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TRGOVSKO IZVOZNO PODJETJE ZA DOMAČO IN UMETNO OBRT

VAM NUDI V SVOJIH PRODAJALNAH:

izdelke domače in umetne obrti za okrasitev Vaših domov, kakor tudi praktične izdelke za gospodinjstvo. Oglejte si naše zaloge!



Vse vrste tekstilnega in galanterijskega blaga, kakor tudi ženske, moške in otroške nogavice; žensko, moško in otroško perilo; ženske, moške in otroške pletenine - preproge, tekače, posteljnino itd. Vam nudi po najnižjih dnevnih cenah

MARIBOR
v vseh svojih prodajalnah zlasti pa v poslovalnici

Jurčičeva ulica številka 4 MARIBOR



NOVA FILATELIJAGLASILO FILATELISTIČNE ZVEZE SLOVENIJEORGANE MENSUEL DE LA FÉDÉRATION PHILATÉLIQUE DE SLOVÉNIEletnik v. JULIJ 1953 Štev. 7
Dr. Valter Bohinec:ŽIGI NA SLOVENSKEM OZEMLJU(3. nadaljevanje)Preobrat v obliki žigov so končno v tej dobi prinesli važni notranjepolitični dogodki. Federalistična vlada grofa Karla Hohenwarta je leta 1871 izdala znane jezikovne uredbe, ki so do neke mere priznale enakopravnost nenemških avstrijskih jezikov z nemščino. Na Kranjskem so n. pr. takrat uvedli slovenščino v nižje razrede srednjih šol, za poštni promet pa je bila pomembna že v aprilu 1871 izdana uredba, da bodi pri vseh važnejših krajih, ki imajo domače, od nemškega različno ime, na poštnem žigu navedeno tudi to ime. V novembru istega leta so to

Dvojezični žigi Železniki brez letnice, 'Tržič in Gorica z letnico; žig časopisne odprave v Trstu. Vsi štirje žigi v groteskni pisavi.

uredbo še izpopolnili z odločbo, da je treba uporabljati dvojezične žige povsod, kjer je poleg nemškega v rabi še drugojezični naziv. Na novo ustanovljeni poštni uradi so dvojezične žige prejeli takoj, že obstoječi pa praviloma šele, ko so bili prejšnji žigi izrabljeni. Značilno je, da so te uredbe kakor tudi druge jezikovne uredbe ostale v veljavi tudi še naprej, dasi je Hohenwartovo Slovanom prijazno ministrstvo padlo še v istem letu 1871.Na dvojezičnih žigih je bilo nemško ime kajpak redoma vedno na prvem mestu, le na Primorskem ga je deloma nadomeščalo italijansko ime. To favoriziranje italijanščine na škodo slovenščini in hrvaščini je za to dobo sploh značilno in poštni žigi, ki so v tedanjih narodnih bojih v Avstriji imeli pomembno vlogo, zgovorno zavračajo italijanske trditve, da je dunajska vlada podpirala Jugoslovane na škodo Italijanov. Poleg nemško-slovenskih žigov na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem so potemtakem v Slovenskem Primorju bili v rabi tudi italijansko-slovenski pa seveda nemško- italijanski žigi. Vendar poznamo tudi dva slovensko-nemška žiga; imeli sta ju pošta Crmošnjice (Čermošnice-Tschermoschnitz, iz l. 1872) in pošta Gorje pri Bledu, dasi s čudno101



slovensko obliko (Gorjanske-Görjach, iz l. 1875). Med italijansko-slovenskimi žigi je zlasti zanimiv žig Loč- nika pri Gorici tik ob slovensko- italijanski jezikovni meji iz leta 1872 (Lucinico-Lučnik). Prav ta primer tudi pokaže, da je bila slovenščina teh žigov seveda prilagojena takratnemu pravopisu (prim. tudi Čermošnice, Stari terg (itd.), časih pa je dunajski graver, ki mu je slovenščina bila tuja, delal »tiskovne« pomote, n. pr. v že omenjenem žigu Gorjanske-Görjach ali v zanimivem žigu Heiligen Dreifaltigkeit in Windis- bücheln — Sv. Trojica v Slovenskih goricah, kjer je napačen tudi nemški naziv, in v žigih Heilig. Kreutz bei Littai — Sv. Križ pri. Lityi, Laibach-Ljubljana* in Peilenstein in Steiermark-Pilšlajn, ki so ga pa pozneje popravili v Pilštajn.Poleg dvojezičnih so obstajali tudi mnogi enojezični žigi. Tako je n. pr. Ljubljana že po Hohenwartovih uredbah dobila v letu 1872 in 1874 dva samo nemška žiga (Laibach) in prav tako je bilo tudi v Trstu in v Gorici, kjer vrhu tega slovenski naziv sploh ni prišel do veljave. Značilno je tudi, da so bili žigi železniških postaj glavnih mest vsi samo nemški (Laibach Bahnhof, Triest B. H., Triest Bahnhof, Marburg Bahnhof). Enojezični so bili tudi nekateri novi žigi, kjer sploh nikdar ni bilo v rabi kako nemško ime. Pri nas so taki žigi bili n. pr. Domžale (Nemci so šele pozneje začeli pisati Domschale), Gomilsiko, Kostanjevica (na Krasu), Loke, Planina (pri Rakeku), Prem, Rakek, Sava, Trojana (sedaj pišemo Trojane), Videm (pri Krškem), a seveda tudi Dornberg, ki je dobil slovensko ime šele v naših dneh (Zali hrib).Kakor svoj čas določilo o Uvedbi letnice v poštne žige pa so poštne direkcije zanemarjale tudi jezikovne uredbe in tako premnoge pošte na slovenskih tleh v tej dobi sploh* Slika tega žiga je objavljena v Novi filateliji II/1950, str. 146.

še niso dobile dvojezičnega žiga. Po 11. aprilu 1871 je tudi na novih žigih obdržalo samo nemško oziroma na Primorskem italijansko ime še 36% poštnih uradov na slovenskih tleh, pri čemer niso niti vštete pošte na skrajnih mejah našega narodnega ozemlja. Največ takih pošt je še ostalo na Koroškem (62%), manj na Štajerskem (47%) in na Primorskem (36%), najmanj, a še vedno dovolj, pa na Kranjskem (21%). Za naš narodni boj na Koroškem značilen primer se je zgodil v Možberku, kjer je poštar z dvojezičnega žiga Moosburg-Možburg, ki ga je prejel leta 1872, samovoljno odstranil slovenski naziv.Opozoril bi še na nekatere zanimivosti z žigov te dobe. L. 1870 je n. pr. pošta Vače dobila žig Watsch (Wač), ki seveda v drugi polovici ni bil morda slovenski — to je bilo še pred Hohenwartovimi uredbami — a kaže na to, da so Nemci to ime prej pisali s slovenskim č podobno kakor v krajevnih imenih, Račach, Senožeč, Domžale. Na Štajerskem sta zanimiva dva stara naziva. Lovrenc na Pohorju se imenuje takrat St. Lorenzen i. d. We. (in der Wüste), torej Sv. Lovrenc v puščavi; pri tem seveda ni govora o kaki Sahari, temveč le o samoti, v kateri kraj leži. Leskovec pri Ptuju, ki je to ime upravičeno dobil l. 1950, se na žigu iz l. 1876 imenuje St. Andrä in Leskovetz, torej Sv. Andrej v Leskovcu, šele pozneje so to ime spremenili v Št. Andraž v Halozah. V nasprotju z našo dobo, ko zbiralce vsak čas osrečijo s kakim posebnim žigom, je bil v vsej dobi od l. 1867 do 1884 pri nas v rabi le en poseben žig s samo nemškim besedilom, in sicer na industrijski razstavi v Trstu 1882 (Triest Industrie-Ausstellung).Prav zajemljivi so tudi žigi poštnih ambulant in paroplovnih zvez te dobe. Med žigi železniških ambulant, ki so bili izprva eno- in dvokrožni, nato pa podolžni, prihajajo za nas v poštev predvsem ambulante102



