je pojavila te vrednota za5 din orantnorumena (ribolov).
NOVE ZNAMKE VUJNA-STT

Filatelistična razstava v KopruDodatno k objavi v it. 11,1952 navajamo še naslednje podatke: znamka za 15 din. granatnorjava. je tiskana na papirju zu umetniški tisk. Lepilo brezbarvno. Zobčanje 11¼ : 11½. Velikost znamke je 44,5:31,5 mm, slike same pa 39,8:26,8 mm.

Blok, ki vsebuje v zgornjem delu znamko za 50 din, v spodnjem pa priložnostni tekst, je tiskan na istem papirju, kakor znamka. Velik je 48,2: 69,5 mm.
Nikola TeslaZnamke za deseto obletnico smrti Nikole Tesle bodo z ustreznim natiskom prišle v prodajo tudi za ozemlje Koprščine.

Frankovne — natiskiZa potrebe poštne Uprave STT bodo v kratkem izdali znamke FLRJ. redne frankovne iz serije »Gospodarstvo II « in »Gospodarstvo III« z ustreznim natiskom »STT/VUJNA«. Izšle bodo sledeče vrednote:4



1. FLRJ, gospodarstvo II: 1, 2, 3, 10, 30 in 50 din,2. FLRJ, gospodarstvo III: 5 in 15 din (offsetni tisk).Natisk je stavljen iz tip, in sicer petit grotesk v dveh vrstah. Tiska tiskarna »Ljudska pravica« v Ljubljani. Popolnih serij bo 30.000.
NAŠI POSEBNI ŽIGI

107(6) TrbovljeZlet »Svobode« :Odločba GDP št. 11626109(8) DubrovnikSto godina nautične škole 1852—1952, 6,—10. IX. 1952.Barva črna, 33 mm, aj Odločba GDP št. 6823.110(9) Split10. godišnjica jugoslovenske ratne mornarice :Odločba GDP št. 13.409.111(10) Novo mesto in112(11) Toplice pri Novem mestu:Zbor brigad:Odločba GDP št. 16.966.

116(15) Kranj, 28. XII. 1952.Odkritje spomenika dr. Francetu PrešernuBarva črna, 38 mm, aj.Odločba GDP št. 17.576 z dne 2. XII. 1952.Osnutek za žig je izdelal grafik Janez Trpin iz Ljubljane.
ŽIGI VUJNA-STT

6(2) KoperI. filatelistična razstava 29. XI. — 7. XII. 1952. Barva črna, 28 mm, a j.

OVITKI PRVEGA DNE
TeslaJugofilatelija je izdala ličen ovitek prvega dne za znamke »Tesla«, žal je v Ljubljano prispel prekasno, namreč dan po izidu. Osnutek sam je po zasnovi precej klavrn in ga tudi plemeniti tisk (jeklo- rez) ne more napraviti boljšega. Podobna tihožitja res niso za kuverte prvega dne, zlasti, če so napisi v cirilici. Cena kuverte s popolno serijo Teslovih znamk je »samo« 65 din. *STT-VUJNA: Razstava v Kopru Založba FK Koper, Glej sliko pod rubriko »Razstave«.

ANALOGIČNE RAZGLEDNICE(Carte Maximum)V štev. 3 lanskega letnika smo popisali vrstni red doslej izišlih ana- logičnih razglednic. Našteli smo jih že 28.Medtem smo dobili prirastek nadaljnjih:29. 25. 5. 1952: Šestdesetletnica maršala Tita. Na razglednici je znamka za din 28.— in posebni jubilejni žig. Založba SFJ.30. 14. 9. 1952: I. Jugoslovanska filatelistična razstava v Beogradu. Slika Beograda v XVI. stoletju, fotografija, razstavna znamka za din 15.—, žigosana s strojnim posebnim žigom. Založba SFJ.31. 2. XI. 1952: VI. kongres Komunistične Partije Jugoslavije v Zagrebu. Dve vrsti razglednic s sliko freske Slavka Pengova: a) pokončna, b) podolgovata. Posebni žig razstave v Zagrebu. Založba FZS.Na področju STT-VUJA:1. 25. 5. 1952: Šestdesetletnica maršala Tita. Izvedba ista kot FLRJ — št. 29.5



NAŠE CELINESTT-VUJNADopisnica št. 12. Din 10.—■ na din 2.—, temnomodra. Dopisnica, kakor št. 11 (gl. NK 10/1952!), le da je natisk nekoliko drugačen. Natisk »STT-VUJNA« v rdeči barvi, velikost 46x5 mm (prej 53½x6½ mm). Tisk tiskarne »Pecchiari« v Kopru. Naklada 30.000 kosov. Datum izdaje: 18.10. 1952. J. F.CENE NAŠIH ZNAMKDodatek Zumsteinovega kataloga 1953 prinaša v št. 5 naslednje cene znamk:FLRJ— VI. kongres KPJ serija 1,50 1,50 fr.— Rdeči križ obe po . . 0,04 0,04 fr.STT-VUJNA— VI. kongres KPJ . . . 1,80 1,80 fr.— Rdeči križ, obe po . . 0,25 0,25 fr.— Razstava Koper, znamka 0,50 0,50 fr.— Isto, blok................................. 2,50 2,50 fr.
ŽIVLJENJE V DRUŠTVIHZavedni člani iz Idrije so sklenili na svojem občnem zboru, da bodo še naprej jemali dosedanje število izvodov svojega glasila, ki ga bodo skušali razpečati tudi med nečlani. Vzorna gesta!*5 članov — 12 zvezkov, to je prvi uspeh zanimanja za krožno zamenjavo v nadvse marljivi podružnici Idriji. Zato pa so tudi ti člani imeli v preteklem poslovnem letu kar 41 dobro obiskanih sestankov. Ali ne kaže tega posnemati?*Tri ure peš hodi član podružnice Idrija, tov. Josip Pivk, da lahko ustreže mladincem v Črnem vrhu ter jim posreduje svoje znanje o znamkah. Primer, ki daje vsem delovnim članom moralno oporo in jih vzpodbuja še vnaprej k delu za napredek naše filatelije.*Brezplačno so razdelili revijo »Nova filatelija« mladincem v Tržiču. Taka dejanja —• in ne le besede — dokazujejo zanimanje za naš naraščaj !Zanimivo predavanje prof. dr. Vladimi- ra Murka »Znamke in javne finance«, ki ga je organiziral FK Ljubljana dne 12. XII. 1952 je obiskalo vsega skupaj 19 (beri: devetnajst!) ljudi. Zares lep dokaz zavednosti članov ljubljanskih podružnic, ki jih je najmanj 950. Upamo, da klub zaradi tega ne bo obupal ter da bo priredil še druga predavanja. Morda mu bo

pa na ta način uspelo ugotoviti razliko med filatelisti in »filatelisti«? Tako vsaj ne bo v zadregi, kadar treba deliti premalo znamk na vse člane.*Nova podružnica, 45 po številu, se poraja v Mozirju. Želimo ji mnogo uspehov in plodnega dela. .*V Trstu bodo, kakor poroča »Primorski dnevnik«, ustanovili slovenski filatelistični klub. Vsi, ki nameravajo pristopiti, naj se priglasijo SHPZ (Slovensko- hrvatska prosvetna zveza), Trst, ulica Roma 15-11. Pripravljalnemu odboru želimo, da bi kmalu uspel tudi v tem predelu združiti slovenske filateliste ter mu obljubljamo vso svojo pomoč.
OBČNI ZBORI

