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NOVA FILATELIJAGLASILO FILATELISTIČNE ZVEZE SLOVENIJEORGANE MENSUEL DE LA FÉDÉRATION PHILATÉLIQUE DE SLOVÉNIELETNIK V. APRIL 1953 ŠTEV. 4
BOŽIDAR JAKAC - ČASTNI ČLAN FZSNa TV. rednem občnem zboru FZS dne. 22. III. 1953 so na predlog predsednika FZS tov. Černote delegati soglasno izvolili akademskega slikarja profesorja Božidarja Jakca za častnega člana FZS. Preden je predsednik dal svoj predlog na glasovanje, je kratko opisal Jakčeve zasluge za slovensko filatelijo takole:Božidar Jakac se je izmed vseli slovenskih umetnikov najbolj poglobil v študij poštne znamke. Njegov prispevek k dvigu kvalitete jugoslovanske znamke je neprecenljiv. Naši zvezi je vedno rad priskočil na pomoč in je uspeli naše prve razstave lani oktobra v veliki meri tudi njegova zasluga.

Globoko in izredno sem presenečen nad visokim in častnim priznanjem, ki mi je danes bilo naklonjeno za moje skromno delo na področju znamk.Vse, kar sem storil, je bila ljubezen do likovne rešitve znamke. Želel sem le pomagati k razumevanju in dvigu likovne kvalitete naše znamke.Prepričan sem, da se bo kvaliteta naše znamke, kot vse kaže, naglo dvignila in dosegla splošno mednarodno priznanje.Za razvijanje kvalitete naše znamke pa je potrebno še večje in široko razumevanje odločilnih faktorjev.Za izkazano počastitev je premalo le v besedah izrekati zahvalo; pokazati in dokazati želim svojo zahvalo v nadaljnjem in poglobljenem delu na tem področju, kolikor mi bo dopuščal skopi čas.Iskrena zahvala za naklonjeno častno članstvo Vaše spoštovane zveze! Od srca Vam hvala za topel odmev delu.Vaš globoko vdaniLjubljana, 22. marca 1953.
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Božidar Jakac je bil rojen 16. julija 1899 v Novem mestu. Očetov rod izvira iz Slovenske Istre, mati pa je bila Dolenjka iz okolice Kostanjevice. Gimnazijo je obiskoval v rojstnem kraju, dovršil pa je realko v Idriji leta 1918. Se kot dijak je moral v vojno in bil tudi v ofenzivi na Piavi. Od leta 1919—1925 je študiral na umetnostni akademiji v Pragi, kjer so mu bili profesorji J. Obrov- sky, Fr. Thiele in Avgust Brömse. Ko je študije z odličnim uspehom končal, je priredil v Pragi svojo prvo

fik, bil pa tudi izvoljen v plenum AVNOJ. Po vojni je leta 1945 postal prvi rektor novoustanovljene Akademije upodabljajočih umetnosti v Ljubljani in ostal na tem položaju do 1949. Doslej je priredil okrog 20 samostojnih razstav doma in v tujini, udeležil se je več ko sto razstav v Jugoslaviji in po svetu. Bil je 1949 50 predsednik Zveze upodabljajočih umetnikov Jugoslavije, prejel v tem času I. nagrado vlade FLRJ za grafiko ter bil 1949 izvoljen za rednega člana Slovenske

lastno grafično razstavo. L. 1925 je živel v Parizu, nato je tri leta kot profesor risanja poučeval na eni ljubljanskih gimnazij. Leta 1929 je odpotoval v USA in ostal tam dve leti. V tem času je prepotoval ves kontinent od Atlantskega do Tihega oceana. Spomine na ti dve leti je v sodelovanju s pisateljem Miranom Jarcem izdal v knjigi »Odmevi rdeče zemlje«, ki je izšla v dveh zvezkih. Odtlej živi stalno v domovini, je pa vmes večkrat potoval v tujino ter obiskal med drugim Severno Afriko, Norveško, Nemčijo, Madžarsko, Italijo, Avstrijo in Švico. Vojna vihra ga je zajela doma. Leta 1943 je odšel k partizanom, kjer se je do osvoboditve udejstvoval kot slikar in gra

akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, s čimer je za svoje delo dosegel zasluženo priznanje najvišje kulturne ustanove slovenskega naroda.Prve osnutke za znamke je Jakac izdelal že leta 1918, ko je bila ustanovljena bivša Jugoslavija. Ustvarjal je istočasno kakor pokojni Vavpotič, ki nam je dal verigarje. Potem se dolgo časa ni ukvarjal s to vrsto grafične umetnosti. L. 1934 so drugi umetniki ustvarili po njegovih portretih nekaj dobrodelnih serij in nekaj esejev. Pred pričetkom druge svetovne vojne je napravil osnutke za serijo v korist doma PTT uslužbencev v Ljubljani. Na treh vrednotah je prikazal slo52



venske pokrajine (Maribor, Otočec, Triglav), na eni pa očeta poštne znamke — Lovrenca Koširja. Osnutki so bili sprejeti, vendar je tisk znamk preprečila vojna. V partizanih je leta 1943 eksperimentiral na osvobojenem ozemlju v Kočevju in v Bazi 20 na Rogu s pretiskom OF na italijanskih znamkah, pozneje pa skiciral osnutke za izvirne znamke OF. Prve znamke po Jakčevih osnutkih so tiskali šele po osvoboditvi, in sicer leta 1949 Prešernovo serijo (izdelal jo je z arh. Simčičem). Na natečaju, ki je bil razpisan za to serijo, je dobil Jakac prvo nagrado. Takrat je Jakac pravzaprav prvič študiral znamko v širšem obsegu, saj je za te znamke napravil nad 30 osnutkov. Te znamke so tiskali pod njegovim nadzorstvom v tiskarni »Ljudske pravice« v Ljubljani. Leta 1951 sta izšli dve njegovi seriji: 10-letnica OF in 1. maj za STT-VUJA. Lani je izdelal serijo za 60-letnico maršala Tita. Jeseni 1952 je od Organizacije združenih narodov dobil laskavo vabilo, naj sodeluje pri natečaju za osnutke za mednarodno znamko. (Glej sliko.)Jakac je napravil osnutke za prvodnevne ovitke 10-obletnice OF, 400-letnice slovenske knjige, 60-let- nice maršala Tita in za filatelistično razstavo v Kopru. Vsi ti ovitki so izdelani v tisku z jekloreza pri tvrdki Cerne v Ljubljani ter so bili prvi FDC pri nas, ki so nakazali pravo pot izdelave takšnih kuvert. Poleg tega je Jakac napravil osnutke za par priložnostnih žigov.Ko je FZS pripravljala svojo prvo razstavo, je bila Jakčeva zamisel, naj ta razstava ne pokaže znamke le s filatelistične plati, temveč tudi v likovni luči, da bi osvetlila nastanek znamke in njeno likovno stran. S tem je bilo podano študij

sko gradivo ne le filatelistom in izdajateljem znamk, marveč tudi likovnim umetnikom, ki smo jih želeli pritegniti k ustvarjanju in študiju znamke.In na koncu zaupajmo našim čitateljem še želje Jakca — ustvarjalca znamk za bodočnost:»Hotel bi ustvariti še znamke s slikami naših slavnih mož in naših pokrajin. Želel bi, da se krog ustvarjalcev znamk razširi in tako še obogati raznolikost naših znamk. Naše zadnje znamke dokazujejo, da so se naše tehnične zmožnosti z novim rastrom 100 res izpopolnile in da so dane možnosti za izdelavo kvalitetnih znamk.«Slovenski filatelisti smo mu za vse njegovo delo hvaležni in smo ponosni, da je postal naš častni član. Želimo čim tesnejšega skupnega delovanja in da bi se uresničili njegovi načrti glede novih, vsestransko uspelih znamk. (Dr. Anton Lavrič)

Črtež za znamko je vzet po svetovno znani Michelangelovi freski »Stvarjenje človeka« iz Sikstinske kapele v Rimu. Misel znamke je: če se Organizaciji združenih narodov posreči ustvariti politično in gospodarsko enotnost sveta, se ji bo s tem posrečilo ustvariti novo človeštvo. Na osnutku je prikazan detajl s freske, na katerem vidimo dotik roke ustvarjalca, iz katere prehaja življenje v roko porajajočega se človeka. Za ozadje so rahli obrisi kontinentov vsega sveta.Živel 1. maj — praznik dela!
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Inž. Henrik Mohorčič, MariborKAKO NAJ REŠIMO ZNAMKE PRED PROPASTJO OB ČASU NEVARNOSTIFerdo Kunej je popisal v lanskem letniku žalostno zgodbo o zakopanih znamkah. Na severu smo bili za časa okupacije posebno prizadeti. Nekateri filatelisti so prišli ob vse, bodli da so jim znamke pokradli bodi da so propadle zaradi prenašanja iz enega kraja v drugega, oziroma če so jih še pravočasno na zvit način rešili, so jih morali v stiski prodati.Ker je vprašanje reševanja naših znamk tudi danes pereče, je umestno, da svetujem zanimancem, kako naj ravnajo v potrebi.Ne bi priporočal zakopavanje znamk, kakor sta napravila Celjana. Cinkove posode ne moreš nikdar tako zalotati, kakor je imenovani člankar mislil. Cink in kositer data ob stiku z ogljikovim dvokisom in vodo, torej s kislino, elektromo- torično silo, ki povzroča korozijo kovin in torej še lažji dostop vlage k znamkam, a s tem tudi vpliv vode na znamkino lepilo lin pospešeno rast mikroorganizmov. Po 34 mesecih je bil konec kakor pravi ta, da je propadlo 79% vseh zakopanih znamk.Da bi se ognil tej nepriliki, bi sam ravnal drugače. Najprej bi potrgal iz albuma vse znamke, da bi videl velikost prostornine, ki jo bodo zavzele. Ločil bi rabljene od nerabljenih tudi po barvah in del rabljene s posebno mastnim žigom posebej. Iz rabljenih znamk bi napravil kupčke, kakor jih delamo z bankovci ali masovnim blagom. Vsaka rabljena znamka z mastnim žigom in vsaka nerabljena naj bi dobila vmesno odejico iz filtracijskega papirja; to bi spravil v kupčke.Kupčke bi nanizal v eno ali več snažnih, popolnoma suhih steklenih posod s primerno širokim vratom. Po potrebi bi jo še do vrha napol

nil s filtracijskim papirjem ter zamašil z najboljšim, brezhibnim, zdravim plutastim zamaškom, ki se je poprej kuhal v parafinu. Vrat posod bi vtaknil za trenutek v taljeni pečatni vosek, da bi dobil na zamašku in na zunanji površini vratu steklene posode tanko plast pečatnega voska, ki bi se strdila in s tem obvarovala znamke pred vlago.Stekleno posodo bi skrbno zavil v parafiniran debel papir, zvezal nastali omot z motvozom ter spravil omot v primerno večjo železno posodo z ustreznim pokrovom. Vmesni prostor v posodi bi napolnil s suho mivko. Notranji rob pokrova bi poprej namazal z vazelinom.Železno posodo bi naposled omotal zopet v parafiniran papir, primerno zvezal ter jo zagrebel v tak prostor, kamor vlaga nima dostopa, pa naj že bo primerna luknja v zidu, kamnu ali steni, ter bi jo zazidal z nepremočljivo malto ali betonom.Za shranjevanje večjega števila opisanih steklenih posod bi lahko rabili tudi veliko patentno novo mlečno posodo, ki bi jo globoko in vsestransko zabetonirali z nepremočljivim betonom ter nato tla naravno zravnali.
Prosimo, da se zavedate, da revija nima nobenih subvencij in se vzdržuje samo iz prispevkov za naročnine. Zato še danes nakažite zaostalo naročnino, če želite, da bo izhajala še vnaprej. Uredništvo.
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FILATELIJA PRI NAS
SVET ZA IZDAJANJE ZNAMK PRI GDP