štev. 8, 9 in 10 (Dunaj-Trst : Wien Triest), 27, 28, 47 in 48 (Ljubljana- Trbiž : Laibach-Tarvis) oziroma na istih številkah Ljubljana - Beljak (Laibach-Villach), 31 in 32 (Maribor- Franzensfeste : Marburg-Franzensfeste), 39, 40 in 49 (Trst-Krmin : Trieste-Cormons) in ogrske ambulante štev. 7 in 8 (Pragersko-Budim- pešta : Pragerhof-Budapest), vse seveda tudi v nasprotni smeri. Kakor žigi poštnih uradov na železniških postajah tudi ti žigi niso bili dvojezični. Trst je kajpak imel več ladijskih žigov (n. pr. okrogli žig Schiffsamt No 1 Triest z datumom in letnico in še druge). Posebne žige so imele tudi časopisne odprave na važnejših poštnih uradih, n. pr. Ljubljana dvokrožni žig z datumom, a brez letnice Zeitungs-Exped. Laibach, Trst pa zanimivi dvoovalni žig K. K. Oberpostamtszeitungsexpedition in Triest, pozneje pa enokrožni žig K. K. Zeitungsexped. Triest.O obliki žigov v tej dobi je bilo to in ono povedano že spredaj, dodal bi tu le še, da so poleg redkih podolžnih in poleg eno- in dvokrožnih žigov bili marsikod v rabi tudi žigi posebnih oblik. Trst je n. pr. imel nekatere ovalne pa tudi osmerooglate žige. Osmerooglate žige so uporabljali tudi v Sežani (Sessana), v Ljubljani (Laibach Stadt) in v Celovcu (Klagenfurt). Ormož je imel v obliki loka zapisani naziv Fridau. Nekateri žigi imajo takrat dostavek, ki pove, kdaj je bila pošta odpravljena; to je izraženo n. pr. v Trstu z rimsko številko odprave (I, II, III itd., I. Expedition], II. E., III. E. itd.), v Ljubljani, v Zagorju ob Savi in morda še drugod z dostavki Vormit(tag), Nachmit (tag), Nacht (= dopoldne, popoldne, ponoči), pozneje v Ljubljani tudi s številko odprave (2. E., III. E.).Prav na kratko naj bo omenjeno tudi še Prekmurje, ki je bilo takrat pod ogrsko upravo, a so vendar bile tod kakor tudi po vsem ostalem Ogrskem do leta 1871 v veljavi iste znamke kakor v Avstriji. Prekmurski žigi na izdaji 1867 so za nas

dokaj redki, saj je avstrijska Slovenija takrat imela le še malo stikov z brati onkraj Mure. V vsem Prekmurju so takrat poslovale le tri pošte, in sicer Beltinci, Lendava in Murska Sobota. Beltinci so ves čas imeli enokrožni žig z napisom Bellatincz v antikvi in z datumom, toda brez letnice. Lendavski žig je bil dvokrožen z okrasno vejico v spodnjem delu in z napisom A. Lendva (to je Also Lendva = Dolnja Lendava), tudi v antikvi in brez letnice. Murska Sobota je imela najprej nemški enokrožni žig Olsnitz, prav tak kakor Lendava, pozneje (nekako leta 1869) pa je dobila madžarski tudi enokrožni žig Mura Szombat, toda z groteskno pisavo in z letnico. O kaki dvojezičnosti v Prekmurju ni bilo govora.Kar zadeva vrednost žigov razdobja 1867—1884, je seveda razumljivo, da ti žigi niso tako redki kakor tisti prve dobe. Po Müllerjevi katalogizaciji je najredkejši že prej navedeni posebni žig industrijske razstave v Trstu 1882 (855 = 425 točk). Za njim sledi po redkosti podolžni žig poštnega urada v Podpeči (Podpetsch), ki izvira še iz predfilatelističnih časov (1002 = 200 točk, seveda samo na znamki s cesarjevo podobo v krogu!). 170 točk notira dvokrožni žig Lož (Laas, z datumom brez letnice in zvezdo v spodnjem delu), četrto mesto zavzema žig časopisne odprave v Ljubljani (Zeitungs-Exped. Laibach na franko-znamki) s 354 = = 140 točkami — na časopisnih znamkah seveda ni redek! Peto in šesto mesto držita s 50» = 100 točkami žiga Cerkno (Kirchheim, iste oblike kakor loški žig) in Črmošnjice (enokrožni dvojezični žig Čermošnice —Tschermoschnitz, z letnico). Iskan je zlasti zaradi tega, ker stoji v njem, kakor že omenjeno, slovenski naziv na prvem mestu. (Dalje)Poravnajte naročnino!
103



FILATELIJA PRI NASSvèt za izdajanje znamk pri GDP27. marca je imel imenovani Svèt sejo, na kateri so razpravljali o priložnostnih znamkah v letu 1953. Najživahnejše je bilo okrog znamk za otroški teden. Svèt je na predlog predsednika SFJ obravnaval prvo netočno informacijo sodelavca filatelistične rubrike »Borbe« (uslužbenca »Jugofilatelije« Djoka Lužanina) o višini nominale te serije. Postavil je zahtevo, naj GDP demantira to vest, med drugim tudi zato, da ta ne bi veljala za poizkus prejudiciranja spornega vprašanja, ki se na Svetu še ni obravnavalo. Predstavnik »Jugofilatelije«, ki so ga podpirali predstavniki GDP, je nato predlagal. naj za to priliko izide serija pet znamk (5, 15, 50, 50 in 100 din) z motivi našega živalstva in rastlinstva. Predstavniki SFJ so se izrekli proti temu predlogu, češ da upošteva samo trgovske koristi »Jugofilatelije« in predlagali, naj izide serija nizkih nominal (2, 5, 5, 10 in 15 din) s prizori ljudske tehnike, odnosno ena sama znamka za 15 din, če bi bil prvi predlog zavrnjen. 'L upoštevanjem teh predlogov in pri dovolj veliki nakladi bi te znamke dosegle svoj namen, pristopne bi bile mladini, ki se sedaj v velikem številu odvrača od zbiranja, imele bi velik propagandni učinek i za zbiranje i za ljudsko tehniko, ki ima v razvoju naše domovine veliko vlogo. Kljub vsemu so predstavniki GDP (po mnenju predstavnikov SEJ brez prepričljivih argumentov) vztrajali pri svojem predlogu in bo končno odločitev izdal glavni direktor GDP.Za znamko 58. kongresa esperantistov je bil sprejet osnutek Petra Matkovića, tehnika iz Šibenika (sliko smo že objavili).(Iz »Filatelista« št. 4/55)H gornjim izvajanjem bi uredništvo NF pripomnilo:Objava o »dečjih znamkah« v Borbi je zbudila med filatelisti precej upravičenega negodovanja. Tudi NF je objavila mišljenje uredništva o tem. Kakor vidimo, je vse to temeljilo na neuradni časopisni objavi. V pomanjkanju uradnih objav smo pač navezani na to. kar poberemo v časopisju v dobri veri, du je vse čisto zlato in da so sodelavci časopisov resni ljudje. Poštna uprava mora slišati precej kritik s strani filatelistov in je čisto odveč, da objavljanje preuranjenih vesti povzroča med zbiralci negodovanje. Ce že delajo pri »Jugofilateliji« načrte o novih izdajah tako, kakor to zahtevajo njihove trgovske koristi, potem še ni potrebno, da te načrte objavljajo po načelu »što se babi htilo, to se babi snilo«. Za vodstvo filatelističnih rubrik v našem časopisju se nam zde filatelisti pripravnejši kakor trgovci. V rubriki »Pomenki« lahko preberete zakaj ni pri nas uradnih objav o novih znamkah. Ta primer najlepše kaže, kako potrebno bi to bilo. Sodim, da smo danes že tako daleč, da bi to morali urediti. al

Neveljavne serije FLRJS 1. septembrom 1955 preneha veljavnost naslednjim znamkam FLRJ: dan armije za 15 in 150 din: šestdesetletnica maršala Tita za 15, 28 in 50 din; dečja nedelja 1952 zj 15 din; olimpiada za 5, 10, 15, 28, 50 in 100 din; dan mornarice 1952 za 15, 28 in 50 din: filatelistična razstavu Beograd 1952 za 15 din in VI. kongres KPJ zu 15 din (štiri vrednote). Te znamke lahko potrošite do 51. 8. 1955.
NAŠE NOVE ZNAMKE

Tito — predsednik FLRJŽe davno napovedano spominsko zmimko v nočastitev izvolitve maršala Tita za prvega predsednika republike smo naposled le učakali. Izšla je 28. 6. 1955. Tiskana je v globinskem tisku in je prav lepa, le lik maršala Tita se nam ne zdi posebno dobro podan. Dosedanje opise izpopolnjujemo s

filatelističnimi podatki; znamke so tiskane v prodajnih polah po 6 X 5 — 50 znamk; v desnem zgornjem oglu je oznaka tiskovne pole »1« ali »II«; velikost slike je 20X28 mm, znamke same pa 24X52 mm; zobčanje je grebenasto 12 in 1/.* : papir je kredni, bel; lepilo je brezbarvno, strojno naneseno; barva znamke je si vkastovijoličasta. 'Znamk je dovolj, saj jih je za Slovenijo prišlo kar 60.000. Tako je prav! *Esperantski kongresZnamka, ki izide v ta namen, dne 25. 7. 1955, bo baje dvobarvna: rdeča in zelena. Vrednota: 15 din. Ključna letalska znamka za 500 din izide 51. 7. 1955; naprodaj bo le v Zagrebu.104



Uindciiska vstajaLetos 2. avgusta poteče 50 let od ustanovitve Kruševske republike, ki so jo ustvarili na llinden 1905 makedonski revolucionarji. Za ta praznik izideta dve znamki — za 15 in za 50 din, za kateri so osnutki že izbrani. Tiskani bosta v Zavodu za izradu novčaniea v Beogradu, in sicer v bakro- lisku.