(12) Celje (dne 13. 12. 1952)Novi odbor: predsednik Rudolf fraine,podpredsednik Ludvik Cokan, tajnik Stane Brinovec, blagajnik Leopold Rajnho-fen, gospodar Marica Škofljek, za mladino Ciril Ravbar, odborniki : Franc Lukas, Ivan Kolenc, Ivan Vozlič in Mirko Fajs; nadzorni odbor: Leopold Hrastnik, Franc Požun, Rudolf Rojnik; razsodišče: Ferdo Kunej, Venčeslav Lang in Anton Mislej. Delegata za občni zbor FZS : Rudolf Krajnc in Viktor Gorinšek.(5) Idrija (dne 14. 12. 1952)Novi odbor: predsednik inž. Anton Jager, podpredsednik Mirko Kobal, tajnik Srečko Logar, blagajnik Rafael Jereb, odborniki Franc Habe, Josip Pivk in Anton Treven.Sestanki so vsako nedeljo ob 10.30 uri v prostorih zbornice Vajeniške šole.(17) Ptuj (dne 14. 12. 1952)Novi odbor: predsednik Anton Rosenfeld, podpredsednik Vlado Klinar, tajnik Ferdo Kolednik, blagajnik Rajko Alt, odborniki: Zvonko Dokler, Rudi Majcen in Jože Fridl (za mladino) ter njih namestniki Vinko Glac, Anica Zupanc, Ivan Bo- hak; nadzorni odbor: predsednik Janez Verden, člana: Engelbert Letič in Just Florjalnčie ; predsednik razsodišča prof. Arnold Paulinič s članoma Milanom Der- kovičem in Dragom šoberjem. Delegata za občni zbor FZS : Anton Rosenfeld in Janez Verden.Sestanki so vsako prvo sredo v mesecu od 19. do 121. ter vsako tretjo nedeljo v mesecu od 9. do 11. ure v prostorih kavarne »Evrope« v Ptuju.(11) Tržič (dne 22. 12. 1952)Novi odbor: predsednik Mihael Godnov, tajnik Franc Brodar, blagajnika Vili Brezar in Maks Ošabnik, distributor Marko Costa, člana Štefan Brezavšček in Vili Šober, revizorja Slavko Šarabon in Franc Konic.6



RAZSTAVEIng. Dušan GrudenKoper 29. XI. — 17. XII. 1952.Državni praznik — 29. november — je filatelistični klub v Kopru počastil z veliko filatelistično razstavo.Stokrat povečana slika znamke, ki je izšla za to priložnost, je z modernega hotela »Triglav« opozarjala vse na ta dogodek, posebne puščice pa so vodile obiskovalce prav do mest

nega gledališča, kjer je v pritličju poslovala razstavna pošta, v dvorani prvega nadstropja pa so koprski filatelisti in njih tovariši iz Slovenije prikazali v 109 vitrinah stanje naše filatelije.Slovesnega pričetka dne 28. novembra 1952 ob 17. uri se je udeležil poleg predstavnikov oblasti in organizacij tudi komandant VUJNA, tov. polkovnik Stamatovač. Navzoča sta bila tudi predsednik FZS in SFH.Razstava je obsegala naslednje objekte:
vitrina razstavil objekt nagrada

1—4 Ferdo Kobal Lovrenc Košir zlata pl.5 Ivan Kopač black penny pozlačena pl.6—7 Inšpektorat PTT, Koper STT-VUJNA zlata pl.8—9 kpt. Zdenko Gostiša FLRJ srebrna pl.10—11 Dante Crollini VUJNA-STT srebrna pl.12—16 Božidar Jakac osnutki za znamke zlata pl.17 Inšpektorat PTT, Koper osnutki za znamke STT bronasta pl.18—19 Dr. Anton Lavrič prefilatelistična pisma bronasta pl.20—28 Ivan Stavecin kpt. Silvo Hočevar Slovenija, specialna zlata pl.29 Dr. Anton Lavrič partizanska pošta zlata pl.30—33 Julij Mayer žigi Slovenije 1941-45 srebrna pl.34—35 Dr. Anton Lavrič posebni žigi FLRJ pohvalnica36 Janko Fili Srbija srebrna pl.37 Janko Fili Lombar di ja-Beneči ja srebrna pl.38 Janko Fili Bosna bronasta pl.39—40 Vaso Samec stara Jugoslavija srebrna pl.41—42 Janko Fili STT — cona A pohvalnica43—49 Vaso Samec Avstrija srebrna pl.50—52 Vaso Samec ČSR srebrna pl.53—56 Vaso Samec Francija srebrna pl.57—58 Ernest čare nemške kolonije pozlačena pl.59—64 Ing. Viktor Accetto Nemčija izza 1933 bronasta pl.65 Dr. Anton Lavrič Posarje pohvalnica66 Bruno Colledani Italija izza 1945 bronasta pl.67 Bruno Colledani STT (obe coni) bronasta pl.67 Nazario Pobega ponarejene znamke bronasta ph68 Bruno Colledani San Marino bronasta pl.69—71 FZS likovno uspele znamke __72—75 Ing. Viktor Accetto Izrael srebrna pl.76—79 Bruno Colledani FDC-STT (obe coni) zlata pl.80—84 Janko Fili STT-VUJA (specialna) pozlačena pl.85—87 Martin Špindler . žigi Primorske pohvalnica88—89 Martin Špindler cona B, specialna zlata pl.90—92 Pavle Anderlič »šola filatelije« srebrna pl.93—95 Vaso Samec filatelistične razstave srebrna pl.96 Ing. Ciril Pirc mostovi na znamkah srebrna pl.97-99 Dr. Franc Marušič borba Primorske za svobodo pozlačena pl.100—102 Inž. Dušan Gruden pro juventute srebrna pl.103—107 Janko Fili UPU bronasta pl.108 FZS filatelistična literatura ___109 Stansilav čač iz znamk narejene slike srebrna pl.110 Janko Orešič »JOL«-albumi srebrna pl.7



Razsodišče, v katerem so bili inž. Joško Simončič, Ciril Ibic, kpt. Silvo Hočevar (za FK Koper), Brigita Košuta (za upravo PTT Koper) in Marjan Štebih (za FZS), je ocenilo razstavne objekte dne 9. decembra 1952. Poleg zgoraj navedenih nagrad je priznalo še zlato plaketo klubu Koper za razstavno znamko.Skupaj so podelili naslednje število nagrad:Zlatih plaket 8, pozlačenih plaket 4, srebrnih plaket 16, bronastih 11, pohvalnic 5, vsega 44.Razstava je dosegla izredno zanimanje ter laskava priznanja, ki so jih obiskovalci vpisali v spominsko knjigo.V Času razstave je FK Koper predvajal tudi ozki nemi film o izdelavi znamk v švicarski tiskarni Courvoi- sier ter normalni zvočni film o izdelavi znamk za Organizacijo združenih narodov.Obiskovalcem so bile na razpolago tudi kuverte prvega dne (FDC, glej sliko!), za katere je napravil osnutek umetnik Božidar Jakac. Slika predstavlja prastari vodnjak na trgu v Kopru (iz napisov na njem lahko

razberemo, da so ga popravili pred 500 leti!).Razstava v Kopru bo prav gotovo ostala vsem obiskovalcem v najlepšem spominu. Lahko nam je primer dobro pripravljene ter z ljubeznijo prirejene razstave.•Za praznik OF bodo v Idriji priredili razstavo znamk z geslom »Kaj nam znamke prikazujejo«. Razstavljene znamke bodo popisali tako. da bodo umljive tudi nezbiralcem. Razstavili bodo vsi člani podružnice. — Takäne sklepe bi lahko sprejeli na vsakem občnem zboru!
Razstava redkosti na Dunaju Avstrijski filatelisti so v letu 1952 zaman pričakovali posebne znamke k Dnevu znamke. Nevšečnosti, nastale pri delitvi dohodkov iz pribitka na posebno izdajo znamk ob Dnevu znamke v prejSnjem letu so povzročile, da v letu 1952 niso izdali nobene posebne znamke, ker bi se bila sicer nasprotja le fte zaostrila. Zato pa je Zveza avstrijskih filatelističnih društev priredila k Dnevu znamke razstavo v prostorih generalnega pofttnega ravnateljstva na Dunaju. Prirediteljem ni bilo toliko do količine, kakor do izbranih, lepih in dragocenih znamk. Zlasti zanimivi so bili redki poizkusni tiski, med njimi serija iz dobe po prvi svetovni vojni, ko so v Avstriji ob valutni reformi pripravili znamke v začasni veljavi. Povsem nova panoga filatelije je bila razstava železni-8



skih znamk, ki jih je dalo na razpolago prometno ministrstvo. Posebna soba je bila posvečena znamkam zaveznikov, med katerimi so bile znamke iz početne dobe poštarstva v ZDA zlasti dragocene. Posebno področje filatelije je predstavljala zbirka ponaredb na škodo pošte; tudi te
mu oddelku je bil odmerjen poseben prostor.Vrednost razstavljenih pisemskih znamk in zbirk na dunajski razstavi, ki je bila odprta do 15. decembra, so ocenili na več kakor pol milijona šilingov. D. R.FILATELIJA V SVETU