H koncu preteklega leta je bil pri GDP ustanovljen Svèt za izdajanje znamk. Delo tega sveta vodi pomočnik direktorja GDP tov. Vladimir Šenk. S strani GDP sodelujeta še tov. Mirko Radalj (šef poštnega oddelka GDP) in Dejan Tubinović (vodja biroja za filatelijo GDP). Predstavnika SFJ v svetu sta ing. Živa Djordjević in Rista Ačimović, likovne umetnike predstavljata Djordje Andrejević-Kun in Mote Zlamalik, Zavod za izdelavo novčanic Tanasije Krnjajić, trg. podjetje »Jugofilatelijo« pa ravnatelj Ivan Šojat.Do sedaj je imel Svèt tri seje, na katerih so obravnavali predvsem tekoče zadeve, to je načrt izdaj za leto 1953, izbiro motivov za letošnje priložnostne znamke itd. Problemi kakor so visoke nominale, ključ ne znamke in podobno, še niso prišli na vrsto. Pri vsem tem pa ima svèt samo posvetovalno pravico, končno odločbo pa izda direktor GDP.V Filatelisti, glasilu SFS, se je že razvila debata o pomenu in delu sveta. Mi želimo samo to, da bi zastopnikom SFJ v svetu uspelo prepričati poštno upravo o tem, kakšna naj bo zdrava emisijska politika, da bo ta prinesla naši državi ugled in koristi. Če pogledamo načrt izdaj za leto 1953, visoke nominale znamk za Rally in otroški teden, vidimo, da to delo ne bo lahko.II koncu še drobno pripombo s straniuredništva NF. Vsi vemo, da že dolgo nedobivamo več uradnih obvestil o novihznamkah. Če je lahko »Politika« že zdavnaj objavila načrt izdaj za letos (izpod peresa vodje biroja za filatelijo pri GDP!), če so bili v »Borbi« objavljeni 22. III. osnutki znamk za Rally in podatki za dečjo serijo, potem bi pač gotovo bilo mogoče, da biro za filatelijo o vsem tem obvesti tudi vse filatelistične revije v državi. Tudi to spada h »kulturni* postrežbi filatelistov, ki izdajo lepe denarce za izdaje znamk GDP.A. L.
NAŠE NOVE ZNAMKE

Spominske UNO24. marca smo dočakali nove spominske znamke za Organizacijo združenih narodov. Kljub izredno visoki nakladi (150.000 serij) jih je prišlo v Slovenijo baje le 9000; filatelisti prejmejo preko podružnic po dve seriji. Na ljubljanski pošti so jih prejeli 1000 za prosto prodajo pa so kar neverjetno hitro izginile. — Popisali smo jih že prej, deloma boste našli podatke pod ru

briko »Iz Uradnih listov«, sedaj pa le še filatelistični podatki:Velikost slike 24X55,5 mm, znamke same 28.5X59,5 nun. Zobčanje grebenasto 12:11*4. Lepilo brezbarvno, enakomerno strojno na- nešeno. Tito — predsednik FLRJV prejšnji številki omenjena znamka v počastitev izvolitve maršala Tita za predsednika FLRJ bo izšla baje v aprilu; nominala 50 din.Avto-moto dirkeSerija naj bi izšla 24. aprila. Obsega 4 vrednote:15 din, svetlooranžna /temnokarminasta, (špdrtni avto. v ozadju Lovčen),50 din. tirkiznomodra/črnoniodra, motorist. v ozadju Opatija).50 din. oker temnorjava (dirkalni avto. v ozadju Beograd).70 din, svetlozelena /oli vnozelena (športni avto, v ozadju Triglav.

Znamke bodo tiskali po Trpinovih osnutkih v tiskarni »Ljudske pravice« v Ljubljani. — »Neuraden« emisijski plan se je že začel napihovati; sodimo, da je za tako prireditev ena sama znamka čisto dovolj, znamka za 70 din pa je še celo odveč. Mar misli GDP, da imajo zbiralci zares toliko denarja? »Dečja nedelja«Najbrž po zgledu Madžarske, ki je sedaj izdala vrsto letalskih znamk s slikami živali (naj žive filatelisti — zbiralci motivov!), se je tudi naša GDP odločila, da cicibanom in pionirjem namesto lizik nudi kaj boljšega. Res bodo potrebovali 200 din za serijo, a zato bodo gledali na petih znamkah te-le redke živali:55



5 din, pelikan s Skadrskega jezera,15 din, tekunica (glodalec) iz Vojvodine, 50 din, ohridska postrv,50 din, orel s Stare planine,100 din, človeška ribica.Da bodo bolj veseli, bodo znamke (pozgledu olimpiade) tiskane v dvobarvnem offsetnem tisku, povrh pa še v globinskem tisku. — Filatelisti smo veseli, da se je GDP vendar le odločila, dati na znamke motive, s katerimi se lahko pred svetom postavimo. Nikakor pa ne moremo razumeti »visoke« politike nominal, saj vendar tudi GDP že vé, da naši člani nimajo denarja. Če so to pot vzeli za zgled morda švicarsko serijo »Pro juventute«, naj bi si ogledali tudi njeno nominalo, ki znaša okrog eno tristotinko plače povprečnega Švicarja, ta serija pa bo veljala enodnevni zaslužek našega delovnega človeka. Mar je to socializem? So take znamke še vredne imena »spominske«? Najbrže le zato, ker se bomo le spominjali izida, in tega, kakšne so znamke, ki jih bomo gledali v »Jugo- filateliji«. Najodločneje protestiramo proti takšnemu izmozgavanju in skrajno kratkovidni emisijski politiki.Gospodarstvo IIIV januarju je izšla v offsetnem tisku še vrednota za 10 dinarjev, tako da tvorijo to tretjo serijo sedaj naslednje znamke: 1, 2, 5, 8, 10, 12 in 15 dinarjev.
NOVE ZNAMKE VUJNA-STT

Spominske UNOSerija, ki je bila v ta namen izdana za FLRJ, je bila pretiskana s »STT-VUJNA«. Natisk je izveden v knjigotisku.
OVITKI PRVEGA DNE

Spominske UNO»Jugofilatelija« je izdala ob izidu znamk v počastitev Organizacije združenih narodov posebne ovitke prvega dne v treh barvah: modri, rdeči in zeleni. Slika predstavlja v spodnjem levem delu palačo Združenih narodov, na desni strani Belo hišo v Washingtonu, levo zgoraj je emblem OZN, nad vsem pa besedilo DAN UJEDINJENIH NACIJA 1952 (v latinici). Spodaj prav tako v latinici »PRVI DAN IZDANJA — FIRST DAY COVER«. Zadaj je v desnem spodnjem delu kuverte pripomba »EDITION: JUGOFILATELIJA«.Daši so kuverte tiskane v globinskem tisku, vendar jih ne moremo šteti med posebno uspele, ker so prvič odločno preve

like (19,1X10,6 cm), drugič pa osnutek risbe kaže veliko duševno revščino. Kuverte so to pot prispele v Ljubljano pravočasno in v dovoljni količini. Cena 125 din.
Za znamko Tito — predsednik FLRJ izide posebna FDC!

NAŠE CELINE
Zvedeli smo, da bodo v kratkem izšle ilustrirane dopisnice s slikami turistično pomembnih krajev. Ne bi bilo škode, če bi GDP takšne novice uradno sporočila vsaj takrat, ko je stvar že zrela za tisk.
CENE NAŠIH ZNAMK

Michel — dodatek kataloga št. 4/1955 — prinaša cene Teslovih znamk: 712: 15 din, 1,20/1,20; 715: 50 din, 2,40/2,40.Michel — dodatek kataloga št. 5/1955 — obravnava le STT-VUJNA: Olimpiada, št. 70/75: serija 40.—/40.—; Dan mornarice: 76: 15 din, 1,75/1,75; 77: 28 din, 5,50/5,50; 78: 50 din, 6.— /6.—; serija 11,25/11,25; KPJ: 79/82: komad po 1,25/1,25; serija 5.—/5.—; Koprska razstava: znamka, 85: 2,—/2,25;blok, 84: 15,—/16,—; Tesla: 85: 15 din,5.—/5. — ; 86: 50 din, 10. — /10.—; nove por- tovne: štev. 11: 1 din, —.10/—.10; 12: 2 din, —.20/—,20; 15: 5 din, —.45/—.45; 14: 10 din, —.80/—.80; 15: 20 din, 1.60/1.60; 16: 50 din,2,40/2.40; 17: 50 din, 4.—/4.—; 18: 100. din;8.—/8.—; Rdeči križ: frankovna štev. Z 4: 2.—/2.—; portovna, štev. ZP 4: 2.—/2.—.Zumsteinov dodatek VII/1955 prinaša le spremembe cen za nekatere znamke STT- VUJNA, in sicer (stara cena v oklepaju!): KPJ: komad po —.80/—.80 (—.50/—.50); Rdeči križ: frankovna —.50/—.50 (—.25/—.25); portovna 1.—/1.— (—.25/—.25).V trgovini nudi Zumstein (neto!) Teslove znamke STT-VUJNA rabljene ali pa nerabljene po —.90 sfr, tri vrednote nove provizorne frankovne serije (gospodarstvo z natiskom), in to za 2, 5 in 15 din pa po —.65 sfr. Yvert dodatek št. 591 (za marec 1955) ne prinaša za naša ozemlja nobenih novih navedb ali popravkov.
ŽIVLJENJE V DRUŠTVIH
Tri mladinske krožke so imeli v preteklem letu v Zagorju. Poleg predavanj so bili mladinci deležni tudi znamk, saj je podružnica uspela pri podjetjih s prošnjo, da ji ta odstopijo znamke z dnevne pošte. —56