150-letnica Koširjevega rojstva se Svetu za izdajanje znamk ne zdi tako važna, da bi bila v'-dua oosebne spominske znamke. Razen dveh članov (inž. Djo>-- djeviča in Savkoviča) so na seji dne 5. 6. 1955 vsi člani glasovali proti predlogu SFJ, da bi takšna znamka izšla.
NAŠI POSEBNI ŽIGI

Tekoče številke žigov, ki smo jih navedliv zadnji številki NF, bo treba nekoliko popraviti, ker dan na dan prihajajo podatki za nove žige, ki so bili sicer kasneje odobreni, pa bodo v uporabi pred tistimi, ki smo jih že opisali. Zato bomo poslej oštevilčili le tiste žige, ki so že izšli, za napovedane pa se bomo omejili le na bežen opis.117(5) Osijek, 4.—12. IV. 1955II. Filatclistička izložba.
Za prvo vrednoto je mot;v povzet s slike »Tlinden 1905«. ki jo ie nanravil akademski slikar Borko Lazèvski iz Skopja, na vrednoti za 50 din pa je portret Nikole Kareva, vodje Ilindenske vstaje.*Branko RadičevičOb stoletnici velikega srbskega pesnika Branka Radičeviča bo letos oktobra izšla spominska znamka za 15 din. Osnutek zanjo bo napravljen po eni izmed znanih pesnikovih slik. *10-letnica AVNOJZa ta veliki praznik izide serija ireh vrednot, ki naj bi prikazovale naslednje moti* ve: prva mesto Jajce, druga slikozgradbe, kjer je bilo II. zasedanje AVNOJ, tretja pa sliko maršala Tita pri čitanju referata na tem zasedanju. Izdelava osnutkov je poverjena umetnikom Jakcu Božidarju iz Ljubljane ter Mati Zlamaliku in Petru Oabovicu iz Beograda. Znamke bodo tiskane v globinskem tisku. ♦13-letnica osvoboditve Istre in Slovenskega PrimorjaOb veliki proslavi, ki bo 5. in 6. septembra v Novi Gorici, bo izšla posebna znamka za 15 din. Izdelavo osnutkov zanjo so poverili 6 umetnikom iz Ljubljane, ki nuj na osnutku simbolično prikažejo vzpostavitev ljudske oblasti v Istri in v Slovenskem Primorju. *150-letnica vstaje v Srbiji bo prihodnjo spomlad. Za proslavo izide serija znamk.

Barva sivočrna, ročni gumijasti žig, 50 mm, bgOdločba GDP št. 5919 od 4. IV. 1955.118(2) Mežico, 1.—5. V. 1955Koroško partizansko srečanje, (podatke in sliko glej NF štev. 5, stran 75).119(5) Slavonski Brod, 17. V. 1955.10. godina VI. korpusa (I. slavonskog). Barva črna, 30 mm, bj, strojni in ročni žig.Sliko smo objavili v NF št. 6, str. 94.120(4) Beograd-Istanbul, 20. V. 1955 Prvi polet — premier vol.Barva vijoličasta, 55X40 mm. Iri- oglat. j.Priložnostni letalski žig. Ostali opis smo navedli na strani 94. Sliko posebne kuverte prinašamo danes.121(5) Opatija, 21. VI. 1955Zasedanje mednarodne elektrotehnične komisije.Opis glej na strani 95.122(6) Opatija »Partizanka«, 21. VI. 1955Povod kakor pod št. 121; opis istotam.105



125(7) Ljubljana, 28. VI. 1955Narod'.ii dom Partizun, 1865—1955 Barva črna, 28 mm, cj.Odločba GDP št. 6511 od 9. VI. 1955.

124(8) Ljubljana. 4,—12. VIL 1955 Ljubljanski festival.Opis žiga in sliko glej na str. 95.*Napovedani žigi:11,—14. 7. 1955: Crikvenica; filatelistična razstava v okviru proslav ob priliki 60-letnice turizmu v Crikvenici.25. 7. do 1. 8. 1955: Zagreb; mednarodni esperantski kongres.1. -5. VIII. 1955, Mojstrana — Vrata, 60-let- nica slovenskega planinstvu.
OVITKI PRVEGA DNE

Avto-moto dirke VUJNA-STT FK Koper je izdal ob izidu znamk zaavto-moto dirke kuverto prvega dne, ki nosi isti črtež, kakor FDC za koprsko razstavo. Barva tiska je zelena. Nad sliko koprskega vodnjaka je zgoraj besedilo v dveh vrstah: SVOBODNO TRŽAŠKO OZEMLIE JUGOSLOVANSKE CONE / TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE ZONA JUGOSLAVA. pod njim pa v loku MEDNARODNE AVTO- MOTO DIRKE * CORSE AUTO-MOTOCICLISTICHE INTERNAZIONALI. Cena kuverte v Kopru 210 din.

Tito — predsednik republike»Jugofilatelija« je izdala ob tej priliki prav čedno kuverto prvega dne. V knjigo- tisku je v rumenkasti barvi tiskana oblika starega dokumenta, na tem pa v rjavi barvi v globinskem tisku besedilo: U spornen I izboru prvog / pretsednika / republike / 14. I. 1955. Spodaj je v dveh vrstah besedilo: Prvi dan izdunju / First Day Cover. Zadaj desno spodaj: Edition Jugofilatelija Beograd. — Velikost: 15,2X8,8 cin.V Ljubljani so te kuverte žigosali s spominskim žigom ob 90-letnici »Narodnega doma — Partizana«. To pot so kuverte prispele pravočasno. — Cena FDC: 81) din.
NAŠE CELINE

Dopisnice s slikamiPrva skupina obsega 52 dopisnic. Tiste s- slikami krajev v Sloveniji smo našteli že- v 6. številki: sedaj prinašamo še seznami krajev iz drugih republik:Bosna in Hercegovina1. Dolina Neretve2. Mostar 5. Sarajevo4. TravnikČrna gora1. Boka2. Budva 5. Prokletije4. Sveti ŠtefanHrvatska1. Dubrovnik2. livar5. Orebič4. Omiš
5. Solin6. Varaždin9. Zagreb

Makedonija1. Ohrid —Sv. Kliment2. Ohrid 5. Skopje4. Šar planina
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Srbija1. Banja Koviljača 5. Niška Banja2. Beograd 6. Palic3. Beograd — ”. Somborparlament 8. Zrcnjanin4. Beograd —KalimegdanVse te dopisnice so tiskane v isti barvi kakor že omenjene s slovenskimi motivi.Izhajajo pa še kar naprej nove dopisnice. Tako se je pojavila na pošti v Ljubljani dopisnica s sliko Bohinja v škriljasti barvi. Podatke o novo izdanih dopisnicah bomo objavili brž ko jih prejmemo. S temi, ki smo jih danes našteli, ne moremo biti preveč zadovoljni. Motivi so po večini slabo izbrani, tisk bi lahko bil boljši. Za tc kvaliteto je pribitek 2 dinarja pri dopisnici odločno previsok.*Dopisnice VUJNA-STT Za področje jugoslovanske cone STO sopretiskali 2 dopisnici FLRJ: št. 13: din 10.— zelena. Dopisnica FLRJnove izdaje s pretiskom STT VUJNA (35X4 milimetre) — nad napisom levo ob znamki: CARTOLINA POSTALE (54—3 mm) pod istim napisom. Barva natiska črna.

št. 14: din 17.—. Nova dopisnica FLRJ za inozemstvo z enakim natiskom kakor zgoraj omenjeno.Višina naklade in datum izdaje nam nista znana.