NOVE ZNAMKE
I. EVROPA Belgija1) XII. 1952. Letošnja dobrodelna serija obsega šest vrednot s slikami znanih Belgijcev. To so: A. Vermeylen, K. van de Woestijne, Ch. de Coster/, M. Maeterlinck, E. Verhaeren in H. Conscience. Vrednote :60+30 c, 80+40 c, 90+45 c, 1,75 fr + 75 c, 4+2 fr in 8+4 fr.Vrednoti za 4 fr in 8 fr (z doplačilom po 9 fr) sta izšli tudi skupno v bloku za ceno 30 fr in v nakladi 60.000.Češkoslovaška1) XII. 1952. V počastitev »borcev za mir« sta bili izdani 2 znamki ; 3 kč in 4 kč.Francija1) 7. XI. 1952. Predstavnika francoske klinične medicine René Laënnec (1781 do 1826) so počastili s posebno znamko za IB fr, zelena.2) XII. 1952. Tudi letošnja serija Rdečega križa obsega 2 znamki podolgovate oblike s sliko na Tritonu jahajo- čega amorčka v * 1 2 * * * * * 8/4 profilu na vrednoti 12 + 3 fr in v celem profilu na vrednoti 15+5 fr.Grčija1) 15. XII. 1952. Za 50. rojstni dan kralja Pavla je izšla jubilejna serija 4 vrednot: 200 dr zelena (3,800.000), 1000 dr rdeča (13,500.000), 1400 dr modra (2 milijona 500.000) in 10.000 dr vijoličasta (200.000).2) 15. XII. 1952. V državne dobrodelne namene je bila izdana obvezna doplačilnaznamka (Zumstein št. 446) za 8 dr s pretiskom »100 dr«. Z znamko bo treba opremiti vse pošiljke v notranjem prometu 50 dni na leto: 30 dni proti koncu leta in 20 dni o veliki noči.Irska1) 10. XI. 1952. Ob stoletnici smrti irskega narodnega pesnika Thomasa Moora (1779—1852) sta bili izdani dve spominski znamki za 21/2 p, vinsko rdeča in 31/2 p zelena, s pesnikovo podobo po sliki M. Archerja Scheea v narodni galeriji v Dublinu.

Italija1) 4. XI. 1952. Za Dan armade je izšla priložnostna serija 3 znamk: 10 1 zelena, 25 1 rjava/črna in 60 1 modra/črna.Luksemburg1) 3. XII. 1952. Ciklus znamk, posvečenih luksemburškim osebnostim, je zaključila serija dobrodelnih znamk s sliko slikarja - pokrajinarja I. B. Freseza (1800—1867) : 60+15 c, 2 fr + 25 c, 4 fr + 25 c in 8 fr + 4,75 fr.Nemška demokratična republika1) 26. X. 19512. Za Dan znamke je bila izdana posebna znamka za 24 pf, temno- rdečerjava, v nakladi 2,000.000.2) XII. 1952. V spomin na »mirovno konferenco« na Dunaju je izšla posebna serija 2 vrednot: 24 pf in 35 pf z neizogibnim Picassovim golobom ter s cerkvijo sv. Štefana.Norveška1) XI. 1952. Frankovni provizorij: znamka za 15 oerov s sliko poštnega roga Zumstein št. 366) je izšla s črnim natiskom »20«. Poljska1) 18. X. 1952. Serija »šestletka« je bila razširjena za nadaljnjo vrednoto 1.20 zl + 15 gr oranžnordeča, s sliko rudarjev.2) 25. X. 1952. je izšla že dolgo napovedana spominska znamka za Henrika Sienkiewicza (1846—1916) za 45 + 15 gr, rjavovijoličasta.Romunija1) 1952. Romunsko-sovjetsko prijateljstvo potrjujeta dve znamki : 55 b rdeča in 1,75 1 temnorjava.2) 1952. športna serija dveh znamk za 20 b temnomodra (veslanje) in 1,751 kar- min (nastop z zastavo).3) 2. X. 1952. Za Dan armade je izšla priložnostna znamka za 55 b, modra.San Marino1) 17. XI. 19512. Novo fotogrametrično sni- manje dežele je vzela republika za dobrodošlo priložnost in je izdala posebne letalske znamke za 25 1 in 75 1 s podobo merilnega letala pri snimanju.Sovjetska zveza1) 1952. Ob 150-letnici univerze v Tartuju (Estonska) je izšla spominska znamka za 40 k.9



Svobodno tržaško ozemlje — cona A1) XI. 1952. Pod zap. št. 1 »Italija« izišla serija znamk Dan armade je izšla s pretiskom AMG-FTT.Španija1) 12. X. 1952. V spomin na 500-letnico rojstva kralja Ferdinanda (1452—1516) in obenem za Dan znamke je izšla še letalska serija 5 vrednot:60 c temnozelena (4,500.000), 90 c rjavo- oranžna (3,000.000), 1,30 pt lilakarmin, 1,90 pt črnorjava in 2,30 pt temnomodra (po 375.000).Švedska1) 11. XI. 1952. Za 70. rojstni dan kralja Gustava VI. Adolfa je bila izdana jubilejna serija 3 znamk s kraljevo sliko : 10-1-10 oer. zelena (dvo -in tristransko zobčana), 25 + 10 oerov rdeča (dvo- in tristransko zobčana) in 40+10 oerov (dvostransko zobčana).Turčija1) XI 195)2. V spomin na bitko pri Azi- ziyu pri Erzerumu (1877) je izšla spominska serija 3 znamk s slikami spomenika v Aziziyu in mesta Erzeruma: 15 k (100.000 naklade) 20 k (100.000) in 40 k (80.000).2) 1952. Provizoriji: sedem vrednot iz prometa vzete frankovne serije s sliko predsednika Inönüja je bilo pretiska- nih z besedo »Resmi« (= uradno) za uporabo kot službene znamke: 0,25 k (2,000.000), 5 k (12,000.000), 10k (10 milijonov), 15 k (15,000.000), 20 k, 30 k in 60 k (po 2,000.000).3) 29. X. 1992. Za 75-letnico turškega rdečega polmeseca sta bili izdani 2 spominski znamki; 15 k zelena/rdeča in 20 k modra/rdeča.4) 1952. časopisna znamka za 0,50 k tem- nosivozelena v nakladi 10,000.000.Velika Britanija1) 5. XII. 1952. Znamki veljavne frankovne serije za I1/2 p sta bili zamenjani za novi znamki s sliko kraljice Elizabete: li/,p zelena, 21/2 rdeča.II. PBEKOMOBJEIzrael1) 9. XII. 1952. V spomin umrlega prvega predsednika Izraela dr. Chaima Weizmanna je izšla žalna serija dveh znamk: 30 pruta, siva, 110 pruta, temnomodra.2) XII. 1952. Z biltenom št. 38 objavlja izraelsko poštno ministrstvo izdajo priložnostne znamke za 70-letnico BILU- imigracije. 110 pruta, temnorjava/oker/ zelena.BILU pionirsko gibanje je bilo ustanovljeno v Harkovu leta 1882 in ima svoje ime od začetnih črk biblijskega citata: »Bet Yaakow Bekhu Venelkha«