Vsekakor lep primer borbe za popularizacijo filatelije.40 pionirjev šteje krožek društva v Šoštanju. Tov. Holovaty, ki jih vodi in vzgaja, je lahko vzor vsem ostalim odborni- kom-referentom za mladino, ki navadno ne store drugega, kakor da na občnem zboru poročajo, da niso ničesar opravili.*Film o izdelavi znamk v švicarski tiskarni Courvoisier je predvajal pretekli mesec FK »Ljubljana«. Obisk je bil prav lep in članstvo navdušeno. — Isti film so si ogledali tudi člani kolektiva tiskarne »Ljudske pravice«, ki so organizirali svojo predstavo. *V posebnih vitrinah bodo razstavili znamke člani društva v Škofji Loki, jih namestili v šoli ter tako skrbeli za propagando med mladino. — Tudi posebno predavanje v okviru Ljudske univerze so obljubili. *Svojevrsten razvoj filatelije pri mladini so doživeli v Murski Soboti. Poglejmo, kaj nam o tem piše predsednik podružnice tov. dr. prof. Pezdirc:»V decembru 1952 je neki moj dijak našel v gozdu pri Pečarovcih (Prekmurje) na drevesu raztrgan rdeč balonček z angleškim naslovom in prošnjo za obvestilo o najdbi. Prinesel mi ga je v šolo (Ekonomska srednja šola v Murski Soboti) in ugotovil sem, da je bil balonček spuščen v Harrowu, Middiessex v Angliji, severoza- padno od Londona. Takrat je pihal hud severnik, ki je balonček prinesel čez Ro- kavski preliv in čez Alpe v silnih višavah.Pisal sem tja in dobil sporočilo od tistega, ki je balonček spustil. Bil je neki dijak, 15 let star, navdušen zbiralec znamk, nakar so moji di jaki-filatelisti poslali na mojo pobudo nič manj kot 60 pisem ondot- nim filatelistom-di jakom, s katerimi sedaj živahno dopisujejo in si izmenjujejo rabljene znamke. Zavladalo je silno navdušenje. Tako rekoč dnevno prihajajo pisma. ,1 am an ardent stamp-collector . . .' ,My hobby is stamp collecting . . .' in podobno. O zadevi je poročal tudi ,Daily Telegraph' iz Londona pod naslovom ,Balloon Post' in opisal filatelistične stike mladih dijakov, kar pospešuje spoznavanje in bratstvo mladine obeh narodov. Tudi radio London je poročal o tej »balonski zgodbi« in pohvalil mlade filateliste.Podpisani poučujem angleščino, sem pa tudi navdušen filatelist in predsednik filatelističnega društva v Murski Soboti. Za prijazno objavo naslovov in članka se naprej zahvaljujem. Eventualni honorar prepuščam tiskovnemu skladu ,Nove filatelije'.Filat. pozdrave!prof. dr. Pezdirc Joško.P. S.: Sestanke imamo vsak drugi petek v mesecu; obenem je strokovno predavanje.

Filatelistični krožek mladincev oziroma pionirjev sem organiziral tudi na gimnaziji.«
POMENKI

Uredništvu »Nove filatelije«!Dodatno k svojemu pismu (glej št. 3/53 NF) Vam še sporočam, da po mojem mnenju Inspektoratu PTT Koper ne bi pripadla nobena nagrada, ker Inspektorat kot tak ni filatelist, nego izdajatelj znamk in ni običajno, da se ta nagradi.Poštne uprave razstavljajo izven konkurence. S filatelist, pozdravomAvgust Jug, Maribor.Na osnovi razstavnega pravilnika je bilo prav, da je tudi Inspektorat prejel priznanje za svoj trud. Komur so razmere vsaj približno poznane, vé, da bi Inspektorat ustregel vsem upravičenim željam filatelistov, da se iskreno trudi za kvaliteto svojih znamk, da je on nabavil raster 100, s katerim tiskamo in bomo tiskali odslej baje vse posebne znamke FLRJ, da je celo papir za tisk znamk UNO nabavil on in da je krivda za nesmotrno emisijsko politiko znamk STT-VUJA ter za ostale nevšečnosti čisto drugje in ne pri Inspektoratu v Kopru.Pri podelitvi nagrade je komisija upoštevala tudi navedena pozitivna dejstva, kar se nam zdi prav in pošteno. »Zvestobo za zvestobo« je vsekakor geslo, ki med poštenimi ljudmi rodi najlepše sadove.Uredništvo.* * *Dragi druže urednice!U broju 3 »N. F.« a na strani 41. javio se g. Jug. Tvrdi, da je još 1948. god. bio pripravan dokazati pred medjunarodnom komisijom, da medju obradjivačima slovenskih izdanja nije bio ni jedan pravi poznavalac ljubljanskog vinarskog izdanja. Dalje veli, da je rad na sastavljanju obrade iz preko 200 zastarjelih članaka bio za nepoznavaoca izdanja ogroman rad. No to nikako ne može opravdati tako slabu i nestručnu obradu kao i činjenicu, da je FSH na beogradskoj izložbi dobio visoko priznanje u obliku zlatne plakete za Priručnik.Pustimo po strani Jugovu tvrdnju, da je moja obrada verigara samo pusta kompilacija iz zastarjelih članaka i to neznalačka i nestručna kompilacija, bez ičeg moga. Mene veseli i dobro je došla svaka stvarna i objektivna kritika mojih obrada. Nikad nisam tvrdio, da je obrada verigara savršena u svima pojedinostima. No vrlo me čudi, što je g. Jugu danas ta obrada tako slaba in nestručna i što meni i svima onima, koji su mi na bilo koji način pomogli57



n dovršenju te velike obrade, takodjer po- riče poznavanje verigara. Ti su pomagači u obradi lojalno navedeni, jer nein am običaj, da se kitim tud jim perjem. Medju njima nalaze se iz Slovenije gg. Gaber, Bar i — A. Jug. Ja sam sačuvao veci dio moje korespondencije s g. Jugom iz 1945.—1947., naročito onu, koja se odnosi upravo na obradu verigara. Iz obzira na prostor lista neču citirati sve karakteristične Jugove pasuse. Dosta če biti da citiram samo neke njegove rečenice iz njemačkog sastava na- kon izlazka 5. svezka Priručnika.G. Jug pisao je onda ovako: »Neosporna zasluga je FSH što se odlučio bez obzira na žrtve na izdavanje Priručnika ne samo hrvatskih izdanja, več i onih iz Slovenije .. . i što je povjerio obradu D. Novaku, poznatom kao poznavaocu Slovenije in fila- telističkom piscu.« »Na preko 414 strana s preko 300 tabela i slika . . . obradjeno je franko izdanje verigara iscrpno in pregledno tako, da če Priručnik postati neophodno potrebno pomagalo za svakog sabirača Slovenije. Time je dano vrlo veliko djelo od trajne vrijednosti, djelo, koje če znati pravilno ocijeniti vjerovatno samo neki sta- riji sabirači, koji 20 i više godina tapkaju u tmini i koji u nedostatku odgovarajuče literature kao savjetujučeg putokaza nisu do danas izgradili svoje zbirke konačno . . .« »Danas, kad imamo Priručnik, cita se sve tako lako i toliko je razumljivo samo po sebi, da sam uvjeren, da če buduče generacije- sabirača pitati začudjeno, Sta su to oni (t. j. članovi odbora za obradu verigara JFS iz 1934. god., D. N.) tako dugo istraživali i obradjivali . . .« Zbog toga neka Savez ne propusti, na prvoj slijedečoj svjetskoj filat. izložbi pokazati tu svoju literaturu.«Pita se, da li je g. Jug govorio iskreno i ozbiljno prije nekih pet godina ili danas. Na to pitanje ne ču odgovoriti ja, več prepuštam, da si redakcija i čitaoci »N. F.« sami stvore sud. Ja g. juga dobro pozna- jem i vidi se, da sam dobro učinio što sam sačuvao njegova pisma. Autentičnost tih pisarna ne treba utvrditi nikakova medju- narodna komisija. Može se to jeftinije oba- viti kod mene. Nije uostalom ovo prvi slučaj neozbiljnih ispada g. Juga prema svima, koji se usude zači u domenu, gdje se on smatra jedinim i najboljim poznavao- cem in stručnjakom. Samo ima smolu, da zaboravlja danas ono, što je pisao prije nekoliko godina. Na kraju samo još jedno: kuda vode takove »kritike«? Zar je zbilja postalo moda, da se onima koji rade, želi ogaditi svaki rad? Dragan Novak, Zagreb *Ker sodimo, da bo v zvezi s prvim pismom g. Juga prišlo še kaj odgovorov, bomo svoj komentar priobčili kasneje.Uredništvo.*Dragi tovariš urednik!Šestnajst let mi je bilo, ko sem prvič slišal o našem Koširju. Bil sem takrat na

ročen na Berliner Briefinarken-Zeitung, strokovni list, ki ga je izdajala tvrdka Philipp Kosack & Co. v Berlinu. Sotrudnik tega lista A. Bungerz je priobčil v štev. 8, letnika XI. z dne 1. maja 1915 članek pod naslovom »Ein Jubiläum«, v katerem je med drugo vsebino navedeno pravzaprav vse to, kar se je pozneje v našem filatelističnem in dnevnem časopisju pisalo o L. Koširju.Prišlo je pri nas do tiskanja posebne serije v proslavo tega znamenitega moža, imeli smo posebne kuverte, posebne žige; celo v tako redkobesednem katalogu, kakor je Yvert & Telier, je vsekakor na slovensko pobudo natiskana navedba, da »Košir est considéré dans son pays comme le créateur du timbre-poste«. Samo tega ne morem verjeti, da so neke poštne uprave zaradi intervencije iz Ljubljane opustile tiskanje spominskih znamk ob stoletnici prve znamke s sliko R. Hilla, kakor sem nekje citai.Posvetil sem se danes nedeljskemu branju »Riječkega lista« pa sem na četrti strani v rubriki »Svaštice« naletel na prispevek nekega D. Č., ki nam pripoveduje »Kako je došlo do poštanskih maraka«. Vse je šlo mimo njega, vsi članki, vse proslave in za tega jugoslovanskega filatelista je in ostane izumitelj znamke R. Hill.Sedaj so bralci reškega dnevnika podučeni, »kako je došlo do poštanskih maraka« in mislim, da bi bilo na mestu, da »Nova filatelija« pošlje »Riječkemu listu« avtoritativen popravek z zahtevo, da se ta tiska v prihodnji nedeljski številki.S filatelističnim pozdravom!B. B. Ternovec, Rijeka-Sušak
Prav lepo se zahval jujemo za poslano pismo ter se zares čudimo, da so naši časopisi tako slabo poučeni, da nasedajo popolnoma netočnim navedbam dopisnikov. Naprosili smo tov. Ferda Kobala, ki pač največ ve o Koširju, da bo napisal za »Ri- ječki list« članek. — Hkrati Vas kot starejšega filatelista in dobrega poznavalca znamk naprošamo za kakšen sestavek za glasilo. Uredništvo.