Clane, ki zamenjujejo z inozemstvom, bo zanimala cena serije avtodirke po katalogu »Jugofilatelije: nerabljena 250.— din; FDC 225.—.
ŽIVLJENJE V DRUŠTVIH

. . . Ob nedeljah me obiskujejo med drugimi tudi 4 dijaki iz 1 uro oddaljene vasi zaradi znamk. Kako jim sijo oči! . . . Tako nam piše naš prijatelj Ivan Pirnat iz Črnomlja. In druga stran medalje? . . . Ce v duini pregledam naše letošnje delo z mladino ter se spomnim, kuko smo se skrivali pred zamerljivim profesorjem, lahko rečem, du je bilo kar lepo delati v »ilegali«.Zdi se, da ponekod le še ni pravega razumevanja za filatelijo, in sicer ravno pri tistih, ki so poklicani zo to, da skrbe za napredek njim zaupanih mladincev. Takim prosvetnim delavcem naj bo za primer vodstvo Ljudske univerze v Postojni, ki nam je poslalo 50 naslovov naročnikov, med njimi Ljudske univerze ter pionirske odrede osnovnih šol in gimnazij v njihovem okraju. Smo brez skrbi za našo prihodnost, dokler imamo takšne dokaze o priljubljenosti filatelije. *Cluni lendavske podružnice so še vedno prvi, kadar gre za pomoč skupnosti. V maju so štirje člani prispevali 18 ur prostovoljnega dela pri gradnji kulturnega doma. *Tov. Gostenčnik iz Raven je poklonil v Tiskovni sklad NF nagrado za dva celostranska oglasa. Poleg Jeseničanov so samo v Mariboru priskočili na pomoč s tem, da za naše glasilo pridobe oglase. Res to delo ni prijetno, vendar bi prav gotovo sledil tem požrtvovalnim članom še kdo drug, če bi on moral moledovati za podporo, kakor je v to prisiljen uredniški odbor. — Vsem za njihov trud iskrena hvala!
CENE NAŠIH ZNAMK ZMAGO NUSBEKMichel dodatek h katalogu (št. 7, 1955) ne prinaša za naša področja nobenih podatkov.Zumstein dodatek h katalogu (št. IX, maj 1953) vsebuje cene za VUJNA-STT: UNO, št. 99: 15 din, —.50/—.50; 100: 50 din, L -/ L—; 101: 50 din, 2.50/2.50; serija 5.75/3.75. — Isto serijo nudi po netto cenah za 2.— sfr, FDC 3.25 sfr. — FLRJ avtodirke: netto 5.50 sfr (rabljeno ali nerabljeno).Yvcrt dodatek h katalogu (št. 593, maj 1055) nima za nas nobenih podatkov.*Škart Jugoslavije nudijo švedski trgovci po 22 kron za kilogram, medtem ko stane NDII 49.50 kron.

Po krajši bolezni je 10. maja t. L umrl na Vrhniki upokojeni p. t. t. inšpektor Zmago Nusbek. Z njegovo smrtjo je izgubila vrhniška podružnica zelo delavnega člana, filatelisti pa dobrega in zvestega tovariša.Pokojni Nusbek je bil Idrijčan. Študiral je na tamkajšnji realki kot eden njenih prvih študentov, ker je bila idrijska realka ustanovljena šele eno ali dve leti poprej. Nato je stopil v poštno službo ter služboval po raznih poštah v Sloveniji; od 1950 dalje pa je bil upravitelj vrhniške pošte in tu je pred tremi leti stopil v zasluženi pokoj.107



Odšel je od nas zopet eden od stare filatelistične garde. Tudi če odštejemo njegovo študentovsko zbiranje znamk, moramo naglasiti, da je bil Nusbek organiziran zbiralec že ored tridesetimi leti. Kot filatelist je bil eklektik in ni priznaval nobenih predpisov, niti mode (blokov n. pr. ni trpel). toda če se je bil odločil za to ali ono državo, jo je zbiral in izpopolnjeval z neverjetnim poletom in vztrajnostjo. Največja njegova ljubezen pa so bili verigarji. Te je vzljubil že v času Pogačnikovega »Kolektorja« in jim je ostal zvest do smrti. Bilo nui je zelo žal, da ni imel na Vrhniki za verigarje nobenega pravega partnerja, s katerim bi se bil posvetoval.Nusbek ni deloval samo pri filât, društvu, temveč tudi pri telesnovzgojni in turistični organizaciji ter v gasilstvu.Kdor pok. Zmaga ni poznal, bi utegnil dobiti vtis, da je bil v občevanju z ljudmi včasih malo oster, robat. Toda pod tem videzom se je skrivala dobra duša, saj je bil vselej že naslednji trenutek zopet nasmejan, in ko da mu je žal za izgovorjeno besedo, jo je mnogokrat poplaknil s sočnim dovtipom. Vsi Vrhničani smo ga takega poznali, cenili in radi imeli.Zmagoslavu Nusbeku, zvestemu, zaslužnemu tovarišu in dobremu človeku bo ohranjen med nami časten in trajen spomin!Fr. Skvarča
IZ DRUGIH REPUBLIK
Filatelistički savez Bosne i Hercegovine je imel dne 15. III. 1955 svoj V. redni letni občni zbor. Novi odbor: predsednik Vjekoslav Trbarič, I. podpredsednik Albin Šibenik^ IT. podpredsednik Georgije Gikalov, tajnik Ibro Harašlič, blagajnik Konstantin Pokrovski, vodja zamenjave Vilko Boč, odborniki: inž. Aleksander Radulaški, Djcvad Pašič, Izmail Čerkez, inž. Sokrat Žakula, inž. Pavle Gregorijev, Pavle Fišer in Bogdan Markovič: nadzorni odbor: predsednik Vjekoslav Giljanovič, Mato Lovrenovič in Fehim Behlilovic; razsodišče: Miloš Ljesko- vac, dr. Ante Bonačič in jovan Počuča. Naslov: Sarajevo, poštanski fah 57.*V. redni letni občni zbor Saveza filatelista Srbije je bil 29. marca letos. Izbran je bil naslednji odbor: predsednik inž. Živa M. Djordjevič, I. podpredsednik Mihajlo Janjič, II. podpredsednik inž. Mirko Verlier, I. tajnik Božidar Vidovič, II. tajnik inž. Predrag Pečinar, I. blagajnik Dragomir Lučič, ÎI. blagajnik Dragoslav Raden- kovič, odborniki: Mirko Habdija, Rista Ačimovič, Siniša Ostojič. Jovan T. Jojkič, Alfred Janžekovič, Andrija Šarčcvič, Josif Ježek, Milentije Stojil jkovič, Antonije Sekelj, Dušan Draginčič, Tihomir Delja, Mi- lorad Birovljev, inž. Žarko Božjak, Milovan Matič, Milan Vlaisavljevič, Djura Nemet,

inž. Roman Petrovič, Dragutin Bačič, Milan Beronja in Dimitrije Janjiči jevič; nadzorni odbor: predsednik Dušan Petkovič, člani: Ljubivoje Ilič, Milan Ivanovič, Stevan Čolovič in Ernest Vajs; častno razsodišče: Stevan Valter, dr. Milan Stanič, dr. Nikola Grujič, Milan Gavrilovič in Stjepan Brankovič. — Za častnega člana SFS je bil izbran Siniša Ostojič.
POMENKI

Pomanjkljivo obveščanje o novih znamkah FLRJ so in bodo naši bralci venomer kritizirali. Zato je uredništvo NF 27. 5. 1953 zaprosilo GDP v Beogradu, da bi sporočali redno vse tiste podatke, ki so za filateliste važni in zanimivi. — Prejeli smo na ta dopis uraden odgovor, ki ga navajamo pod »Uradne objave FZS«. Hkrati nam je tov. Dejan Tubinovič, šef oddelka za izdajanje znamk pri GDP, poslal tudi prijazno pismo, v katerem nam pojasnjuje, da GDP nikakor ne more ustreči naši želji, ker sama ne ve za takšne podatke. Edina rešitev je, da redno čitaino sobotno »Politiko«, v kateri so vedno najnovejše vesti o naših znamkah.Iz obeh dopisov lahko ugotovimo' le to, da GDP zares ne more sporočati podatkov, ker zanje ne vč. Barva znamke za izvolitev maršala Tita za predsednika FLRJ je bila na primer določena šele na seji Svèta za izdajanje znamk dne 6. junija, torej le 22 dni pred izidom znamke same. Potemtakem nikakor ni mogoče revijam, ki izhajajo mesečno, prinašati točne podatke. Na navedbe v Uradnem listu se ne moremo zanašati, ker pri nas prejemamo slovensko izdajo, ki prihaja z veliko zamudo ter so objave za nove znamke priobčene navadno šele, ko so znamke že izšle. Žal moramo ugotoviti, da podatkov, ki jih po izjavi GDP prejme SFJ, navadno ne dobimo ali pa pridejo z rekordno zamudo. Edini vir je torej »Politika«, katero sedaj naše uredništvo vestno kupuje. Prepričani smo, da bi GDP lahko osnovala posebno filatelistično obveščevalno službo, da bi znamke lahko izhajale vsaj po planu, ki bi bil določen nekaj mesecev vnaprej ter da bi tako tudi mi lahko uveljavili naše znamke v inozemstvu, kakor to zaradi propagande uspe drugim poštnim direkcijam po svetu.Tov. Tubinoviču ter Direkciji pošte v Beogradu se za njihovo razumevanje kljub vsemu lepo zahvalimo.*G. Avgust Jug iz Maribora je poslal uredništvu NF svoj odgovor na pismo g. Dragana Novaka iz Zagreba, ki smo ga priobčili v št. 4 NF. Sodimo, da bi bila najboljša pot za razčiščenje spornega vprašanja osebna pot in da ni potrebno objavljati stvari, ki so zasebnega značaja. — Isto velja za pojasnila g. Juga, ki jih je poslal kot odgovor na pismo tov. Kuneja iz Celja.Uredništvo NF.108