(Hiša Jakobova vstani in hodi — Izaija E,5).Po izkrcanju v Jafi 6. julija 1882 so bili BILUIM prva organizirana skupina židovskih vseljencev, ki je ustanovila kmetijska naselja v Izraelu.
AUKCIJE

Roza Merkur — 4200 šilingovV dunajskem Dorotheumu je bila 1. decembra lani velika dražba znamk, ki so jo mnogi filatelisti napeto pričakovali, kajti na dražbo je prišel tudi »roza Merkur«. Strokovnjaki so znamko ocenili kot izredno lep primerek, toda pri dražbi se je cena ustavila na ponudenem znesku 4200 šilingov. Višjih ponudb ni bilo, čeprav cenijo rožnatega Merkurja v Avstriji uradno na 15.000 šilingov. Njegov bratranec »rumeni Merkur« je dosegel ceno 4000 šilingov. Dunajski listi naglašajo, da so Merkurjeve časopisne znamke naj dragocenejše, kar jih je kdaj izdala Avstrija. Najdražji primerek, »cinobrastordeči Merkur«, je vreden kakšnih 60.000 šilingov in velja za svetovno redkost.Izmed novejših avstrijskih znamk je dosegel blok »WIPA« s posebnim žigom ceno 1200 šilingov, medtem ko je bila znamka za 10 šilingov z Dollfusovo podobo prodana za 580 šilingov. Serije pesnikov skladateljev in Nibelungov, ki so bile še nedavno precej cenjene, so to pot prodajali po 20 do 50 šilingov. Tudi za serijo FIS-I ni bilo preveč zanimanja: izklicna cena je bila 150 šilingov in je zrasla pri dražbanju komaj na 190 šilingov, še l. 1947 so za te serije ponujali po 3000 šilingov. D. R.
ZANIMIVOSTI

Oddelek za umetnost in znanost na Univerzi Columbia je priredil v dneh od 7. do 16. 12. 1952 tečaj za filatelijo. Podobne tečaje prirejajo že 15 let.Tečaj je namenjen zbiralcem, ki bi se radi izpopolnili v svojem znanju, pa tudi tistim, ki se zanimajo za filatelijo. Poslopje Newyorškega filatelističnega kluba nudi v svojih prostorih vse pripomočke, ki si jih moremo misliti: eno največjih filatelističnih knjižnic na svetu, prekrasne zbirke, razne aparate, projekcijske aparate itd.Res je, da Ljubljana ni in ne bo New York, malo več zanimanja za pravo delo in nekoličkaj pomoči Zvezi bi pa le ne škodovalo, če želimo tudi mi nekoč v filateliji postati vsaj znani.10



Takšno sodelovanje in ne ključnih znamk, rezanih izdaj in podobnega bi si tudi mi želeli : *Podobno kakor v Münchenu, bodo ustanovili tudi v Švici posebno filatelistično knjižnico. Direkcija PTT v Bernu ter Švicarska zveza filatelistov sta se spo- zumeli, da bosta spravili pod eno streho vso znano in razpoložljivo filatelistično literaturo, da bo na razpolago ljudstvu. Osnova nove knjižnice bodo knjige, ki jih je pred leti odprodala centralna knjižnica v Zürichu direkciji PTT. Trenutno imajo že okrog 7000 knjig.
Ljudska univerza v Braunschweigu je konec leta vnesla v svoj program tudi ciklus »Kaj mi znamke povedo«. Obsegal je 10 dvojnih ur.Frizersko orodje na znamkah je naslov tematske zbirke, ki jo je izčrpno obdelal časopis »Friseurhandwerk« iz Münchena v zvezkih 16, 17 in 20/1952. Pa naj še kdo poreče, da tematske zbirke nimajo prihodnosti !Ocenjevanje na razstavah v Angliji gre po drugačnih kriterijih,, kakor pri nas. Takole so točkovali na razstavi v Wan- stead Houseu:splošno filatelistično zanimanje . . 30%filatelistično znanje razstavljalca . . 20%grafična in popisna oprema . . . 15%kakovost znamk.................................................... 15%zanimivost za nezbiralce .... 10% originalna raziskovanja razstavi j. . 10%100%*Monako je svojo obljubo FIP, da ne bo izdajal nepotrebnih znamk, že pozabil. Pred kratkim je izdal zelo zapoznelo olimpijsko serijo, sedaj pa obljublja drago serijo za 50-letnico obstoja ruskega baleta pod protektoratom vladarja igralnice, angleške pricese Margarete in Aga Khana. Novo področje za zbiralce motivov: »balet«. C. P.*Češkoslovaška je zamenjavo z inozemstvom zaenkrat ustavila. Po nekem poročilu Orbisa ne izdajajo več zelenih carinskih lističev, s katerimi je bilo treba opremiti vsako pošiljko v inozemstvo.C. P.*Avstrijska serija narodnih noš. Sledeče vrednote so tiskane z rastrom 70 in 100: 5, 10, BO, 25, 30 (vijoličasta), 40 (zelena), 50, 70 in 80 gr, 2 in 3 š. Samo z rastrom 70 1 Š (modra in rdeča), samo z rastrom 100 1 Š (zelena).Vrednot za 3, 15, 45, 75 in 90 gr ter 1,40 in 1,70 š ne bodo več tiskali. C. P.

Brez naočnikov ga ne spoznajoV Belgiji so sredi decembra umaknili iz prometa nove poštne znamke s podobo- mladega kralja Baudoina, ker se je v javnosti pojavilo vse preveč protestov zoper umetniško izvedbo kraljeve podobe. To so bile prve znamke s podobo kralja Baudouina. Znamkam so očitali zlasti tole: kralj sam sebi ni podoben brez velikih naočnikov z roževinastim okvirom ; zato, pravijo, je videti star kakšnih 40 let, medtem ko jih ima v resnici 22. Ostrižen je na znamkah — kakor kakšen kaznjenec. Nos ima nekoliko usločen, kar ni v skladu z resnico.Dvorni krogi so k temu izjavili, da kralj sam ni prav nič navdušen nad novimi znamkami. Zlasti mu ni bilo všeč, da so ga upodobili brez naočnikov, ko ga vendar še nihče izven dvora ni videl brez njih. Nove znamke so zatorej izginile iz. prometa. Toda filatelisti, ki niso tako kratkovidni kakor belgijski kralj, so si jih znali pridobiti za svoje zbirke. D. R.
STROKOVNI TISK

»Jugofilatelija«, podjetje za promet z znamkami, Beograd, Palmotičeva ulica 2, je izdalo »Otkupni cenovnik za masovnu robu« št. 1. Po tekočih številkah kataloga »Jugofilatelija« so navedene cene za vse znamke Jugoslavije 1918—1941, FLR Jugoslavije, okupacijskih izdaj na ozemlju Jugoslavije 1941/44, Srbije, Bosne in Hercegovine ter črne gore. Cene veljajo za žigosane znamke, pakirane v zavitkih po 100 komadov, oprane in lepo ohranjene. Za manjše količine, kakor tudi za nepakirâne znamke veljajo 10% nižje cene. Masovno robo sprejemajo vse poslovalnice »Jugofilatelije«.*Literatur-Nachrichten (poročila o slovstvu), revija, ki jo izdaja Zveza nemških filatelistov ob sodelovanju filatelističnega oddelka Mestne knjižnice v Münchenu, prinašajo v št.ll/12-1952 na 80 straneh velikega formata: mnenja uglednih osebnosti o filateliji, svetovni filatelistični tisk, novosti v filatelistični literaturi, pogovori o slovstvu, pregled revij, posredovanje literature, razstave, auk- cijç, predavanja o filateliji po radiu, mnenja bralcev, indeks slovstva in razno. Neprecenljivo važna je vsebina te revije, delo, ki ga pa s tem opravlja, bo želo slejkoprej obilo sadov, člane, ki jih zanima določeno področje filatelije, vabimo, da pregledajo dokumentacijo vseh člankov, ki so izšli v svetovni filatelistični literaturi.11