OBČNI ZBORI
(19) Domžale (dne 22. II. 1953)Novi odbor: predsednik Slavko Bizjak, odborniki Dušan Mazgon, Franc Janežič, Janez Praprotnik, Vinko Hribernik, Janez Rozman, Dolfe Prešeren, Miro Juvan, Anton Flerin, Josip Mavko in dr. Franc Jelovec; delegata za občni zbor FZS: Slavko Bizjak in Franc Janežič.(20) Šoštanj (dne 24. I. 1953)Novi odbor: predsednik Miran Topolovec, tajnica Olga Senica, odborniki Vinko Zabret, Jože Dobnik, Mihael Holovaty in Mi58



ran Ferjan; nadzorni odbor: Filip Jurkovič, Jože Velcebah in Vikica Gregorevčič; delegat za občni zbor FZS Jože Dobnik.*(25) Škofja Loka (dne 21. XII. 1952)Novi odbor: predsednik mr. Otokar Bur- dvch, podpredsednik Stanko Hribernik, tajnik Velimir Svoboda, blagajnik Stanko Str- gulec, odborniki Vojislav Veselinovič, Joško Kraševec, Lado Jamar in Franc Benedik; nadzorni odbor: Franjo Kosec in Dušan Kofol; razsodišče: Viktor Kolendo in Geza Kolosvari. — Sestanki so vsak petek od 16. do 18. ure pri »Fojkarju«.*(32) Zagorje (dne 26. II. 1953)Novi odbor: Jože Ajzencof, Oton Brvar, Viktor Drnovšek, Roman Zupan in Vlado Zajc; nadzorni odbor: Leja Dobravc in Anton Matko.(38) Ribnica na Dol. (dne 22. I. 1953)Novi odbor: predsednik inž. Franjo Virnik, tajnik Davorin Mazi, blagajnik Samo Marčič, odbornika Edvard Freie in Anton Petek; nadzorni odbor: Franjo Kralj in Jože Drčar; razsodišče: Samo Marčič, Evgen Ivanc in Ivan Kordiš; delegat za občni zbor FZS Davorin Mazi.(40) »Prešeren — Kranj (dne 21. I. 1955)Novi odbor: predsednik Zlatko Šimunac, tajnik Tone Bohinc, blagajnik Vilko Mlakar, gospodar Vlado Ravnik, odborniki Stane Galjot, Zvonko Adamič in Stane Kro- par; nadzorni odbor: Milan Levičnik in Ignac Mihevc; razsodišče: Ivan Savnik in Lojze Perpar; delegat za občni zbor FZS Zlatko Šimunac. *Od naslednjih podružnic žal še do danes nismo prejeli zapisnika o občnem zboru: (9) Kranj, (18) FK »Triglav« v Ljubljani, (22) Rogaška Slatina, (26) Postojna, (28) Bled, (30) Slovenske Konjice, (31) Brežice, (34) Velenje, (36) Ilirska Bistrica, (39) Krško in (43) Kočevje. Člani teh podružnic naj povprašajo odbor, kako izpolnjuje svojo dolžnost!
IV. REDNI LETNI OBČNI ZBOR FZS (dne 22. III. 1953)Poleg odbora FZS so bili na občnem zboru še: zastopnika direkcije PTT Ljubljana, tov. Šturm ter tovarišica Mikuževa; direktor direkcije PTT Koper, tov. Hribar; zastopnik direkcije »Jugofilatelije«, tov. Anderlič; predstavniki podjetij, ki so pripomogla k uspehu razstave v oktobru; umetniki prof. Božidar Jakac, Riko Debenjak, Elko Justin in Janez Trpin; zastopnik filatelističnega kluba »L. Košir« iz Trsta, tov. Rojic; častni član FZS Ferdo Kobal. Pozdravne brzojavke so poslali: Savez filatelista Jugoslavije, Savez filatelista Srbije

in častni član FZS Dragan Novak iz Zagreba. Pozdravno pismo je občni zbor prejel od tov. Janka Filija.Podružnce s« bile za svoje delo ocenjene. Od mogočih 85 točk (upoštevano: mesečna poročila, izvedba občnih zborov, prirejanje razstav, delo z mladino, sodelovanje na drugih razstavah, poslovanje s FZS, sodelovanje v krožni zamenjavi ter blagajniško poslovanje) so prejele naslednje ocene:mesto podružnica točk1 Gornja Radgona 792 Tdrija 743 Črnomelj 734 Celje 665 Ptuj 616 Nova Gorica 567 Šoštanj 568 Sevnica 569 Maribor . 4910 Jesenice 4311 Vrhnika 3412 Slovensko filatoi, društvo 3313 Lendava 3314 Kamnik 5215 Metlika 5116 Ljutomer 2917 Radovljica 2818 Rogaška Slatina 2719 Trbovlje 2720 FK »Ljubljana« 2621 Slov. Bistrica 2522 Novo mesto 2425 Koper 2124 Tržič 1825 Kočevje ' 1826 Škofja Loka 1727 Tolmin 1728 Zagorje 1529 »Prešeren« — Kranj 1350 Rogatec 1351 Murska Sobota 1352 Domžale 1153 Slovenj Gradec 1154 FK »Triglav« 1035 Bled 1036 Ravne 957 Ribnica 958 Kranj 839 Postojna 640 Krško 241 Brežice 142 Ilirska Bistrica 145 Slovenske Konjice 044 Velenje 0Prvih 10 najboljših podružnic je prejelo pohvalo, najboljših 5 pa še nagrado.Najboljših 10 članov je prejelo pohvalo in nagrado. To so: Rafael Gruden iz Vrhnike. inž. Joško Simončič iz Kopra, Josip Kavčič iz Gornje Radgone, Josip Pivk iz Idrije, Viktor Gorinšek iz Celja, Josip Stranic iz Maribora, dr. Franc Marušič iz Nove Gorice, Aleks Gusev iz Jesenic, Ivan Stavec iz Ljubljane (SFD) in Ivan Pirnat iz Črnomlja.59



Blagajniško poročilo je izkazalo 12 milijonov 400.960 din bilančnega prometa; aktiva znaša 1,215.011 din, pasiva pa 1,114.207 dinarjev. Presežka je torej 100.804 din. Izdatkov je bilo 618.939 din, dohodkov pa 719.743 din.Iz tajnikovega poročila posnemamo: FZS ima 45 podružnic; odraslih članov je 2093, mladincev 462, skupaj 2555; odposlanih je bilo 12 okrožnic in 1716 dopisov, prejetih 1795 dopisov; v krožni zamenjavi sodeluje 14 podružnic, med katerimi kroži 181 zvezkov; preko Beograda je bilo odpreinljenih 1410 pisem v 68 držav; FZS je članom razdelila 15.858 serij oziroma 60.447 znamk; 12 podružnic je imelo svoje razstave; izdane so bile štiri spominske kuverte in ena maksimum-karta.Izvoljen je bil naslednji odbor:Predsednik Lojze Černota, I. podpredsednik dr. Anton Lavrič, II. podpredsednik dr. Mirko Brolih, I. tajnik Marjan Štebih, II. tajnik Bojan Pečar, I. blagajnik Božidar Parier, II. blagajnik Martin Špindler, knjižničar dr. Valter Bohinec, vodja mla-

dine Ivan Stavec, odborniki Mirko Kriva- čič, Vaso Samec, inž. Zvonimir Milhofer, dr. Peter Lenče, Ciril Janežič in Ladislav Mrak; urednik glasila inž. Dušan Gruden; nadzorni odbor: Franc Arhar, Edvard Prinčič in Viktor Žabkar; razsodišče: dr. Vladimir Murko, Oskar Tominec in Branko Jerkovič; odborniki-člani širšega odbora: Tone Črtalič iz Maribora, Rudolf Kranjc iz Celja, Mladen Petrinič iz Kopra, Engelbert Gostenčnik iz Raven, Aleks Gusev iz Jesenic, dr. Franc Marušič iz Nove Gorice, Srečko Logar iz Idrije, Rafael Gruden z Vrhnike, Rado Kovačič iz Trbovelj, mr. Gojko Jug iz Metlike, Ludvik Lenček iz Novega mesta, Angela Žitko iz Postojne ter delegat iz Kranja, ki bo kooptiran kasneje. Občni zbor je sprejel naslednji predračun za leto 1953:1. dohodki ’........................................ 388.000 din2. izdatki ........................................ 1,282.000 dinPrimanjkljaja je torej . . 894.000 dinSklepe občnega zbora bomo priobčili v naslednji številki.FILATELIJA V SVETU
NOVE ZNAMKE

I. EVROPA Avstrija3) 24. IV. 1955. Za osemdesetletnico zveznega predsednika dr. Theodorja Kör- nerja je izšla na poštnih okencih 21. 4. (s frankaturno veljavo od 24. IV.) spominska znamka po osnutku in rezu prof. Lorberja za 1.50 šil.Belgija5) 15. II. 1953. Za spomin na W. Dewéja je bila izdana posebna znamka za 2+1 Fr lilakarmin s sliko slavljenca in njegovega spomenika na višinah »Thier- à-Liège«. W. Dewe je bil poštni uradnik, eden izmed voditeljev uporniške skupine »La Dame Blanche«, ki so ga nacisti usmrtili za časa okupacije.6) 15. III. 1953 so bile izdane 5 doplačilneznamke ob priliki poroke princese Josephine-Charlotte z luksemburškim princem Jeanom. Doplačilo gre v korist belgijskega Rdečega križa. Vrednote in barve znamk so: 80+20 c temnoolivno- zelena/karminastordeča, 1.20 F + 30 clilarjava/karminastordeča, 2 F + 50 clilakarmin/karminastordeča.Bolgarija3) 1953. Izdani sta bili 2 spominski znamki v spomin na usmrtitev Levskega: 16 in 44 St.

Češkoslovaška3) 17. I. 1953. Drugi češkoslovaški mirovni kongres v Pragi: 1.50 K temnorjava, 4.00 K temnomodra.4) 10. II. 1953. Za 75. rojstni dan profesorja dr. Zdenka Nejedlyja, predsednika Akademije znanosti, sta bili izdani dve priložnostni znamki: 1.50 K temnokarmi- nastorjava (Smetanov muzej), 4.00 K modroškriljasta (Jirâskov muzej).5) 22. II. 1955. Peta obletnica »Zmagovitega februarja« 1.50 K modra, 3.00 K opeč- nordeča, 8.00 K temnorjava.6) 28. II. 1953. Počastitev čeških in slovaških pisateljev: 1.00 K siva, Martin Ku- kučin, slovaški pisatelj, 1860 do 1928; 1.50 K sepija, Jaroslav Vrchlicky, j 1853; 2.00 K temnoroza, Karel Jaromir Erben, pesnik, ob stoletnici izdaje njegovih pesmi; 3.00 K temni oker, V. M. Krame- rius, prvi češki novinar, f 1753; 5.00 K ultramarin, Jožef Dobrowsky, utemeljitelj slovanskega jezikoslovja.7) 5. III. 1953. Ob 10-letnici smrti pisatelja in kritika Bedricha Vaclaveka 1 K in 5 K.8) 8. III. 1953. Priložnostna izdaja ob priliki Mednarodnega dneva žena: 1.50 K in 2.00 K.9) 20. III. 1953. Prigodna izdaja ob obletnici ustanovitve Češkoslovaške akademije znanosti: 1.50 K in 4.00 K.10) 30. III. 1953. Posebna serija »Gradnje socializma«: 1.50 K, 2.00 K in 5.00 K.11) III. 1953. Žalna znamka ob Stalinovi smrti: 1.50 K črna.60