FILATELIJA V SVETU
NOVE ZNAMKE

I. EVROPA Bolgarija7) 28. IV. 1953. Za 70. obletnico smrti Karla Marxa sta izšli dve spominski znamki za 16 st in 44 st.ČeškoslovaškaVa) 8. V. 1953. Pod zap. štev. 9 našteta serija »Gradnje socializma« je izšla šele navedenega dne. Barve so: 1,50 kč, temno- sivozelena; 2 kč, temnomodrosiva; 3 kč, karminastorjava.16) 8. V. 1953. »Kolektivizirano kmetijstvo«: 1,50 kč, rjava in 7 kč, modrikastozelena.17) 15. IV. 1955. Dodatna vrednota iz fran- kovne serije s sliko Gottwalda: 3 kč, rjavokarminasta.Finska3) 20. VI. 1953. Za 300-letnico mesta Kamina: 25 mk, modra. Naklada 2 milijona. Ha- mina — švedsko ime Fredrikshamn — je pristaniško mestece v finskem Län (— okraju) Wiborg ob finskem zalivu. Švedsko ime je dobilo leta 1723 v čast kralja Friderika I., leta 1724 je bilo mesto utrjeno, utrdbe pa so sedaj razpadle. Z mirom v Fredrikshamnu dne 17. septembra 1809 je prišlo mesto (z vso Finsko) k Rusiji.Osnutek znane umetnice Signe Hammar- sten-Jansson, rez graverja B. Ekholma. — Vinjeta prikazuje središče mesta iz ptičje perspektive ter mestni grb v desnem zgornjem oglu.Francija7) 27. V. 1955. Iz niza »pisatelji in njih dela« je izšla znamka v spomin pisatelja Fran- çoisa Rabelaisa: 6 fr, rozardeča in lila, s sliko Gargantue in druga vrednota8) 6. VI. 1953. v spomin pisatelja Victorja Hugoja (na znamki je slika Hernanija) za 18 fr, vijoličnorjava in rjavočrna.Gibraltar1) 2.VI. 1953. Kronanje kraljice Elizabete II: x,2 p, zelena. Grčija5) 15. Vil. 1955 je izšla serija »deželni proizvodi«, obstoječa iz 7 vrednot: 500 dr, oranže (5 milijonov); 700 dr, tobak (7,5 milijonov); 1000 dr, olivno olje (5 milijonov) ; 1500 dr, vino (5,5 milijonov); 2000 drahem, smokve (4 milijone); 2600 dr, rozine (4 milione); 5000 dr, grozdje (4 milijone). Italija11) V. 1955. Za 300-letnico rojstva italijanskega violinista in skladatelja stare klasične italijanske šole Arcangela Correlija (1653

do 1713) je izšla spominska znamka za 25 1, rjava.12) 16. VI. 1953. Nova frankovna serija z alegorično sliko »glava Italije«: 5 c sivozelena, 10 c cinober, 12 c temnozelena, 20 c rjava, 25 c vijolična, 35 c roza, 60 c svetlomodra, 80 c rjavooranžasta.15) 12. VII. 1953 je izšla priložnostna znamka za »praznik gora«, 25 1, zelena.Madžarska9) 1953. Okrevališča in počitniški domovi: 30 f rdečerjava, 40 f ultramarin, 50 f rumenorjava, 60 f olivkastozelcna, 70 f rdeča ter dve letalski znamki za: 1 ft zelenkastomodra in 1,50 ft purpurna.10) 18. II. 1953. Priložnostna serija za »mesec madžarsko-sovjetskega prijateljstva«:40 f karmin in 60 f rjava.11) 14. VI. 1955. V soomin na 250. obletnico madžarske vstaje proti Habsburžanom leta 1703 (do 1711) pod Francom Rdkóczi- jem je izšla serija 5 znamk za 20, 30, 40, 60 f in 1 ft. Malta2) 2.VI. 1953. Kronanje kraljice Elizabete II.: H/a p zelena.Nemčija — Berlin, zahodni sektorji4a) V. 1953. Pod zap. št. 4 upodobljeni »mož iz zgodovine Berlina« je filozof in državnik Wilhelm v. Humbold (22. VI. 176? — 8. IV. 1835) in ne Aleksander v. H.Nemčija — Nemška demokratična republika12) 5. V. 1953. Pod zap. št. 6 in 9 našteta serija za 70. obletnico smrti Karla Marxa obsega skupno 10 vrednot, ker je izšla še znamka za 16 Pf.15) 16. IV. 1953. Modra frankovna znamka za 80 pf s sliko Ernesta Thälmanna je bila izdana v spremenjeni rdeči barvi. Naklada 5 milijonov.Norveška‘3) 1. VI. 1953 je izšla v nakladi 2 milijonov dobrodelna znamka za 30 + 10 oerov, rdeča, v korist deželne zveze za boj proti raku. Vinjeta predstavlja klečečo ženo s povzdignjenima rokama.4) 15. VI. 1955 je izšla propagandna serija za pospeševanje tujskega prometa, obstoječa iz 3 vrednot: 20 + 10 oerov zelena, 30 + 15 oerov temnomodra in 55 + 25 oerov temnovi jolična. Vinjeta predstavlja delni pogled na Severni rtič.Poljska13) 20. II. 1953. V nizu »Avtomobilske tovarne« (glej zap. št. 7 in 11) je izšla še vrednota za 50 + 15 gr, sivoultramarin, z enako vinjeto kakor zap. št. 11.14) 2. II. 1955. Za 10. obletnico stalingrajske bitke je bila izdana še ena spominska znamka za 60 gr, olivna/karmin.15) 14. III. 1953. Za 70. obletnico smrti Karla Marxa je izšla serija dveh znamk: 60 gr, sivozelenkastomodra, in 80 gr, sepija.109



16) 30. IV. 1935. Kolesarska vožnja za mir: 80 gr, sepia in 80 gr, zelena.17) 1. V'. 1953. Za 1. maj: 80 gr, sepia.18) V. 1955. Evropsko prvenstvo v boksu v Varšavi od 17. do 24. V.: 40 gr, rjavo- rdeča.19) V. 1953. Nikolaj Kopernik (1475—1543): 20 gr, rjava. Romunija12) III. 1953. »Nov državni grb«: 5 b škrlatno- rdeča in 55 b črnovijolična.13) 1953. Iz predvidene serije »ljudska umetnost« je izšla prva vrednota za 1 1 s sliko preproge iz Oltenije. V bližnji prihodnosti je pričakovati vrednoti 10 b (keramika) in 20 b (narodna noša iz Cam pulunga).Svobodno tržaško ozemlje — cona A5) 1955. Pod zap. št. 11—13 Italije naštete znamke so izšle — kakor vedno — s pretiskom AMG FTT.Španija5) 1953. Frankovna serija (slika Franca), retuširana, brez imena tiskarja: 30 c modrosiva in 70 c modra.Švedska2) 27. V. 1953. Športna serija: 10 Ö, svetlo- zelena (smuški skakalec) ; 15 ö, rdečkasto- rjava (hokej na ledu); 40 Ö, modra (odbojka) in 140 ö temnozelena (rokoborec).5) 17. VI. 1955. Za 700-letnico Stockholma sta izšli dve spominski znamki za 25 Ö, modra, s sliko starega Stockholma po stari sliki Ganila Stana, in za 1,70 kr, rdeča, s starim in novim mestnim pečatom po osnutku 11. Engströmerja. Nižja vrednota je izdana tudi v zvezkih.Turčija5) 1953. Golobček in trdnjava: 0 k 50, vijolična.6) 29. V. 1953 je bila izdana v spomin na 500-letnico zavzetja Carigrada po sultanu Mohamedu II. spominska serija 12 vrednot v skupni vrednosti 750 kurusov in blok za 250 kurusov, tisk Courvoisier: 8 k, 10 k, 12 k, 15 k, 20 k, 30 k, 40 k, 60 k, 1 L, 2 L, 21/2 L.Slika zavojevalca po sliki Italijana G. Bellinija iz Narodne galerije v Londonu na vrednoti za 21/2 L je služila tudi za blok 250 k. Vatikan2) 25. IV. 1953. V počastitev bazilike svetega Petra je izšla serija papežev — graditeljev bazilike: 5 1, karmin in črna (Peter); 5 1, temnozelena in vijoličnočrna (Pij XII.); 10 1, zelena in črna (Peter); 12 1, rjavordeča in črna (Silvester I.); 20 1, vijolična in rjavočrna (Jurij II.); 25 1, rjava in črna (Pavel III.); 35 1, roza- karmin in rjavočrna (Sikst V.); 45 1, rjavo- olivna in črna (Pavel V.); 60 1, modra in rjavočrna (Urban VIII.); 65 1, rozakarmin in rjavočrna (Aleksander VII.) in 100 1,