Katalog »Jugofilatelija« 1953 je baje že tiskan in bo v kratkem izšel. Kaj več o tem ne vedo niti uprave poslovalnic »Jugofilatelije«.Stamp Collectors Annual 1952« (založba Harris Publications Ltd. London WC 2) prinaša na straneh 59—68 seznam filatelističnih časopisov, ki obsega 199 glasil, od tega 112 evropskih. Zanimivo je, da med naštetimi revijami ni omenjeno niti eno jugoslovansko glasilo.*V založništvu K. Dahmann, Berlin-Wilmersdorf, Konstanzer Str. 9, je izšla izpod peresa Kurta Dahmanna in Horsta Willberga drobna knjižica, ki obravnava na 32 straneh tipe letal na znamkah, jih agnosticira in katalogizira. Delo bo dobrodošlo vsem, ki se zanimajo za aero- filatelijo. *Zbiranje znamk s športnimi motivi pridobiva iz dneva v dan več ljubiteljev. Njim in športnikom vobče bo zanesljiv vodnik v založbi Guy Depolier, 25, Rue Henry Barbusse, Levallois-Perret (Seine), Francija, v 4. izdaji izišlo delo: Guy Depolier: Catalogue Général des Timbres Sportifs. 156 strani, cena 400 ffr.Vse izdaje znamk s športnimi motivi ali znamk, ki so v kakršni koli zvezi s športom, so točno katalogizirane, prikazane v sliki ter ocenjene. Delo je bilo zaključeno 5. oktobra 1951. Katalog je koristen zlasti za tiste zbiralce, ki bi se radi specializirali v športnih znamkah.*Znani »Kohl-Handbuch« bo spet izhajal! Vsak tretji mesec bo izšel 1 snopič kakšnih 100 strani vsebine, ki bo obravnaval države z začetno črko »M« ali pa Nemčijo od leta 1925 naprej. Snopič bo stal 6 DMk in posebej še poštnina. Prednaročila za najmanj 6 snopičev, ki stanejo potem 20% manj, je treba poslati na naslov Ruprecht Glasewald, Hamburg 33, Hellbrockstr. 14. Naročite lahko pri Državni založbi, oddelek za inozemske knjige, Ljubljana, Trg revolucije.*Dr. Anton LavričZUMSTEIN IN MICHEL 1953Že septembra imešeca je izšel Zum- steinov katalog za leto 1953. Od lanskega je obširnejši za 40 strani, dokaz, da države ne varčujejo z novimi izdajami! Obdelava posameznih področij je ostala ne- izpremenjena, samo staronemške države so uvrščene letos pred Nemčijo, staroitali- janske pa pred Italijo (in ne več pod ustrezno črko abecede kakor doslej). Novosti so obdelane do zadnjih izdaj ; v katalogu najdemo celo mnogo znamk, ki ob izidu kataloga še niso izšle.

Najbolj seveda zanima zbiralce gibanje cen. Površen pregled po državah, ki jih pri nas najbolj zbirajo, pokaže tole: pri Švici so se dvignile cene klasičnih znamk, pri drugih znamkah so ostale zvečine ne- izpremenjene. Močan padec cen opazimo pri avstrijski klasiki (do 15%), znamke I, republike so obdržale dosedanje cene, povojne avstrijske znamke pa kažejo tendenco dviganja cen. Razočarani bodo zbiralci Nemčije. Večina nemških znamk, vključno staronemške državice, kolonije, najbolj iskane predvojne serije, med njimi vše dobrodelne, so niže ocenjene kakor prejšnja leta. O okupacijskih znamkah rajši molčimo. Izjema so samo povojne izdaje, ki kažejo povečini zboljšanje cen. To je posebno izdatno pri znamkah francoske okupacijske cone, ki obetajo postati naj dražje povojne evropske znamke. Pri Franciji vidimo porast klasičnih znamk, tudi cenejših, medtem ko kažejo moderne znamke lahno padanje cen. Tako je tudi v Belgiji, le da je padec novejših znamk občutnejši. Italija kaže ustaljene cene, klasika se je celo podražila. Cene angleški in grški starini so se nekoliko dvignile. Male državice Liechtenstein, Luksemburg, Monako in San Marino so padle kar občutno. Dobro so odrezale skadinavske države. Klasika se je podražila pri vseh, pri Nizozemski, Švedski in Norveški pa tudi marsikatera poznejša znamka. Kako pa vzhod? Pri Bolgariji so mnoge boljše serije padle, enako starejše izdaje Albanije, medtem ko so se nekatere novejše nekoliko dvignile. To opazimo tudi pri nekaterih novejših čeških znamkah in novejših madžarskih, pri le-teh v manjši meri. Sovjetske znamke so svoje cene obdržale. Močno so porasle znamke angloameriške cone Trsta.Zdaj pa k našim domačim področjem ! Cene stare Srbije in črne gore so ustaljene, Bosna pa je rahlo zdrknila. Pri predvojni Jugoslaviji so občutno padle nežigosane frankovne serije (n. pr. beograjska izdaja s 155 fr na 100 fr, »ik- serica« s 150 na 125 fr itd.), pa tudi priložnostne (med njimi Penklub in »Veslaška«). Krivuljo gibanja cen stare Jugoslavije lahko označimo kot padajočo. Zanimivo je, da je tendenca padanja cene žigosanih znamk le malenkostna. Razen znamk Ljubljanske pokrajine so se pocenile vse okupacijske znamke, le udarni blok je porasel za 30 fr. Prve izdaje FLRJ do 1946 so lahno padle, bolj ustaljene so kasnejše izdaje, pri nekaterih se je cena celo malo dvignila. Padec pa opazimo pri vseh žigosanih ključnih znamkah (uspešna emisijska politika!). Od provizorijev sta se podražila Mostar in Ljubljana, padel pa je Maribor. Cona B in VUJA sta padli, marsikje kar na polovico. Mirno lahko trdimo, da so cene našim znamkam prenizko postavljene.*12