12) III. 1953. Žalni znamki za državnega predsednika Klementa Gottwalda: 1.50 K in 3 K črni; z blokom 5 K, črne barve.Danska3) 13. IT. 1953. Tudi Danska je priskočila na pomoč po poplavah oškodovani sosedi z izdajo dobrodelne znamke. Pre- tiskala je vrednoto iz frankovne serije za 30 oerov (Zumstein št. 336) s črnim pretiskom: NL + 10.4) 26. III. 1953. Doplačilna znamka v korist »Danske mejne unije« s spominskim kamnom Skamlingsbanken za 30 + 5 oerov rdeča. Francija4) 1953. V vrsti portovnih zn aim k je bila izdana vrednota za 100 Fr zelena.5) 14. III. 1953. Za »Dan poštne znamke« je izšla obligatna znamka s sliko Comte d'Ârgensona, poštnega upravnika za vlade Ludvika XV, 12 Fr + 3 Fr zelena.Irska5) 1953. V vrsti portovnih znamk sta bili izdani dodatni vrednoti P/s P rdeče- oranžna, 3 P modra.Islandija1) 12. II. 1953. Tudi Islandija je izdala dve dobrodelni znamki v korist nizozemskih poplavljencev. Frankovni znaki za 75 A (Zumstein štev. 272) in za 1.25 Kr (Zumstein štev. 273) sta dobili pretisk »Hollandslijalp 1953« in » + 25«. Naklada 250.000. Italija7) 4. IV. 1953. Za peto obletnico podpisa Atlantskega pakta (NATO) je izšla posebna spominska znamka.Luksemburg2) 1. IV. 1953. Poroka dednega velikega vojvode Jeana z belgijsko princeso Josephine Charlotte: 80 c škriljastovijo- lična, 1.20 F rjava, 2 F olivnozelena, 3 F temnorjava, 4 F modra, 9 F r javordeča.Madžarska5) 1953. Za deseto obletnico stalingrajske bitke 1943 sta izšli dve posebni znamki 40 Fil in 60 Fil.4) 1953. Znana serija iz leta 1950: »Petletka« je bila spopolnjena še za obe visoki vrednoti 5 Ft in 10 Ft z novim vodnim znakom.5) III. 1953 je presenetila poštna uprava zbiralec motivov z novo letalsko serijo s slikami gozdnih živali: 20 Fil zeleno- olivna in rdečerjava (veverica), 50 Fil rjavooranžna in rjava (jež), 40 Fil zelena in rjava (divja zajec), 50 Fil rjava in rjavovijolična (kuna), 60 Fil zeleno- siva in rjavordeča (vidra), 70 Fil zelena in rjavolila (lisica), 80 Fil zelena in rjava (damjak), 1 For. zelena in

rjavordeča (srna), 1.50 For. rumeno- olivna in vijoličnočrna (divji prašič), 2.00 For. rjavooranžna in sepija (jelen).6) III. 1953. Blok »Stalinova smrt«: 2 Ft vijoličnočrna.Nemčija — Berlin, zapadni sektorji2) IV. 1953. Za finansiranje obnove spominske cerkve cesarja Viljema je izdana doplačilna serija štirih vrednot:4+1 Pf, 10+5Pf, 20+10Pf, 30+15PL3) 7. III. 1953. V vrsti »Možje iz zgodovine Berlina«*je izšla sedma vrednota za 8 Pf rjavordeča (pesnik Theodor Fontane, 1819—1898).Nemčija — Nemška demokratična republika 2a) 8. XII. 1952. Pod zap. štev. 2 zabeleženi znamki sta temnokarminaste oziromatemnomodre barve.5) 1953. Frankovne znamke I. 1948: »Glave«, Zumstein št. 47—62 so izdane tudi s spremenjenim vodnim znakom.6) 14. III. 1953. Ob 70. obletnici smrti Karla Marxa je izšla spominska serija 3 znamk v večbarvnem tisku: 20 Pf, 24 Pf in 84 Pf. (Glej tudi pod rubriko »Kaj bo novega«).7) 28. III. 1953. Posebna znamka s sliko Maksima Gorkega za 35 Pf. Znamka po. osnutku Kurta Eiglerja je izšla v nakladi 5 milijonov.Nemčija — Zvezna republika Nemčija1) 30. III. 1953. Nemška zvezna pošta je dala v prid preprečevanju prometnih nezgod posebno znamko za 20 Pf, kar- minastordeča /črna,/motnooranžnorumena / zelenomodra. Na znamki je upodobljena mati s ponesrečenim otrokom v naročju. V levem zgornjem kotu je mednarodni varnostni znak: »Pozor, splošna nevarnost«, razen tega opozarja še dodatni napis: »Preprečujte prometne nezgode« na namen znamke. Naklada 10 milijonov. Poljska10) 1952. Pod zap. št. 3 zabeležena serija »Oktobrska revolucija« 45 + 15 Gr in 60 Gr je izšla tudi rezana.11) 1953. K seriji pod zap. št. 7 je izšla še vrednota 60 + 20 Gr rjavovijolična (tovarna tovornih avtomobilov v Lublinu).12) 1953. 10. obletnica stalingrajske bitke:80 Gr temnomodra/rdeča.Portugalska6) 1953. 1400-letnica škofa Martinlio de Dume: 1 Esc. temnosiva/siva, 3.50 Esc. tem- nor java/oranžnorumena.7) 28. III. 1953. Generalni gasilski inšpektor Guilherme Gomes Fernandes: 1 Esc. rdeča/krem, 2.30 Esc. temnomodra/krem.Posarje1) 1953. V novi frankovni seriji sta izšli vrednoti za 1 F temnomodrozelena (ru-61



(lurske naprave). 12 F zelena (glavna pošta v Saarbriickenu).2) 1953. Mednarodni posarski velesejem: 15 F in od ra. Romunija7) 3. U. 1955. Za 100-letnieo Narodnega gledališča >1. L. Caragiale< je izšla priložnostna znamka 55 B ultramarin. — Znamka prinaša v ovalih slike treh ustanoviteljev. To so Matei Millo, Co- staehe ( aragiale in Aristita Romanes«!.8) 5. II. 1955. Ob 3. kongresu sindikatov ljudske republike so izduli serijo treh znamk: 55 B temnozeleno, 55 B temno- rjuvo, 55 B oranžno.Sovjetska zveza11) 1955. Ob pričetku obratovanja štirih novih postaj podzemske železnice v Moskvi je izšla serija štirih znamk s slikami teh postuj: 40 Kop temnorjava/ večbarvna, 40 Kop modra/večbarvna, 40 Kop modrosiva/večbarvna, 40 Kop zelena /večbarvna.12) 1953. Za 50-letnieo obstoja Sovjetske republike je bila izdana spominska znamka za I R rdeča /zelena /zlata.15) 1953. 29. obletnice smrti Lenina so se spomnili z znamko za 40 Kop črnu/rde- ču/rumena/mod ra.Španija2) 2. II. 1953. V spomin Gabriela Tallesa, dramatika, znanega z imenom Tirso de Molina, rojenega v Madridu 1571, umrlega v Sa rij i 12. marcu 1648, je izšla spominsku znamka s sliko pesniku za 15 C, temnozelena.
II. PREKOMORJE Filipini1) 27. III. 1933. Po sklepu državnega predsedniku je bil na Filipinih v čusu od 2*. marcu do 2. aprilu ljudski jezikovni teden. V spomin in zu propagando hitrejšega razširjenja narodnega jezika je izdula poštna upruva posebno znamko za 5 c olivnozlata s sliko Francisca Bultazarja, »knezu« tagalskih pesnikov in avtorju znamenite tugalske pesnitve »Fiorante at Laura«. S to pesnitvijo sc je povzpel Baltazur na čelo filipinskih pesnikov. Nakludu 5 milijonov.Izrael5) 16. III. 1953. Izšla je letalska znamka za 1M0 prutot. (Glej Nova Filatelija št. 2, stran 28.)4) 19. IV. 1953. Za peto obletnico razglasitve izraelske države je izdala poštna uprava posebno znamko za 110 prutot v barvah: temnozelena, »svetlozelena iu rdeča. Osnutek. ki ga je napravil Wind-Striiski iz Tel Aviva, predstavlja pet anemon in državne znake. Tiskal

jih je Lewin-Epstein, But Yum, v foto- litogrufiji. V poli je 25 znamk, spodnja vrsta petih znunik z običajnimi priveski. Številka plošče je 74: zobčanje 14. Hkrati je izšla kuverta prvega dne z

novo znamko in posebnimi žigi v Jeruzalemu. Tel Avivu-Jaffi in Haifi za ceno 150 prutot.Kanada2) I IV. 1955. Za »teden divjadi« so bile izdane 3 znamke mulegu formata, velikosti frankovnih znunik Jurij VI. s slikami splošno znanih divjih živali Kanade. Z izdajo numerjajo poživiti zanimanje ljudstvu za živalstvo Kanade, ki je bilo v času pradedov še tako številno, zdaj pa mu grozi izumi run je. Z znamkami hočejo obvarovati in povečati le vire države ne samo zaradi njih gospodarske vrednosti, marveč tudi zaradi stalnega vira veselja in ugajanju tisočerim nu vsakem koraku življenju: 2 e modra — severni medved, 3 c rjava -- severni jelen, 4 c črna — debelorog. Kanadska poštna uprava numerava izdajo takih znunik z živalskimi motivi nadaljevati tudi nastopna leta.3) I. V. 1953. Nova frankovna serija s sliko kraljice Elizabete IL, ki zamenjuje dosedanjo s sliko kralju Jurija VI: I c rjava, 2 c zelena. 3 c purpiirnovijolična,4 c piirpurnordeča. 5 c modra. Grafik: kipar Emanuel Huhn.Španska Sahara1) 2. III. 1953. Ob 75-letnici ustanovitve kraljeve geografske družbe je bila izdana spominska serija treh vrednot: 5 C rdečeorunžna (naklada 500.000), 35 C'tcmnosivomodrozclcna (naklada 350.000), 60 C rjava (naklada 350.000).Združene države Amerike2) 2. III. 1953. 150-letnica države Ohio: 5 c, rjuvu nu roza.3) 2. III. 1953. 100-letni jubilej zveznega teritorija Washington: 3 c, niodrikasto- zelenu.4) 30. IV. 1955. Jubilej nakupa Louisiane:5 c.62



Ta dan je 150-letnica, ko je predsednik Jefferson kupil nad 2tz2 milijona km2 zemlje v takratni Louisiani za 15 milijonov dolarjev.
KAJ BO NOVEGA

Avstralski program je po mnogih spremembah trenutno takle: Kronanje: tri vrednote v dvobarvnem tisku 3 in pol d, 7 in pol d in 2/—. — Živilska industrija: serija naj propagira poviganje proizvodnje poglavitnih prehranbenih proizvodov: presnega masla, pšenice in govedine. Dve znamki za 3 d zelena in 3 in pol d rdeča bosta v obliki triptika služili tej propagandi. — Nova frankovna serija s sliko kraljice bo obsegala vrednote 1l-2, 1, 1 in pol, 2, 3, 5 in pol, 4, 4 in pol, 6, 6 in pol, 7 in pol, 9 d, 1/—, 1/0 in pol, 1/6 d in 2/— ter višje vrednote z motivom »Avstralec« za 2/6 d in »grb« za 5/—, 10/— in L 1.Za 25-letnico ustanovitve mladinske kmečke zveze izide v avgustu znamka za 3* */a d, za 150-letnico Tasmanije pa v septembru dve znamki za 31/2 in 71/a d.AvstrijaZa jesen je predvidena »Obnovitvena serija (evangeljske šole)«, ki bo obsegala pet vrednot z motivi: astronom Kepler, stavbenik Theophil pl. Hansen, zgodovinska hiša »Bummerl« v Steyru, evangeljska šola na Dunaju IV in Luthrovo sveto pismo iz Narodne knjižnice.LuksemburgSpomladi izide znamka s pogledom na mestece Vianden po sliki Viktorja Hugoja. Luxemburg bo tako na svojstven način počastil velikega francoskega romantika, ki je med svojim pregnanstvom prebil nekaj časa tudi v Luxemburgu in živel v Vian- denu — Ko bodo odprli novi studio Radia Luxemburg, bo izšla posebna priložnostna znamka s sliko oddajne postaje Junglin- ster. — Septembra, ob posvetitvi bazilike v Echternachu, bo izšla serija 2 znamk, decembra pa tradicionalna serija Caritas, to pot in nadalje ne več s slikami znamenitih mož, marveč s slikami narodnih noš in letnih praznikov.Nemška demokratična republikaV spomin na Karla Marxa bo izdala poštna uprava vrsto znamk po skupnih osnutkih grafikov Thea Tomasa, Döbelna in Kurta Eiglerja z vodnim znakom »DDR poštni rog« (večkrat). Kakor smo že navedli pod zap. št. 6, so izšle za 70-letnico smrti (14. 3. 1953) vrednote 20 Pf temno- rjava/rjavi oker (naklada 2 milijona), 24 Pf temnordečkastorjava/rjavordeča (12 milijonov) in 84 Pf modra/temnorjava (4 milijoni).Prvi dan veljave je bil 14. marec. Za isti dan je bila v načrtu še vrednota za