lila in rjavočrna (Pij VI.); za ekspresna pisma: 50 1, zelcnomodra in rjava (Peteri; 85 1, rdečeoranžna in rjava (Pij XII.).Velika Britanija2) 3.VI. 1955. Kronanje kraljice Elizabete II.: 2’G p lilakarmin, 4 p modra, 1 š 5 p- olivnozclena in 1 š 6 p jeklenomodra.
IL PREKOMORJE Združeni narodi2) 12. VI. 1953. V čast UPU: 3 c sepia in 5 c modra.Vinjeta simbolizira univerzalnost konvencij UPU. Naklada 2 milijona.

KAJ BO NOVEGA
Monako obljublja vrsto novih izdaj. Prva bo posvečena bratoma Ed. in J. Goncourt v spomin na prvo izdajo »Journal Inédit« obeli bratov, katero je omogočila državna tiskarna. Serija bo obsegala 2 znamki: 5 1' temno- olivnozelena in 15 f rjavordeča.Tri podolgovate znamke vrednosti 2, 5 in 15 f bodo spominjale na »50-letnico odkritja anafilaksije« po profesorjih Richetu in Por- tieju v laboratoriju kneza Alberta I. na krovu njegove jahte »Hirondelle II.«.Slednjič je napovedana nekoliko nenavadna portovna serija, pri kateri so brzda odločali filatelistični vidiki. Od vsake vrednote izideta dve različni znamki, povezani kot tête-bêche. Način je uporabljen, da primerja stara in sodobna prometna sredstva: 2.2 f ultramarin, zelenomodra; 5,5 f zelena, lilakarmin; 4,4 f rumenoolivnorjava, olivno- zelena; 5,5 f svetlomodra, sivkastovijolična:10.10 f ultramarin, siva; 20,20 f ultramarin, vijolična; 50,50 f rumenoolivnorjava, roza; 100,100 f rjavolila, zelena. t*Nova Zelandija. Poštna uprava objavlja posebnosti o letošnji izdaji »Health«. Izdani bosta 2 vrednosti H/a + 1/a p modra (skupina skavtinj), 2 + 1 p zelena (skupina skavtov). V visokem formatu 21 X 37 mm v bakrotisku od tvrdke Harrison & Sons Ltd izdelani znamki sta posebno zanimivi po tem, da so obrobne črte v Morsejevi pisavi; nižja vrednota ima zgoraj besedo »health«,, višja vrednota zgoraj in spodaj »health«, desno in levo pa »New Zealand«.*Španija. Za 700-letnico univerze v Sala- manci in hkrati za »dan znamke« bo izšla12. oktobra spominska serija 3 znamk v vrednotah 50 c (20 milijonov), 90 c (1 milijon) in 2 P (2 milijona). L septembra bo' 500. rojstni dan Gonzala Fernandeza de Cordoba, znanega kot »veliki kapetan«. Spominjali se ga bodo z letalsko znamko za1.10 P (25 milijonov).110



Švedska. Za november je nameravana izdaja spominske serije »100 let švedskega brzojava«. *Turčija. V septembru izide turistična serija 6 vrednot: 12 k, 15 k, 20 k, 40 k, 60 k in I I. v počastitev mesta Efeza v Mali Aziji, 'lisk v fotolitografiji bodo oskrbeli na Dunaju. *Vatikan pripravlja izdajo dveh letalskih znamk visokih vrednosti 500 1 in 1000 1.*Združene države Amerike. Objavljen je bil načrt za 6 nadaljnjih spominskih znamk: Zlati letalski jubilej (znameniti let bratov W rightov je bil 17. decembra 1903 vkilty llawku, Severna Karolina); 100-letnica, odkar je Japonska odprta trgovini s tujino (ameriško brodovje pod 1’crrvjem je prispelo 7. julija 1855 v 1 edo) ;75-letnica American Bar Association = združenje odvetnikov (prvi sestanek je bil 21. avgusta 1878);25. letnica »Bodočih farmarjev Amerike« (ustanovitev je bila v novembru 1928);- 100-letnica nakupa današnje Nove Mehike in Arizone = Gadsdenov nakup. (Gadsden je kot poslanik Združenih držav v Mehiki podpisal pogodbo s predsednikom Santa Ana 30. decembra 1855);— general George S. Patton Jr. (rojen dne 11. novembra 1885, umrl 21. decembra 1945).AUKCIfE
V Dorotheumu na Dunaju so v drugi polovici aprila veljale naslednje cene (vključno 16% provizijo); Avstrija letalska 1935 nerabljena 82 öS, WIPA blok med 1250 in 1275 öS — nerabljen, WIPA vlaknat papir rabljena 209, Benner bolk 348, Graška serija nerabljena 95, Nothilfe blok Nemčije nerabljen 548; dobre cene so bile dosežene tudi za norveške znamke. OBZAvstrijske dobrodelne znamke stanejo trenutno: Hainisch 28 öS, pesniki 70, Seipel 26, slikarji 95, vojskovodje 80, stavbeniki 70 in MS II 70. ÜBZZANIMIVOSTI
Nizozemski poštni muzej, ponovno odprt leta 1952, je posvetil posebno pažnjo tudi filateliji. Nekatere posameznosti bodo brez dvoma zanimale tudi naše čitatelje.O običajnih razstavnih galerijah so sodili, da so manj prikladne za razstave poštnih znamk. Predvsem morajo biti znamke zavarovane pred uničujočim vplivom svetlobe. Nadalje morajo biti znamke razstavljene v večjih množinah, kakor jih morejo prevzeti

po stenah razobešene vitrine. Slednjič ilesino biti pozornost obiskovalcev odvrnjena zaradi množine hkrati razstavljenih znamk. Treba je bilo ustvariti mirno okolje, ki dovoljuje, da obiskovalec študira zbirko po svoji volji in temeljito.Da so rešili te probleme, so konstruirali razstavno dvorano v obliki velike »temnice«, v katero dnevna svetloba ne pride. Fluorescenčna svetila so nameščena nad razstavnimi vitrinami, ki so jih zavarovali pred uničujočimi žarki s polirano stekleno ploščo, ki služi svetilom za okvire. Strop in stene dvorane so v poltemi in pozornost obiskovalca je obrnjena popolnoma na dobro osvetljene vitrine s filatelističnimi zakladi. Vrsta vitrin visi tesno ob-steni, nasprotne vitrine pa so montirane na pivojih v vertikalni legi. Tako jih lahko obračajo kakor strani knjige. Namestijo lahko do 3200 listov muzejske zbirke.Umetna svetloba tega dela razstave deluje samo, če so na razstavi obiskovalci, tako da so znamke čim krajši čas izpostavljene svetlobi. cp*Pismonoše in levi. . .2000 let pred našim štetjem je neki tebanski pisar skušal odvrniti svojega sina od nekaterih poklicev, med njimi tudi od' poklica poštnih slov. Na nevarnost v tem poklicu je opozoril z besedami:»Sel, ki se odpravlja v tujino, napravi svojo oporoko, zapusti svoje premoženje otrokom, zaradi nevarnosti pred levi . . .«cp*Kolajna »Bonacossa«za najlepšo znamko s športnim motivom.Izvrševalni odbor italijanskega olimpijskega narodnega komiteja (C. O. N. I.) je ustanovil »Alberto Bonacossa-kolajno« v spomin nedavno umrlega začetnika športne filatelije. Kolajna bo podeljena vsako leto tisti poštni direkciji, ki je ustvarila to leto najlepšo znamko s športnim motivom. Kolajna je srebrna, 100 mm premera, ki jo bo podeljevalo posebno mednarodno razsodišče, sestavljeno iz samih specializiranih zbiralcev — kot nekakega »Oskarja«.C. O. N. I. je za dobo od 1953 do 1956 pooblastil v Rimu izhajajoči časopis »Sport Phila«, da organizira razsodišče, ki bo tak- šnole: sestoji selz 13 članov, od katerih je eden tajnik in neizmenljiv, od ostalih 12 članov (4 Italijani in 8 inozemccv) se vsako leto zamenjajo najmanj trije (1 Italijan in 2 inozemca).Italijanski člani razsodišča pripravljajo vsako leto seznam »športnih« znamk, ki prihajajo v poštev ter predlože razsodišču dvomljive primere. Po sestavi končnoveljav- nega seznama odda vsak član mednarodnega razsodišča svojo sodbo o posameznih znamkah z glasovanjem, upoštevaje umetniško,, športno in grafično stališče. Kolajna se prizna znamki, ki bo po seštetju za posamezna področja dobljenih točk dobila najvišje število točk.111