Nekoliko za Zumsteinom je izšel Michel. Od lanskega je debelejši kar za 140 strani. V njem so mnogi klišeji, ki smo jih še v lanskem pogrešali. Vrstni red držav je nekoliko spremenjen. Nemčijo in »nemška« področja je postavil izdajatelj na čelo kataloga kakor je bila navada že pri zadnjih predvojnih katalogih. Sem je uvrstil n. pr. tudi nemško okupacijo Srbije 1941-45, česar doslej še v nobenem katalogu nismo opazili. Nemška področja so res temeljito obdelana. Za naše razmere in za povprečnega zbiralca kar preveč natanko (n. pr. serija »stavb« iz 1. 1948, ročni pretiski sovjetske cone itd.). Nova je obdelava sotiskov in priveskov. Pa ne le Nemčija, tudi druga področja so mojstrsko obdelana, da omenim n. pr. samo obdelavo švedskih fran- kovhih znamk iz leta 1921-36. Noben drug svetovni katalog (razen specialnih katalogov seveda) ne vsebuje toliko filatelističnega znanja kakor Michel. Nedvomno bo Michel pridobil med zbiralci zopet tisto mesto, ki ga je imel pred vojno. Za zdaj ga v večini držav še težko nabaviš.Kako pa je s cenami v njem? Vsa nemška področja so šla navzgor, le nekatere okupacijske znamke so padle. Zanimivo je v tem katalogu gibanje cen skandinavskih znamk, žigosane so na ceni pridobile, zlasti klasika. Nežigosane znamke pa so se pocenile. Padec cen opažapio pri Nizozemski, zlasti pri neži- gosani. Belgija kaže lahno tendenco dviganja cen, posebno velja to za novejše znamke. Tako je tudi s Francijo, kjer opazimo predvsem, da se dvigajo cene boljših novejših znamk. Enako je stanje pri Grčiji in Angliji. Nežigosane znamke staroitalijanskih državic so se pocenile, sicer pa cene Italije naraščajo. Tudi v Michelu padajo cene Luksemburgu, Liechtensteinu, Monaku in San Marinu. Cene Švice so se v manjši meri dvignile. Cene avstrijskih znamk rastejo, izjema so le nekatere izdaje takoj po letu 1945. Ruske znamke do 1917 so na ceni pridobile, sovjetske pa so ostale neizpremenjene. Padle so cene Slovaške.Cene naših znamk so se gibale kaj različno. Stara Bosna se je pocenila, Srbija in črna gora pa podražili. Podražile so se znamke bivše Jugoslavije do leta 1934 (tudi izdaje iz let 1919-1927). Znamke, ki so izšle po letu 1934, pa so se pocenile. Začasne izdaje iz leta 1945 za Ljubljano, Maribor, Mursko Soboto in črno goro (samo porto) so porasle, vsi ostali provizoriji pa so se občutno pocenili. Prav takšno usodo so doživele vse ostale znamke FLRJ razen PTT kongresa, Markoviča, UPU, letalske Makedonije in službenih znamk. Izmed okupacijskih znamk za slovensko ozemlje se je podražil komplet 53 kom., medtem ko se je serija s pokrajinskimi motivi pocenila. NDH se je pocenila razen jubilarke in udarnega bloka, le-ta se je celo podražil. Prve

serije okupirane Srbije so se podražile.. Znamke, ki so jih izdali Italijani v Črni gori, so cene obdržale, nemška okupacija črne gore pa se je podražila. Cona B in VU J A sta bolje ocenjeni kakor lani prav tako angloameriška cona Trsta.Predaleč bi nas zavedlo, če bi primerjali cene v obeh katalogih in le-te morda še z dnevnimi cenami. Tudi ni mogoče označiti vrednost Zumsteinovega franka ali Michelove marke v dinarjih. Tu bosta pač imeli odločilno vlogo ponudba in povpraševanje.
NOVOSTI KNJIŽNICE FZS

V zameno za svojo revijo je prejela FZS:1. Berner Briefmarken Zeitung št. 12/52, časopis trgovine z znamkami Zumstein & Cie., Bern, Švica in2. Literatur-Nachrichten št. 11/12-1952, ki ga izdaja Zveza filatelistov Nemčije ob sodelovanju filatelističnega oddelka Mestne knjižnice v Münchenu.
Nabavili smo Scott-katalog 1953, na razpolago pa je tudi Zumstein 1953 ter Michel 1953.
URADNE OBJAVE FZS

Okrožnica štev. 10Vsem podružnicam FZS!Upravni odbor FZS vnovič prosi vse podružnice:1. Da po sklepu II. plenuma FZS (12. oktobra 1952) in VIII. redne seje odbora FZS 30. decembra 1952) opravijo svoj redni letni občni zbor najkasneje do dne 31. januarja 1953.Odbor FZS bi bil članstvu hvaležen, če bi se na občnih zborih izrazilo o:a) 'poslovanju, svojega dnuštva,b) poslovanju FZS,c) reviji »Nova filatelija«, č) emisijski politiki Glavne direkcijepošt FLRJ,d) planu emisij novih znamk za leto 1953 (važne obletnice itd.)Prav tako želi FZS prejeti:e) predloge za spremembo pravilFZS,f) samostojne predloge za občni zborFZS.2. Da pošljejo:a) izčrpen zapisnik o svojem občnem zboru v dveh izvodih,b) letno poročilo, sestavljeno na o- brazcu za mesečno poročilo (ki ga, prosimo, točno in izčrpno izpolnite).13



Kot priloga temu naj bo podan opis dela z mladino, o propagandi za filatelijo, o predavanjih, prireditvih, razstavah in o problemih društva.H koncu predlagajte pohvalo ali nagrado najmarljivejših članov društva (z utemeljitvijo!). Po tem poročilu bomo določili delavnost podružnic in njih nagrajevanje na občnem zboru FZS,c) redno mesečno poročilo za mesec januar 1953,č) popoln spisek vseh članov podružnice z navedbo podatkov (priimek, ime, rojstni datum, poklic, kraj bivanja) v dveh izvodih,d) članarino za FZS (120 din) in za SFJ (24 din), ki jo je treba po čl. 7 pravil FZS poravnati najkasneje do 1. februarja 1953. Opozarjamo na naš novi tekoči račun pri NB št. 604-T-204.Odbor FZS pripominja, da bi mu bilo zelo neljubo, če ne bi upoštevali zgornje točke, nakar bi se moral poslužiti čl. 7 Pravil ter črtati podružnico, ki ne bi plačala članarine. *Občni zbor FZS se bo po sklepu VIII, redne seje odbora FZS vršil 1. marca 1953 
■ob 9. uri. Kraj bomo sporočili kasneje.Dnevni red:1. Otvoritev,2. volitev zapisnikarjev, overovateljev, verifikacijske komisije in’ volilne komisije,3. poročilo upravnega odbora, nadzornega odbora, razsodišča in podelitev nagrad,4. diskusija o poročilih in razrešnica odboru,5. volitve novega odbora,6. predlogi za izpopolnitev pravil FZS,7. sklepanje o samostojnih predlogih,8. načrt dela za prihodnje poslovno leto,9. predlog proračuna za prihodnje poslovno leto,10. razno. *Revijo »Nova filatelija« bo v letu 1953 prejemal vsak član na dom. Z januarsko številko bomo razposlali tudi naročilnice. Letos bo naročnina na revijo neobvezna. Da se zmanjšajo stroški poštnine, svetujemo, da nakazuje naročnino več oseb skupaj. Na hrbtni strani položnice to označite in navedite naslove vplačnikov. Marljivejši člani lahko zaslužijo s. tem, da jim dajemo 10% provizije na pobrano in odvedeno naročnino. Tekoči račun za revijo je letos poseben in se glasi :NOVA FILATELIJAGlasilo Filatelistične zveze Slovenije Ljubljana Št. 604-T-145

Vnovič prosimo, da zberó odbori sedaj, ko je še čas vse podatke o delu in življenju podružnice ter pošljejo sestavek uredništvu glasila FZS. Prihodnje leto bo FZS praznovala 5-letnico obstoja in ne bi bilo prav, če tudi o vaši podružnici ne bi pisali.Prepričani smo, da boste to okrožnico pravilno razložili članstvu na sestankih oziroma na občnem zboru. Hvaležni Vam bomo za Vaše sodelovanje, ki bo prispevalo k skupnemu delu za napredek naše filatelije.S filatelističnimi pozdravi !Ljubljana, 7. januarja 1953.L. S.Tajnik: Za predsednika:(Štebih Marjan) (Ing. Gruden Dušan)*VII. redna seja UO FZS (4. nov. 1952)Poleg 8 članov UO sta bila navzoča še dva člana Razstavnega odbora.Sklepi: Blagajnik Razstavnega odbora poroča o finančnem uspehu razstave v Ljubljani : razstava izkazuje po še ne popolnoma zaključenih računih skromen pribitek. Delovni kolektivi, ki so s svojimi prispevki omogočili razstavo, prejmejo zahvalne diplome. Dodatno je bilo podeljenih še nekaj plaket (glej NF/52 stran 152). — Razstavo v Kopru bo FZS vsestransko podprla in jo pomagala organizirati. — UO se je seznanil z zapisnikom II. plenuma FZS (glej NF/52 stran 130). — Kolikor bodo vse podružnice opravile občni zbor v decembru, bo občni zbor FZS 8. februarja 1953. — Z novim letom bo imela revija »Nova filatelija« ločeno finančno poslovanje s posebnim tekočim računom. Zaradi čezmernega zavlačevanja tiska (pri št. 10/52 dva in pol meseca) bo namesto tiskarne »Slovenj skega poročevalca« odslej tiskala revijo »Celjska tiskarna« v Celju. Klišeje bo izdelovala klišarna »Ljudske pravice« v Ljubljani. — Okrožnice FZS bodo odslej objavljene v reviji, ki jo bo prejemal vsak član na dom. *VIII. redna seja UO FZS (30. dec. 1952)Navzočih 11 članov UO.Sklepi: FZS prejme od PTT uprave v Kopru vse edicije leta 1952 razen UPU II, Olimpiade ter Mornarice, ki je bo na razpolago le za 50% članov. — V Mozirju se snuje nova podružnica FZS. — FZS posreduje pri direkciji PTT v Bernu, da dobimo fotokopijo akta o Lovrencu Koširju. — Razstava v Kopru je vsestransko uspela. — Ker podružnice niso izvedle polnoštevilno občnih zborov v decembru, je občni zbor FZS preložen na 1. marca 1953.14