12 Pf, ki pa bo izšla kasneje. Predvidene so še vrednote za 6, 10, 12, 16, 35, 48 in 60 Pf, ki bodo izšle med letom.Za Lukas Cranachovo slavje v oktobru in za proslavo Franca Schuberta, ki bo dosegla višek v novembru, bodo izšle posebne spominske znamke.PosarjeOd nove frankovne serije sta že izšli vrednoti za 5 Fr in 15 Fr. Prihodnje mesece izidejo še vrednote za 1 Fr z motivom rjavočrne znamke za 15 Fr: Industrijska pokrajina, za 2 Fr z novogradnjo Lud- vigove gimnazije v Saarbriicknu; za 3 Fr z mostom čez Saaro v Gersweilerju pri Saarbriicknu; za 12 Fr z motivom znamke za 5 Fr; poslopje glavne pošte v Saarbriicknu in naposled za 30 Fr s sliko gradnje nove univerzitetne knjižnice, ki obeta biti najmodernejša zgradba svoje vrste. Vse znamke bodo tiskali v globinskem tisku.
ZANIMIVOSTI

Izza vpeljave valute z zlato podlago bodo v Bolgariji vse znamke neomejen čas v prometu ter jih bodo prodajali do njih popolne porabe. (MiN)V Fezzanu so z 12. I. 1953 vzeli iz prometa vse znamke, izdane za to ozemlje, ker spada odslej ta del sveta pod kraljevino Libijo. Cene. fezzanskih znamk so že narasle.(MiN)*Italijanske znamke — spominske izdaje med 1912 in 1945 — so se precej podražile. (MiN)*Téma Združeni narodi obeta postati nova moda (bržda zato pri nas kljub veliki nakladi teh znamk nismo mogli kupiti v prosti prodaji in poljubni količini?). V štev. 3 revije Berner Briefmarken-Zeitung je naveden izčrpen pregled vseh izdaj, ki sodijo v to področje. (BBZ)Južna Koreja ima novo valuto: namesto 100 wonov bodo imeli sedaj 1 hwan.(BBZ)*Zbirka kralja Faruka je bila ocenjena na 18 milijonov dolarjev, tržna vrednost pa se giblje med 1 in IÇ2 milijona. To pomlad bo prišla na dražbo pri tvrdki H. R. Harmer v Londonu. (BBZ)Redka znamka obeta postati vrednota za 1 DMk vzhodne Nemčije s Pieckovo sliko v prvotni izvedbi, a z novim vodnim znakom. Baje je 2. L 1953 prišlo na okence vsega le 125.000 komadov, tiskati pa je ne morejo več, ker se je pokvarilo tiskalo.(BBZ)63



Tudi Burma ima novo valuto: 100 pyasov je 1 rupija. (BBZ)*Uvoz nerabljenih znamk v Argentino je prepovedan. Pošiljke s carinsko nalepnico vrnejo, takšne brez nje pa zaplenijo.(BBZ)Inspektorat PTT Koper je javil (nam ne, pač pa drugim, ker posnemamo notico iz revije BBZ), da so z 31. XII. 1952 izgubile frankaturno vrednost frankovne in portovne znamke izdaj leta 1949. Lanska naklada znamk Rdečega križa znaša za frankovno znamko 50.000, za portovno 18.000, serij za KPJ je 50.000 znamk za koprsko razstavo 50.000, blokov pa 50.000. (BBZ)Serija znamk za kronanje kraljice Elizabete bo obsegala 61 znamk, ki jih že sedaj nudijo ameriški trgovci za 1.65 dolarja. (ÖBZ)*Na črno listo FIP so prišle naslednje znamke: Belgija, blok Koekelberg, dvojček H. Conscience in E. Verhaeren; Curacao. zadnja dobrodelna serija; Madžarska, letalske znamke za 1 + 1 in 2+2 Ft. — Francoski filatelisti pa bojkotirajo vietnamsko znamko Carnet, ki ima visoko nominalo 550 ffr. Sodimo, da bi bilo še precej znamk, ki zaslužijo črno piko.(ÖBZ)Ciper bo izdal dve znamki z nominalo po 5 in 10 funtov (!). Služile bodo le fiskalnim namenom, zato pozor pred nabavo!(ÖBZ)Švicarksa znamka za 3 rp. iz sedanje frankovne serije je pošla in je ne bodo več tiskali. (KB)ORBIS, monopolistično podjetje ČSR, je ukinjeno. Dediščino po njem bo prevzelo podjetje ARTIA d. d., filatelistični oddelek. Že po dosedanjih informacijah lahko sodimo, da sprememba imena ne bo imela za filateliste koristnih posledic. (KB)
Le tri dežele ne bodo izdale za kronanje kraljice Elizabete posebnih znamk: sultanat Burney in Zanzibar ter kraljevina Tonga. * (WR)Na vsem svetu izdaja lastne znamke 215 držav. Od teh jih je '10 v preteklem letu izdalo nad tretjino vseh izišlih znamk sploh. ’ _ (WR)Patološko zobčanje lahko imenujemo način zobčanja zadnjih rumunskih znamk za proslavo obletnice ljudske republike. Znamke imajo zelo širok rob, zobčanje pa je izvedeno tako, da imamo dve vrsti luknjic. Tako je med znamkami Ozek pas papirja. Filatelisti, ki bi želeli imeti znamko s tem

robom, morajo zato žrtvovati osem sosednjih znamk. Lahko se pa tudi specializirajo ter zbirajo to serijo z robom okrog in okrog znamke, s tristranskim robom, enostranskim robom levo, desno, zgoraj, spodaj itd., v kolikor jih seveda že prej ne sreča pamet. (WR)*Švedska poštna uprava je odklonila izdajo doplačilnih znamk celo za Rdeči križ, ker meni, da ni treba računati le na filateliste, ki tako in tako skoraj edini kupujejo dobrodelne znamke. — Tudi pri nas ni. pribitkov, vsaj očitnih ne. O tem, da na poštnem okencu ni ob izidu dovolj znamk, v »Jugofilateliji« pa za višjo ceno, tu ne bi razpravljali. (WR)
Škart nudi zbiralcem švedska poštna uprava celo z inserati. In pri nas? Smo mar toliko pametnejši od njih? (FBI)
Tesla — avstrijski fizik! Tako beremo v poročilih o novih znamkah v glasilu Švedske filatelistične zveze Frimärks-Bladet, št. 2/1955. Res uspešna propaganda s strani naše GDP!Pionirskemu delu Miinchenske filatelistične knjižnice, ki so ga doslej vzele za vzgled že knjižnice v Johannesburgu (Južna Afrika) ter v Ziirichu, je sedaj sledilo še nizozemsko mesto Arnhem. Mestna občina se je namreč odločila, da da Zvezi nizozemskih filatelistov na razpolago prostor za njih knjižnico, obljubila pa je tudi vso drugo pomoč. Le kdaj bomo pri nas dočakali več razumevanja za filatelijo?
Posebni žigi 1952. Zbiralce posebnih žigov utegne zanimati, da je bilo lani v Nemčiji nič manj kakor 294 takih žigov, in sicer 189 v zvezni republiki, 81 v demokratični republiki in 24 v Berlinu. C. P.
Še vedno bloki. — Četudi je FIP priporočala poštnim upravam, da prenehajo izdajati bloke, je vendar leta 1952 izšlo še 11 blokov, kar je vsekakor razveseljiv pojav, saj je bilo leta 1951 izdanih 38 blokov. Upajmo, da bo leto 1953 še uspešnejše«. C. P.

AUKCIJE
V dunajskem Dorotheumu so februarja dosegle nerabljene avstrijske znamke sledeče cene (v šilingih, vključno zaslužek firme) : komponisti 24—35, mesta 28—37, Hainisch 28—30, Miklas 49—53, Rotary 232, pesniki 70—81, Seipel 23—32, slikarji 151, WIPA navaden papir 128, Zimska pomoč64



1935 28, stavbeniki 64—75. Zimska pomoč1955 22 26, vojskovodje 70, FIS II 64—99, izumitelji 20—50, zdravniki 25—52, Renner- je\ blok 571. (KB)75. nukcija tvrdke Edgar Mohrmann & Co., Hamburg je privabila kupce celo iz tujine. Objavljamo nekatere cene bolj znanih znamk: Nemčija, Vineta — provizorij, izrezek DMk 700; Nemška okupacija Zadra: serija od 5 c do 10 lir na pismih 580; Bavarska 1 Kr. črna, 440; Saška, 3 Pf, rjavo- rdeča, 2400; črešnjevordeča 1500; opečno- rdeča 1600; Avstrija, rumeni Merkur, tanko mesto, 505; rožnati Merkur z malenkostno gubo 600; Rumunija, Moldavija, 108 parala, tanka, 600; Italija, poljt New York — Rim 560; Švica, Zürich 6 rp 285; Baselski golobček nerabljena 1100; Toskana iz leta 1860, 5 lire zlatorumena, malo tanka 2000; Neapel, Trinacria Vž tornese modra 1200. (WR)Tvrdka H. R. Harmer iz New Yorka bo ta mesec in v maju dala na dražbo svetovno znano zbirko Lansa Lagerloefa. Zbirka je obsegala 900 albumov; ostalo jih je še 480, ker je velik del zbirke šel v muzeje v Stockholmu, Oslu, Helsinkih in Wa- shingtonu. (WR)

talogov, mednarodni kongres trgovcev z znamkami ter 28. kongres italijanskih filatelistov. Rešiti bodo skušali vprašanje izvedenstva za znamke, ki naj bi dobilo mednarodno veljavno enotnost. Ponovno žele ustanoviti mednarodno zvezo filatelističnega tiska. Porazgovorili se bodo o enotnem označevanju barv ter o enotnem oštevilčenju v katalogih znamk. — Posebna znamka, ki bo izšla ob tej priliki, naj poudari umetnostno lepoto ter pomen Benetk. Najboljši osnutek bo nagrajen s 500.000 lirami. Učitelj dr. Gastone Rizzo bo predvajal barvni film ter predaval o svojih uspehih, ki jih je dosegel pri vzgoji otrok z uporabo filatelije. — Kdor bi utegnil prisostvovali tem filatelističnim manifestacijam, naj se priglasi na naslov: Ufficio Communale per il Turismo, Ca’Giustinian, Venezia, Italija. (BBZ)*V Leobnu, Avstrija, bodo jeseni priredili filatelistično razstavo. (AustPhK)
V Saarbriickenu bo v začetku maja lokalna razstava. (AustPhK)*ÖBÄ 1953 je naslov velike filatelistične razstave, ki jo bodo priredili v prvi polovici maja na Dunaju. (AustPhK)RAZSTAVE