Za leto 1952 je razsodišče sestavljeno takole: Carl Olaf Enhagen (Švedska), Maurice Lourdez (Francija), inž. Edwin Lunbell (Finska), jožef Schneider (Švica), Juan A. Samaranch (Španija), Herman E. Sieger (Nemčija), P. Th. der Heijden (Nizozemska), Aziz K. Vinogradef (Turčija). Avv. Sandro Andino (Italija), kap. Carlo Condarelli (Italija), dr. Enzo Diena (Italija), prof. Giuseppe Messina (Italija), Giuseppe Sabelli Fioretti (Italija), tajnik.Pripravljalni odbor za podelitev kolajne za leto 1952 je 61 znamkam, ki so to leto izšle, priznal lastnost »športna« in jih pripustil k ocenjevanju po mednarodnem razsodišču. Med njimi sta olimpijski seriji Jugoslavije in VLJNA-STT. Razen tega sta še 2 posarski, 1 avstrijska, 2 finski, 3 Nemška •demokratična republika, 3 Berlin - zahodni sektorji, 1 italijanska, 5 poljskih, 2 sovjetski, 6 madžarskih, 4 češkoslovaške, 1 brazilska, 6 luksemburških, 2 portugalski, 2 japonski in 2 romunski.Glede 13 znamk (1 romunska, 2 japonski, 4 poljske, 1 finska, 1 avstralska, 1 portugalska, 2 panamski, 1 sudanska) bodo zahtevali odločitev mednarodnega razsodišča. Če bo katera teh znamk zbrala nase 7 glasov, bo pripuščena k tekmovanju za leto 1952. cp*Campione, italijanski enklave v švicarskem ozemlju, ki je imel lastne frankovne znamke, je 31. maja 1952 izginil iz seznama »dežel«, ki izdajajo znamke. V prihodnje bodo za pošiljke v Švico uporabljali švicarske, za pošiljke v Italijo pa italijanske znamke. Za pošiljke v ostale dežele je izbira fran- kature svobodna. cp*Bolivija. Bolivijska denarna vrednota »Boliviano« je bila 14. maja 1953 razvrednotena na okroglo eno tretjino dosedanje vrednosti. Uradni tečaj je 190 bolivianov = 1 dolar ZDA. Pričakovati je zato pocenitev nerabljenih bolivijskih znamk. cp*Iz »Chile Filatelico« . . . morali smo povišati naročnino. Z njo pa še ne moremo kriti vseh stroškov, zmanjšali bomo le letni prispevek Zveze, ki ga daje, da drži glasilo na stopnji, ki je potrebna. Te vrste glasila so duša vsake take ustanove in jo morajo očuvati vsi člani s tem, da prispevajo svoj oboi k njenemu vzdrževanju ... cp*Nizozemska poštna uprava je nedavno preklicala omejitve pri prodaji znamk visokih vrednosti. Doslej je bilo mogoče samo članom filatelističnih društev kupiti omejeno število takih znamk (1 goldinar in več), sedaj je njihova prodaja na okencih prosta. Razen tega je bil omiljen tudi predpis, da je treba priporočena pisma za inozemstvo predajati poštam odprta. Sedaj so samo pisma nad 20 g podvržena carinskemu pregledu.cp

Japonski filatelistični časopis »Ynshn«, kar bi se po naše reklo »filatelist«, je v februarski številki objavil daljši članek o Slovenskem Primorju in Istri s kratkim zgodovinskim pregledom tega ozemlja in izdaj znamk, upoštevaje navedbe Scottovega kataloga.cp*Angleško letalo na reakcijski pogon Comet je kljub pristankom in prekladanju preneslo pismo iz Pariza v Dakar (francoska zahodna Afrika) v 25 urah. OBZ*Radio Saarbrücken oddaja novice za filateliste vsako sredo ob 23. uri. OBZ*Skoraj milijon dolarjev je že iztržila Organizacija združenih narodov za svoje znamke. OBZ*49.059 dolarjev so iztržili za prvi del znane Lagerlöfove zbirke. Prodali so 1942 objektov, v glavnem britanske kolonije in latinsko Ameriko. Frimärks-Bladet.*Filatelija na visoki šoli. Na ljudski visoki šoli v Braunschweigu (Nemčija) je bil imenovan za docenta za filatelijo znani izvedenec za znamke inž. Sepp Frimmel. Predavanja, ki bodo v zimskem semestru, bodo obsegala 10 dvojnih ur. Teme so: filatelija kot znanost — zgodovina poštnih vrednotnic — pravne osnove za izdajo znamk — filatelija kot dokumentacija dogajanja — filatelija in sporazumevanje med narodi — poštne vrednotnice in gospodarstvo — filatelistična specialna literatura — kaj in kako naj zbiramo — tehnična izvedba znamk — tehnični pripomočki filatelistov — značilnosti poštnih vrednotnic — ponaredki in izvedenstvo — katalogi znamk — lepota znamk — obrobna področja filatelije — sistematika izdaj znamk po državah. WPri takšnem razumevanju za filatelijo pač ni čudno, da je v Nemčiji nad 10 milijonov filatelistov. Verjetno jim nihče ne očita, da so špekulanti, pa tudi oni nimajo kaj ugovarjati, saj so naklade znamk milijonske, priljubljene pa povsod. Našo organizacijo čaka še trdo delo, da bo prepričala odločujoče forume o velikem pomenu filatelije in o tem, da bi lahko tudi pri nas ubrali pot, ki bi bila nadvse koristna za skupnost in za filateliste še posebej. *387.618 kuvert prvega dne so prodali v USA ob izidu znamke v počastitev narodne garde.OBZ*Frankotipi (odtisi frankiralnih strojev) pri nas navadno romajo v koš, kar je nepopravljiva škoda. Zbiralci frankotipov imajo v tujini že svoja društva in glasila ter bo tudi pri nas kmalu nastalo za to panogo, ki ji pač nihče ne more očitati špekulantstva, večje zanimanje. Kdor se za to področje112



zanima, nuj sc obrne na naslov: Ruprecht Glasewald, Hamburg 33, Hellbrookstrasse 14, Nemčija. KB1*ZEEIZ. dvojni natisk, je popisan v št. 5Ib revije Berner Briefmarken-Zeitung. Vsega je bila prodana ena pola (30 komadov). BBZ*Priložnostni športni žigi so obdelani v reviji »Sport-phila«, ki je letos začela izhajati v Rimu. Glasilo je namenjeno samo zbiralcem športnih znamk ter je tiskano v italijanščini, francoščini, angleščini, nemščini in španščini. Aprilska številka prinaša popoln seznam vseh znamk s športnimi motivi, ki so bile izdane v letu 1952.*Najstarejši olimpijski žig je iz leta 1906 (Atene). Kateri je najstarejši športni žig, še ni ugotovljeno. Za enkrat velja kot tak poseben žig za XII. vsenemško tekmovanje v streljanju, ki je bilo 4. Vil. 1897 v Niirn- bergu.
FALZ I FI K ATI