IZ URADNIH LISTOV
Uradni list FLRJ št. 59/698 od 10. 12. 1952Na podlagi 5. člena zakona o poštni, telegrafski in telefonski tarifi izdajamODLOČBOo priložnostnih poštnih znamkah ob desetletnici smrti Nikole Tesle.Dne 7. januarja 1953 pride v promet serija priložnostnih poštnih znamk ob desetletnici smrti Nikole Tesle, velikega znanstvenika in iznajditelja na polju elektrotehnike in radiotehnike.Serija teh znamk ima dve vrednosti, in sicer: znamko za 15 dinarjev, rdeče barve, in znamko za 30 dinarjev, modre barve. Na obeh znamkah je enaka slika Nikole Tesle, ki je izdelana po sedanji umetniški skulpturi. Nad sliko je napis: »Nikola Tesla«, pod njo pa »Jugoslavija«, in sicer na prvi znamki v cirilici, na drugi pa v latinici. V spodnjem le^em kotu je označba vrednosti »15« oziroma »30«.Te znamke bodo prodajale vse večje pošte, dokler ne bodo vse prodane, za frankiranje poštnih pošiljk pa bodo veljale neomejen čas oziroma dotlej, dokler ne bo izdana odločba, da se vzamejo iz prometa.Št. 17.852.Beograd, 2. decembra 1952.Direktor Glavne poštne direkcije:Nikola Milanovič s. r. *Predsednik Sveta za industrijo in gradbeništvo je z aktom št. 11.573 od 20. decembra 1952 predpisalSPREMEMBE PTT TARIFE ki jih v izvlečku prinašamo:S 1. januarjem 1953 stopijo v veljavo sledeče spremembe v PTT tarifi:Poštnina za tiskovine se zniža in znaša: do teže 50 g 5 din (prej 5 din), od 50 do 100 g 10 din (prej 20 din), od 500 do 2000 g 15 din (prej 50 din), od 2000 do 3000 g (oziroma, če vsebuje pošiljka eno samo knjigo ali zvezek do 5000 g) 20 din (prej 100 din).Priporočnina za knjige in brošure se zniža na 20 din (prej 35 din).V mednarodnem prometu se za tiskovine prizna 50% popusta, če vsebuje pošiljka knjige, brošure, muzikalije ali geografske karte. Vsebovati pa ne sme reklam in objav, razen na platnicah.Poštnina za odkupno poslovanje se zniža na 10 din (prej 20 din). — Pri prenosu iz računske in proračunske knjižice na tekoči račun, pri prenosu bančne nakaznice na računsko ali proračunsko knjižico, pri vplačilu na tekoči račun z bari-

ranim čekom se plača brez ozira na znesek 10 din.Pošiljke s pisavo za slepe se sprejemajo in odpravljajo brezplačno.Poštnina za pisma v mednarodnem prometu do teže 20 g se zviša na 30 din (prej 28 din).Poštnina za naslovljene časnike do 100 g teže znaša 0.40 din (prej 0.30 din), za nenaslovljene po 0.25 din (prej 0,15 din).Poštnina za naslovljene časopise do 100 g teže znaša 0.60 din (prej 0.40 din) za nenaslovljene pa 0.40 din (prej 0.20 din).Na novo so uvedene naslednje poštnine: Za odobrenje izplačila vrnjene poštne nakaznice v primeru, kadar pošiljatelj ne more vrniti sprejemnega potrdila, se plača poštnina v znesku 50 din. Če zahteva naslovnik ali pošiljatelj na vpogled izplačano poštno ali bančno nakaznico, plača poštnino v znesku 50 din.
RAZVEDRILO

Nagradna novoletna križanka (vsem filatelistom srečno novo leto 1953)Tov. Z. A. iz Postojne nam je za Novo leto pripravil naslednjo križanko, za katero so vsi filatelistični podatki vzeti iz »Nove filatelije« ali pa kataloga »Jugofilatelija«. Besede pomenijo:Vodoravno: 1) vrsta zobčanja na znamkah (srbskohrvatsko), — pošta (italijansko) — češki skladatelj, upodobljen na čeških znamkah, 2) je napravil osnutke za znamke BiH iz leta 1906 (Koloman) — mesto v Italiji s spomenikom padlim (glej znamko) — pristanišče v STT — VUJNA; 3) soglasnik —• neslužbena znamka — državica malajske zveze —• poslati (angleško) ; 4) kratica za »opus« — sestavni del znamke — evropska država (naziv, na znamki) —zverinjak; 5) razdobje — diktat —■ inicialki graverja znamk s sliko Petra II. ; 6) štiri črke ugaslega vulkana v Armeniji Ararat — pariški graver, izdelal znamke Srbije iz leta 1880 s sliko Milana Obrenoviča (fonetično) — soglasnik — samoglasnik; 7) mera za zlato — egiptovska reka (2. sklon) — inicialki umetnika (glej zadnji podatek za »vodoravno«; 8) premik noge naprej — preganjalec človeka — glavna direkcija pošt; 9) soglasnik — žival na frankovni znamki Argentine —■ inicialki mojstra koprskih razstavnih znamk — znamka italijanskih avtomobilov (v množini) ; 10) spolnik v španščini — vrsta barve — samoglasnik— plemiški naslov Škota Santford Fleminga (kanadske znamke!); 11) mednarodna zveza filatelistov (kratica) — posmehljiv izraz za zbiralca klasičnih znamk— inicialki partnerja tov. Ferda Kobala na Nizozemskem; 12) država v Aziji — naziv poslednje okupacijske serije znamk15



1. 1941 — francoski revolucionar (iz serije »revolucionarji«, 15 -J- 5 fr) — soglasnik; 13) priimek umrlega lastnika založbe kataloga Michel (Eugen) — priimek in ime zagrebškega slikarja, ki nam je ustvaril med drugim znamke za dan mornarice.Navpično: a) soglasnik — priimek častnega člana FZS — blok predvojne Jugoslavije; b) razum — državica malajske zveze — italijanska denarna enota (v množini) ; c) močan glas — bivši romunski kralj-filatelist — dve enaki znamki; č) v kemiji ga označujemo z Og — ime Gogoljevega junaka — inicialki očeta poštne znamke; d) polet, vnema — vrsta papirja —• samoglasnik; e) razpoka med dvema gorama — izumitelj vodne turbine (na avstrijskih znamkah) ; f) samoglasnik — priimek umetnika, ki je napravil osnutek za razstavno znamko v Zagrebu leta 1943 — kratica zemeljske plasti iz silicija in aluminija; g) inicialki ustvarjalca koprskih »živalic« — kraj blizu Metlike — tuje žensko ime; h) atletska disciplina — priimek filatelista iz Kranja (Rado) — naelektreni delec; i) angleška kolonija — prednost v igri — soglasnik; j)moško ime —■ nota (v glasbi) ; k) sporno področje med Nemčijo in Francijo (lastne znamke!) — kratica indijske denarne enote; 1) soglasnik — simbol za živo srebro — nikalnica; m) inicialki prvega namestnika v nadzornem odboru FZS — samoglasnik — inicialki izumitelja (znamke