V Kranju pripravlja klub »Prešeren« svojo prvo razstavo. *FK »Ljubljana« bo baje priredil letos medklubsko razstavo v Ljubljani. Žal nimamo o tem nobenih točnejših vesti, čeprav gre za ljubljanski klub.*Ulm, Nemčija: Od 28. marca do 6. aprila je bila posebna razstava, posvečena Hermannu Kohlu, ki je pred 25 leti prvič preletel Atlantik z vzhoda na zapad. (BBZ)Kopenhagen, Danska: Od 13. do 15. novembra letos bo v glavnem mestu Danske velika razstava znamk, ki jo organizirajo Danski komite za božične znamke, Zveza zbiralcev božičnih znamk ter 19 filatelističnih društev. Razstava bo prirejena ob priliki 50-letnice prvih božičnih znamk.(BBZ)*Benetke, evropska filatelistična razstava bo od 7. do 17. maja 1953 v Palazzo Grassi. Poleg zbirk italijanskih in evropskih zbiralcev bodo razstavljale tudi poštne uprave posameznih držav, med katerimi namerava Italija prikazati zgodovinski pregled italjanske pošte od pamtiveka do danes. Program obsega poleg razstave š& sestanek filatelistov-novinar j'v ter izdajateljev ka

IFRABA 1953 bodo imenovali mednarodno filatelistično razstavo v Frankfurtu, ki bo letos od 29. julija do 3. avgusta. To bo prva mednarodna razstava v zvezni republiki Nemčiji. Prijave sprejema tajništvo razstave, Frankfurt am Main, Wiesenhüttenstrasse 14. — V času razstave bo tudi 7. vsedržavni in 54. filatelistični kongres. Razstava bo prirejena v kongresni dvorani sejmišča. (AustPhK)*Prva filatelistična razstava v Prekmurju bo o priliki »Prekmurskega tedna« maja letos. (Dr. prof. Pezdirc Joško)
STROKOVNI TISK

Filatelija, Zagreb: št. 3/1953: V. E. Pred ovogodišnju glavnu godišnju skupštinu — Dragan Novak, Zagreb: Franko marke s motivima iz privrede 1950.-53. godine — Ivo Draganič, Zagreb: Sakupljamo marke, a ne gumn! — Raspoznavanje krivotvorina i reparatura (nast.) — Zdravko Dujmič, Zagreb: Druga partizanska osmica i njezine specialnosti — Nove marke: marke evropskih zemalja — marke prekomorskih zct malja — Iz filatelističkog saveza Hrvatske — Bibliografija — Ovo i ono ... — Za- mjena maraka.Filatelista, Beograd: št. 1/2-1953: Tito — prvi pretsednik naše socialističke repub-65



like — P. Pedinar: Naši veliki ljudi — Nikola Tesla — Dj. Rogulja: Nešto o beograd- skom izdanju maraka iz 1926 godine — M. Verner: Filatelija i filatelisti — S. Manželej: Poništeno ili neponišteno? — R.S. V.: O raznim vrstama štampanja — D. Novak: Povodom Manželejeve kritike (nast.)— S. O.: Prve poštanske marke — prve švajcarske marke — Z. Sabo: Znameniti ljudi na markama — Kroz filate]istički svet— Naše marke — Naše celine — Prigodni žigovi — Koverte prvog dana — Nove marke — Vesti iz Saveza — Odgovori na pitanja čitalaca — Cene maraka FNRJ u Sko- tovom katalogu za 1953 godimi — Oglasi.*Filatelista, Beograd: št. 3/1953: Poziv na godišnju skupšlinu Saveza filatelista Srbije — Saopštenje glavne direkcije pošta — R. Ačimovič: Povodom saopštenja glavne direkcije pošta — S. Ostojič: Privremena izdanja srpskih poštanskih maraka izdanje od 1. do 14. novembra 1900 godine — R. Ačimovič: Teme za diskusiju — za propagandni ili za finansiski uspeh naše marke u inozemstvu — Herberg: Kako se izradju- ju poštanske marke — dr. Sl. Ensminger: Izražajne mogučnosti poštanske marke —■ Inž. M. Verner: Lažna zupčanja maraka Srbije sa likom kneza Milana — D. Novak: Reparateri maraka i njihova uloga u filateliji — Izdanje maraka u 1952 godini —- Kroz filatelistički svet — Naše marke — Nove marke — Vesti iz Saveza filatelista Jugoslavije — Oglasi.
Geschichte der österreichischen Flugpost,1. Nachtrag, Verlag Adolf Kosel, Wien 71: 20+2, cena 4 mednarodne kupone za odgovor. — Zgodovina avstrijske zračne pošle je izšla že leta 1948. Sedaj smo prejeli k temu delu še dodatek, ki ga je izdala imenovana založba skupno z avstrijskim društvom zbiralcev zračne pošte. Delo obravnava pisma, odpremljena z avstrijsko letalsko pošto od leta 1946 dalje (prve polete, posebne polete, balonsko pošto itd.), celine zračne pošte in dr. Kvalitetno brošuro toplo priporočamo vsakemu zbiralcu.A. L.Članek o športnih znamkah ter seznam takšnih znamk iz leta 1952 (omenjene so tudi VUJNA športne ter Olimpiada FLRJ in VUJNA) je izšel v januarski ter v februarski številki glasila švedske filatelistične zveze Frimärksbladet. C. P.*Znamka iz Spittala je še vedno predmet razprav zlasti v avstrijskih časopisih. Napisali bomo o njej kaj več, ko bo njena misterioznost popolnoma pojasnjena.*Tematika — dan znamke je lepo obdelana v št. 3 revije Österreichische Briefmarken-Zeitung. V isti številki je načeta téma »Vodne potit.

O prefilatelističnili žigih Štajerske čita- mo v prej omenjeni revji. To je že 8. nadaljevanje, važno tudi za naše filateliste.*Izšel je specialni katalog izraelskih znamk»Postage Stamps of Israel«, Handbook & Catalogue 1953, 1. zdaja; založnik I. Heymann, 61 Allenby Rd., Telaviv, Israel.Tematika — poštarstvo. V založbi J. C. Auf der Heide S. H. D., Hilversum, Nizozemska, je izdal H. W. Borei knjižico z naslovom »Gelegenheids-Postzegels betrekking op de Posterijen en de Postzegels 1840 tot en met 1951«. V nji opisuje znamke, izdane zaradi kakšnega poštnega slavja ali katerih slika je v kakršni koli zvezi s poštar- stvom. Posamezna poglavja imajo naslov: UPU, filatelistične razstave, jubilejne izdaje, dan znamke in razno.*Scott katalog 1953 je izšel v dveh delih. Znamke VUJNA ima to pot pod Trstom.
Neues Handbuch der Briefmarkenkunde:Delo, ki so ga začeli pred kakšnimi 30 leti in je bilo večkrat prekinjeno, je sedaj pod vodstvom dipl. inž. Kircheldorfa zopet doživelo nadaljnji snopič. Iz serije B je namreč izšel prvi povojni zvezek, ki obravnava Nemčijo izza 1926: letalske znamke 1926. leta, serijo »glave znamenitih Nemcev in Nothilfe. *Katalog za zbiralce znamk po motivihizhaja v nadaljevanjih v avstrijski reviji » Austria-Philatelist« (Verlag Adolf Kosel, Wien 71; posamezna številka revije stane 5.50 šilinga). V št. 1/1953 zasledimo dodatek 1 k poglavju »Dan znamke« ter začetek nove téme »Razstave znamk«, ki se nadaljuje v št. 3/1953.Avstrijske lokalne izdaje 1945 so opisane in potanko obdelane v št. 2/1953 revije »Austria-Philatelist«.Literatur Nachrichten, št. 13 za januar— marec 1953 prinašajo spet dragoceno vsebino: Lotz, Pomen filatelije v kulturnem in duhovnem življenju — dr. Engelhardt, Statistika o odstotkih različnih tematik v filatelističnem slovstvu — Seznam filatelistične strokovne periodike, ki jo lahko na- roče v Nemčiji na vsaki pošti — Poročila filatelističnih knjižnic — Recenzije filatelistične literature — Pregled revij — Razstave in kongresi -— Došli aukcijski katalogi — Radio-filatelija — Posredovanje za nakup in prodajo stroko/ne filatelistične literature — Mnenja čitalcev — Dokumentacija literature — Razno.*Postage stamps of the United States 1847—1950 se imenuje knjiga, obsegajoča66



1*n struni, ki jo je izdal oddelek »znamke in filatelija« pri poštnem ministrstvu USA. Podrobno so podpisane in bogato ilustrirane vse izdane znamke USA. Prav gotovo je takšna knjiga v ponos poštni upravi Naj bi si jo ogledala tudi naša GDP!(Literaturnachrichten)Tematika — živali: V samozaložbi Hans Strom, Suhl in Thüringen, Grüner Weg 4, Zapadna Nemčija, je izšla 31 strani obsegajoča brošura, ki prinaša seznam vseh znamk z živalskimi motivi. — Delo velja 2.80 DMk. (LN)Te dni je izšel v tretji, razširjeni in na novo obdelani izdaji Wiener Briefmarken Katalog »Österreich 1953«. V njem so obdelane avstrijske frankovne in portovne znamke, ki so izšle do konca leta 1952, avstrijski časopisni kolki, telegrafske znamke in znamke Donavske paroplovne družbe. Nadalje imamo v njem neštete lokalne znamke iz let po prvi in drugi svetovni vojni, obdelane so znamke vojne pošte, področje Lombardije in Benečije, izdaje za Kreto in Levant ter Bosna in Hercegovina. Vsa področja so zelo dobro obdelana. Pri vsaki znamki je objavljen datum izida in po možnosti tudi čas veljave. Klasične izdaje so obdelane podrobneje kakor smo tega vajeni v standardnih katalogih. Snov je podana tako, da bo tudi začetnik prodrl v skrivnosti teh mikavnih znamk. Povsod so omenjene res značilne posebnosti. Znamke so ocenjene s tako imenovanimi neto cenami, to je cenami, ki jih skuša izdajatelj kolikor mogoče približati dnevnim cenam (kar mu seveda vedno ne uspe). Katalog obsega 95 strani na finem papirju, tisk je zelo pregleden, klišeji so številni in odlični. Katalog se dobi za 8 mednarodnih kuponov (ali protivrednost) pri založbi Austria Philatelist — Adolf Kosel, Wien 71.A. L.
NOVOSTI KNJIŽNICE FZSPrejeti časopisi - Periodicals receivedIz FLRJFilatelija, glasilo SFH, št. 3/1953; Filatelista, glasilo SFS, št. 1—2/1953 in št. 3/1953.Iz inozemstvaAustria-Philatelist, Wien, Avstrija štev. 85, 86 in 87 (za januar, februar, marec 53); Baiasse Magazine, Bruxelles, Belgija, štev. 86 (februar 1953); Berner Briefmarken-Zei- tung, Bern, Švica, št. 3/1953; Bulletin mensuel de la Maison Théodore Champion, Paris, Francija, štev. 591 (marec 1953); Fri- märks-Bladet, Stockholm, Švedska, št. 1, 2 in 3/1953; Kürzl Briefmarkenliste, München, Nemčija, štev. 3 in 4/1953; Literatur- Nachrichten, München, Nemčija, št. 13 (januar—marec 1953); Michel-Nachtrag, Mün

chen, Nemčija, št. 4 in 5/1955; Welt-Ring, Konstanz, Nemčija, št. 3/1953.Prejete knjige - Books receivedHorvat, N. Radoslav: Od rukopisa doknjige, grafičko-tehnički priručnik, Izda- vački zavod Jugoslavenske akademije, Zagreb, 1953 (daroval avtor); Wiener Brief- marken-Katalog: Österreich, dritte erweiterte und neubearbeitete Auflage, Verlag Adolf Kosel, Wien 71, Wien, 1953 (recenzijski izvod); Geschichte der österreichischen Flugpost, 1. Nachtrag, Verlag Adolf Kosel, Wien 71, Wien 1953 (recenzijski izvod).
URADNE OBJAVE FZS

Okrožnica št. 1, ki smo jo razposlali dne 28. III. 1953, vsebuje navodilo za naročilo dodatnega kontingenta znamk Vergerij, kuvert Tito, Trubar, Marulic, Koprska razstava kakor tudi Teslovih znamk VUJNA- STT. Člani naj se za podrobnosti pozanimajo pri odboru. *Vljudno prosimo vse člane, zlasti pa odbornike, da pazijo pri nakazilih gotovine na naslov in številko tekočega računa. Vsa nakazila, namenjena FZS (članarine, nakazila za znamke in podobno), je treba poslati na tekoči računšt. 604-T-204Filatelistična zveza Slovenije Ljubljanadenar za naročnino »Nove filatelije« kakor tudi pristojbino za oglase v reviji pa ua tekoči račun naveden na drugi strani ovitka revije. *V dneh od 14. do 16. avgusta 1955 bo v Žalcu mednarodni hmeljarski kongres. Na prošnjo Okrajne zadružne zveze — hmeljarski odbor iz Žalca - smo posredovali pri GDP, da bi izšla spominska znamka. Priložene fotografije bi bile uporabne za izdelavo uspelega osnutka. Kaže, da predlog ne bo upoštevan, ker se je prvotno skromno število napovedanih novih znamk že neznansko razraslo in je kajpak pelikan važnejši kakor pa propaganda hmelja, ki je eden glavnih izvoznih artiklov naše in drugih republik. Spet dokaz, da se odgovorni ljudje kaj čudno zavedajo pomena znamke za propagando.
IZ URADNIH LISTOV

Uradni list FLRJ štev. 11 od 11. marca 1953 prinaša pod tekočo št. 60 naslednje:Na podlagi 5. člena zakona o poštni, telegrafski in telefonski tarifi izdajam67



ODLOČBOo priložnostnih poštnih znamkah, posvečenih Organizaciji združenih narodov.Dne 24. marca 1935 pride v promet serija priložnostnih poštnih znamk, posvečenih Organizaciji združenih narodov.Serija teh znamk ima tri vrednosti, in sicer:1, znamko za 15 dinarjev, olivnozelene barve. Slika na znamki prikazuje detajl freske iz samostana Sopočani (dekle z vrčem vode);2. znamko za 50 dinarjev, modre barve. Slika na znamki prikazuje detajl freske iz cerkve sv. Pantelejmoma v Nerezih pri Skopju (dva goloba);5. znamko za 50 dinarjev, rjavordeče barve. Slika na znamki prikazuje detajl freske iz cerkve sv. Dimitrija v Peči (dekle z amforo).Na vseh znamkah je emblem Organizacije združenih narodov. Ime države »Jugoslavija« je na znamkah za 15 in 50 dinarjev v cirilici, na znamki za 30 dinarjev pa v latinici.Te znamke bodo v prodaji pri vseh večjih poštah, dokler se ne porabijo, za frari- kiranje poštnih pošiljk pa bodo veljale neomejen čas oziroma do roka, ki bo določen s poznejšo odločbo.St. 2270.Beograd, 16. februarja 1953.Direktor Glavne poštne direkcije:Nikola Milanovič s. r.
OGLASI

Kupim ali zamenjam kompletne nežigo- sane športne serije vsega sveta. Ponudbe s točno označbo po Zumsteinu, z navedbo cene, oziroma s točnimi željami za zamenjavo pošljite na naslov: Zupančič Cvetko, Boštanj ob Savi, Slovenija. (nar. 2)*First day covers vsega sveta iščem. Menjam tudi za znamke po dogovoru. Anderlič Pavle, Ljubljana, poštni predal 210. (nar. 3)Stara Jugoslavija, poplavne 1600 din, žalne 1300 din, nerabljene, več kompletnih serij, prodam. Potušek Avgust, Cesta na Golnik 7, Kranj. *Žigosane znamke s športnimi motivi na pismih, izrezkih, dopisnice (maksimumkar- te) iz Jugoslavije, Grčije, in Češkoslovaške kakor tudi vse spominske športne žige (tudi na navadnih znamkah) ščem v zamenjavo. Baza katalog ali po sporazumu. G. J. Német, Bačka Topola.

Prošnji, da naj člani sporoče naslove tistih zbiralcev iz tujine, ki so se obrnili nanje s prošnjo za zamenjavo, pa ne nameravajo z njimi zamenjavati (bodisi, da ne zbirajo tiste države, bodisi da imajo žc prijatelja v tisti državi), se je kot prvi odzval dr. prof. Joško Pezdirc iz Murske Sobote. Urednštvo se mu za izkazano razumevanje najlepše zahvaljuje. Evo naslovov:1. Jordan S. Shukoroglou, Alexandrias St. 89, Salonica, Grčija.2. M. Vuscovich, Selimo di Bergamo, Italija.5. Francesco Fenga, Via Locchi, Trieste,Trst.4. Vittorio Damiani, Via Promessi Sposi 10, Acquate sopra Lecco (Como), Italija.5. Harry Nilsen, Greo Wedelogt. 6, Töns- berg, Norveška.6. Fedorowski Kazimir, Kierownik szkoty, poezta Chorzów, ul. Jana Kasprowicza 11, Poljska.7. Vaclav Nerad, Wolkerova 12/1364, Te- plice-Šanov, Češkoslovaška.8. Sin Soon Thye, Fabriek Ketjap, Mart- sstraat No. 68, Medan, Sumatra, Indonezija.9. Edith Hiirlimann, Pieterlen, Švica.10. Frank Legier, Stollerstrasse 1, Leipzig N. 22, Deutsche demokratische Republik (Vzhodna Nemčija).11. MU dr. Jaroslav Bradler, Poštovni 10, Plzen-Doubravka, Češkoslovaška.12. Hans Overwater, Rozenhotlaain 25, Zutphen, Nizozemska.13. Ctibor Novak, Nerudova 923, Hradec- Krâlové 1, Češkoslovaška.14. Castellani Elim, Via Maffei 24, Cor- tone, Italija.15. Jan Urban, pošt. schranka 143, Ceske Budejovice, Češkoslovaška.16. Vilem Prochazka, Lucemburska 24, Praha XII, Češkoslovaška.17. Prof. E. Papadopoulos, P. O. Box 1835, Addis Abbeba, Ethiopia.18. H. Hendriks, 2, Av. J. Baech, Bruxelles, Belgija.19. Dr. Marcello Barbo, Casella postale 68, Trst-Trieste.Navedeni zbiralci razumejo sledeče jezike: angleški (1, 8, 12, 17, 18); nemški (3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19); francoski (7, 11, 18); italijanski (2, 3, 4, 14, 17, 19); slovenski (3, 13, 19) in srbohrvat- ski (19).68
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JESENICEtelefon št. 265
in se priporoča za obisk v svojih poslovalnicahTEKSTILGosposvetska c. (Brejc). Poslovalnica Kašta, Titova cestaKONFEKCIJA IN USNJENA GALANTERIJAGosposvetska cestaŠPECERIJAs svojimi 8 poslovalnicami na Jesenicah in JavornikuPARFUMERIJAGosposvetska cestaŠPECERIJA- TEKSTILŽirovnica in MojstranaCENTRALNO SKLADIŠČEJesenice - Skladiščna ulicaINDUSTRIJSKE PROIZVODE PRODAJAMO TUDI NA POTROŠNIŠKI KREDIT CENE SOLIDNE • POSTREŽBA DOBRA



ŽELEZARNA RAVNETOVARNA PLEMENITIH JEKELIZDELUJE:— Nad 100 kvalitet SM in elektro jekla— Jeklene odlitke po načrtih in modelih do 8000 kg— Jeklene odkovke— Kovano paličasto jeklo— Valjane profile— Industrijske nože za vso industrijo— Segmente in kompletne krožne žage za hladno rezanje kovin iz spiralnega brzoreznega jekla BRW 2— Kolesne stavke za jamske in gradbene vagonete— Konjske podkve vseh tipov— Jeklene krogle in cylpebse — telesca za mletje cementa in rude— Listnate in spiralne vzmeti— Pnevmatska kladiva in rezervne dele po načrtih— Strugarske nože, spiralne svedre in rezkarje iz lastnega brzoreznega jekla BRWPoleg tega Izvršuje mehansko obdelavo - grobo In fino naročenih odlitkov In odkovkov Naročene ali poslane jeklene komade obdeluje tudi termično ZAHTEVAJTE PROSPEKTE IN KATALOG ter natančnejše Informacije, da ustrežemo Vašim potrebamRAVNE NA KOROŠKEM(iztovorna železniška postaja Prevalje)



LJ U B L JANA - STRITARJEVA 7TELEFON 23-374, 22-043, 20-138čestita k državnemu praznikuin se priporoča za obisk v svojih poslovalnicah:

kjer prodaja vsakovrstno ŽELEZNINO, STAVBNO in POHIŠTVENO OKOVJE, ORODJE za OBRT in POLJEDELSTVO, Štedilnike, peci, kuhinjsko posodo in ostale GOSPODINJSKE POTREBŠČINE, KOLESA in KOLESNE DELE, ves GRADBENI, INSTALACIJSKI in ELEKTRIČNI MATERIALDovoljuje tudi POTROŠNIŠKI KREDIT!Na debelo in drobno! — Ugodne cene — Kulturna postrežba!

z železnino:»ŽELEZO«,»KLADIVAR«,»OPREMA«,»IDEAL«,»PRI KOSI«,»VERIGA«,»OKOVJE«,
Stritarjeva 7Zaloška 21 Gosposvetska 4 Wolfova 8 Miklošičeva 15 Celovška 59St. Vid 91s kolesi in kolesnimi deli: »KOLESAR«, Karlovška 4z električnim materialom : »ELEKTROOPREMA«,. »SVETLA«,»ELEKTRA«, Mestni trg 2 Gosposvetska 10 Cesta 29. oktobra 19z gradbenim materialom: »CEMENT-OPEKA«, Šmartinska 21s furnirji in vezanimi ploščami:»SLOVENIJA-FURNIR«, Gosposvetska 13



TRGOVSKO GROSISTIČNO PODJETJE

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