7. januarja 1953) ; n) reka Jugoslavije (2. sklon množine) — dva samoglasnika; o> grški bog. vojne (s _ z) — glavno mesto Nigerije — kratica za nadzorni odbor; p) gora na Primorskem (5. in 6. avgusta 1950 spominski žig) — premaknitev — soglasnik; r) evropska državica — kraj v STT-VUJNA (italijansko).Za pravilne rešitve, ki jih prejmemo do 28. 2. 1953, bomo med naročnike naše revije razdelili po žrebu naslednje nagrade:1. 5 brezplačnih naročnin za »Novo filatelijo« za drugo polovico leta 1953.2. 5 nagrad v popolnih serijah znamk FLRJ.Rešitev nagradne črkovnice iz št. 10/1952Po vrsti od zgoraj navzdol: Danmark, Caritas, Sverige, zobčane, Senegal, Girardi, Marconi, paketne, Salvate; v sredini navpično : Mirče Acev.Žreb je osrečil naslednje reševalce, ki smo jim ustrezne nagrade razposlali na dom : Oto Burdych, Škofja Loka ; Karlo Cesar, Rogatec; Angela Žitko, Postojna; Lojze Škrabi, Čatež, p. Brežice; Janez Zajc, Cerknica-Rakek.
OGLASI

Iščem serijo »Murska Sobota«, nerabljeno. Ibro Harašlič, Maršala Tita 53-III, Sarajevo.16



A. ČERNE
štampiljke, etikete, tisk z j e k I o r e z a

Če želite prejemati dopisnice, znamke, novice in pisma z vsega sveta, se vpišite v
Club« filatelico de PortugalApartado 869 LISBOA Portugalska

Letna članarina dol. 1,50 ali protivrednost (v popolnih nerabljenih spominskih ali letalskih serijah v vrednosti 10 fr. po Zumsteinu ali 1000fr. poYvertu). Klubskoglasilo, ki vsebuje tudi seznam novih članov, izhaja dvomesečno

KOVNICA ZNAKOV
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TRGOVSKO GROSISTIČNO PODJETJE

LJUBLJANA TRUBARJEVA 1(Sv. Petra) - Telefon 23-271 - Poštni predal štev. 34
*



BO IZHAJALA LETOS VSAK MESEC
DINARNADAN

*
Na dom boste prejemali NOVO FILATELIJOzastonj,če zberete naročnino za 10 izvodov za vse leto ter nam jo nakažete na naš naslov do 15. februarja 1953



Pravkar ste prejeli prvo številko Vaše revije »Nova filatelija«. Eni ste jo vzeli v roke z veseljem, drugi je morda ne boste niti dobro prelistali. Vendar upamo, da boste prebrali vsaj naslednje vrstice!To številko smo razposlali vsem na dom in bomo tako delali tudi v bodoče. Želimo namreč, da prejme revijo vsak naročnik čim prej, ne pa, da mora hoditi ponjo na sestanke.Poslali smo Vam tò številko na ogled, da se odločite, če želite revijo prejemati, ali pa jo boste vrnili, če Vam ni do nje.Kakšna bo vsebina letošnjih številk?Poleg strokovnih člankov bodo še naslednje stalne rubrike:FILATELIJA PRI NASNaše nove znamke Posebnosti naših znamkNaši posebni žigi
Ovitki prvega dne Analogične razgledniceNaše celineCene naših znamk
Življenje v naših društvih

Iz drugih republikPomenki

izčrpen popis izdaj FLRJ in STT-VUJNAzanimivosti za zbiralce napak, zvrsti barv, tiskov, papirja, zobčanja, lepila itd.kakor doslej, bo ta rubrika tudi v bodoče omogočala dopolnjevanje specialne zbirke žigovza zbiralce FDC nepogrešljiva rubrikaopis domačih maksimum-kartdopisnice, pisma itd., vse kar še sodi v filatelijonova, zelo zaželena rubrika, ki bo prinašala cene naših znamk na svetovnem tržiščuse bo odražalo iz kratkih novic o delu in uspehih naših članov širom po Sloveniji. Bo pa to tudi nekaka »popotna torba«, saj bomo tu brali tudi o tem, kako ne bi smelo bitibomo prinašali najvažnejše novice s področja filatelijeVam bodo koristili, saj boste v tej rubriki našli odgovore na vprašanja o stvareh, ki so Vam neznane ali nejasne



FILATELIJA V SVETUNove znamke v svetu
Aukcije

ker vemo, da ta rubrika zanima največ zbiralcev, smo jo letos razširili in bomo prinašali opis znamk vsega sveta, ne le Evropedražbe so zelo zanimive, ker zvemo tako za gibanje cen in za znamke, ki so iskane; drobne vesti o tem Vas bodo gotovo zanimaleZanimivosti doslej najbolj čitana rubrika bo v bodoče bogatejša po vsebini in obseguFalzifikati nova, zelo potrebna rubrika, ki bo prinašala opise ponarejenih znamk ter Vas s tem obvarovala pred nakupom nevredne robeRA Z S T AV EDoma in po svetu so izraz moči filatelistov kot poedincev, kakor tudi njih organizacij; obvestila o njih ter kratke beležke Vas bodo gotovo zanimaleSTROKOVNI TISK
Novosti knjižnice FZS

je nujno potreben vsakomur, ki si želi napredka; prinašali bomo pregled domačih in tujih revijbomo redno objavljali, tako da se jih bo lahko poslužil vsak članURADNE OBJAVE FZSbodo poslej priobčene v glasilu, ker odbor FZS želi, da za okrožnice izve vsak član ter da ima od tega koristIZ URADNIH LISTOVbomo prinašali ponatise vseh zakonov, uredb ali odločb, ki se tičejo filatelije; tako Vam bomo prihranili dolgotrajno iskanje po izposojenih uradnih listih



RAZVEDRILOKo boste revijo prebrali, se boste ob koncu še lahko nasmejali ob šalah, anekdotah in karikaturah ali pa poizkušali uspeti pri nagradnih razpisihOGLASI bodo izpolnili stolpce zadnjih strani ter Vam omogočili uspešno zamenjavo, nakup ali pa prodajo.Naslovi zbiralcev iz tujine, ki jih bomo letos prinašali, Vam bodo omogočili uspešno zamenjavo znamk z inozemstvomTo je bežen oris vsebine. Revija bo izhajala mesečno (12 številk), zaenkrat na 16 straneh dosedanjega formata. Ce bo naročnikov in oglasov dovolj, bo revija obsežnejša (za isto ceno).ZA 1 DIN NA DAN boste prejemali revijo vsak mesec redno na dom. Zato ne pozabite še danes nakazati naročnine, ki znaša za pol leta 180.— din za vse leto 360.— dinZa naročilo zadostuje položnica, na katere sprednjo stran zapišite: št, 604-T-145 NOVA FILATELIJA glasilo FZS, Ljubljana na hrbtni strani pa ne pozabite navesti:priimek in imenatančen naslov (kraj, ulica, številka)Razločna pisava omogoči redno prejemanje, ker ni pomot v naslovu. 'Vse svoje želje, kritike ali nasvete nam, prosimo, sporočite na naslov: NOVA FILATELIJA uredništvo LJUBLJANA poštni predal 281 Uredništvo NF