Znana znamka »Madona« iz dobrodelne po- sarske serije (naklada 15.000) je zamikala ponarejevalce. Pri dobri povečavi lahko zasledimo dvojni raster, ker so ponarejene znamke izdelane po fotografiji izvirnika.OBZRAZSTAVE
II. filatelistično razstavo v letošnjem letu so imeli maja člani podružnice v Celju. Priredili so jo v društvenem lokalu.*Člani iz Nove Gorice so na prvomajski razstavi lokalnega gospodarstva priredili tudi svojo razstavo. Štirje člani so v devetih vitrinah prikazali znamke cone B, Bosne in Hercegovine ter tematsko zbirko »razvoj letalstva«. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi pohvale, ki jih je bilo doslej društvo deležno ter nagrade njihovih članov, ki so jih prejeli na drugih razstavah.*Filatelistična propagandna razstava v DomžalahFilatelistično društvo v Domžalah je priredilo y dneh občinskega festivala (od 4. do 21. junija t. 1.) propagandno filatelistično razstavo.Razstavljen je bil del raziskovalnega gradiva o Lovrencu Koširju, poštni žigi kamniškega okraja v času nemške okupacije,

znamke FLRJ, znamke VLJNA-STT, Švica »Pro Juventutc«, filatelistična literatura in nekatere FDC. Prostor je bil skopo odmerjen. Društvo je pokazalo, da se zaveda pomena filatelije in upajmo, da sc bo filatelistično udejstvovanje v Domžalah poživilo-F. K.*Dve pionirski razstavi v Šoštanju (21. 6. 1953)Dne 21. junija 1933 je šoštanjska podružnica ob zaključku šolskega leta priredila dve pionirski filatelistični razstavi v Šoštanju: eno v nižji gimnaziji, eno v osnovni šoli. Obe sta bili odprii ves dan in polnoštevilno obiskani.Vscka.kor je bila kvalitetnejša razstava v nižji gimnaziji, kjer je razstavljalo 12 pio- nitjev (v osnovni šoli pa 14 pionirjev). Pionirji so se zelo potrudili, da so ob pomoči naše podružnice lepo opremili dvorano, pripravili mize. sami izdelali razne risbe znamk, katere so bile tudi razstavljene. V nižji gimnaziji je bilo razstavljenih 160 kartonov, v osnovni šoli 90 kartonov. Večinoma so pionirji razstavili svoje tematične zbirke, ki so bile res originalno zamišljene. Pokazali so, da znajo čuvati kakovost svojih znamk.

Med najboljše razstavljalce je podružnica razdelila na obeh razstavah po 5 nagrad v obliki serij, priložnostnih kuvert, zbiralnih zvezkov in podobnega, vsi razstavljalci pa so prejeli spominska priznanja.Razstavi sta vzbudili pri starejših veliko odobravanja in priznanja (ogledali so si jo tudi tukajšnji predstavniki oblastvenih, upravnih in političnih forumov, ki so jih pionirji na razstavo izrecno povabili), med pionirji samimi pa sta povečali zanimanje za filatelijo oziroma za zbiranje kvalitetnih znamk. Zlasti je na pionirje vzgojno vplival način ocenjevanja zbirk, ko so uvideli, kaj vse se pri zbiranju znamk ocenjuje pozitivno, kaj negativno. Pionirji so razstavi priredili s tako skrbjo in vnemo, da je to težko primerjati kaki drugi njihovi akciji.I speli obeh razstav je v glavnem posledica požrtvovalnega dela članov upravnega odbora naše podružnice tov. Mihaela Holo- vatija in Jožeta Dobnika, ki vztrajno in stalno delata s pionirji in jim po svojih možnostih nudita vsaj osnovno filatelistično vzgojo. Zato jima gre vse priznanje. Nič113



manjše priznanje smo dolžni upraviteljema obeh šolskih ustanov, ki sta filateliji naklonjena in sta dala pionirjem za sestanke in razstavo potrebne šolske prostore.Miran Topolovec.*Razstava gimnazijskega filatelističnega krožka v IdrijiVse idrijske šole so priredile ob koncu šolskega letu veliko razstavo, ki je bila odprta od 26. do 30. junija. V posebni veliki sobi so svoje znamke razstavili tudi člani I ilutelističnegu krožka gimnazije. Njihova razstava je med mladino in med ostalimi obiskovalci vzbudila veliko zanimanje in priznanje. Vsega posnemanju je vredna gesta ravnateljice gimnazije tov. Slavice Božičeve, ki je v svojem poročilu ob slovesnem zaključku šolskega leta pohvalila delo gimna- zijcev-filatelistov in krožek nagrudila s katalogom, povečalnim steklom in zobomerom.Srečko Logar.*V Crikvenici bo priredilu tamkajšnja filatelistična organizacija razstavo znamk za proslavo 60-letnice turizma v Crikvenici. V rabi bo tudi poseben žig.*IFRABA 195»Priprave za mednarodno filatelistično raz- stuvo v Frankfurtu (29. 7. — 3. 8. 1933) so končane. Zahtevale so več časa, kakor je bilo predvideno, tako du so zaradi tega podaljšali rok za prijave od 1.6. na 20.6. za Nemčijo ter na 1. 7. zn tujino. Razstavno gradivo mora prispeti v Frankfurt najpozneje do 20. 7. 1933. V razsodišču so:FrancijaBelgijaLuksemburgNizozemskaŠvicaAvstrijaNemčijaNemčija

Lucien Berthelot André de Cock L P. Klein P. Wittkämper W. Cneni O. Schiesse]F. K. Vossen II. StritterH. Sieger F. Pfenninger Dr. Henkel

' nriz Bruselj Düddingen Bussimi Basel Beljak Düsseldorf Stuttgart- Zuffenhausen Lorch /Wiirtt. Nemči ja Geiselgas tei g Nemčija über München Berlin Nemčija

Zanimanje za IFRABA je v Nemčiji in v zamejstvu izredno veliko. To kažejo predvsem prijave, ki jih je bilo do srede junija nad 200 ter še vedno prihajajo. Udeležba inozemskih razstavljalcev je izredno velika: 40% prijav. Posebno velik odziv je iz Svice in z Danskega, pa tudi iz Avstrije, Belgije, Nizozemske, Grčije, Francije, Luksemburga, Švedske, Anglije, Finske in ZDA. Zbirke Nemčije in Evrope so si nekako v ravnotežju: prijavljenih je po 40 zbirk. Temu skupinama slede motivne zbirke, zbirke letalske pošte ter številne podskupine. Na ogled bodo tudi izredno lepe zbirke. Razstava obeta, da bo velik dogodek ne le za Nemčijo, marveč tudi za ves filatelistični svet. (Iz posebnega dopisa razstavnega odbora IFRABA)*BEVERBA je naslov velike filatelistične razstave, ki bo v dneh od 9. do lt. oktobra letos v Berlinu. KB1
Mednarodna filatelistična razstava »Brapex III.«Ob 400-letnici ustanovitve mesta San Paulo v Braziliji leta 1934 bo med drugimi prireditvami tudi mednarodna filatelistična razstava od 1. do 10. avgusta 1954.
STROKOVNI TISK

Filatelista, glasilo SFS, št. 4/1953: Večna slava Borisu Kidriču — Peta redovna go- dišnja skupština Saveza filatelista Srbije — Obavezno primanje »Filateliste« za redovne članove — Naplata dugovu za časopis — S. Ostojič: O ertežima na poštanskim markama kneževine Srbije — B. V.: Naši umetnici grafičari — Sreten Gruiič — Sa speeijalne filatelistične izložbe u Sarbrikenu — D. Novak: O nekim problemima rada n saveznim organizacijama — A. Kvajser: Prigodni žigovi.— Aktualni problemi: Jedna zanimljiva sodnica Suveta zn izdavanje poštanskih ma- raka — Povodom diskusije o organizaciji službe PTT — Kroz filatelistički svet — Filatclistička književnost — Nuše marke — Naši prigodni žigovi — Koverte prvog dana — Vesti iz Saveza — Nove marke — Oglasi. Cena 20 din.Filatelija, glasilo FSH, št. 5/1953: Šerič Mato: Šestdesetprva godišnjica Maršala Tita — Prof. Vladimir Mužič: Esperanto na markama — Dragan Novak: Marke zračne pošte izdanja 1951(52 godine— Nove marke — Iz Filatelističkog saveza Hrvatske — Filateli- stičke izložbe inozemstva — Bibliogrufiju — Zainjena maraku. Cena 30 din.*Od založbe Austria Philatelist, Verlag Adolf Kosci, Wien 71, smo prejeli za knjižnico FZS naslednje brošure:114



Briefmarken und ihre Herstellung (izšla 1950)Knjižica vsebuje na 28 straneh natančen opis postopka pri vseh vrstah tiska, opis izdelave papirja, lepila in zobčanja. Na koncu so natančna navodila, kako spoznamo, v kakšnem tisku je znamka tiskana. Delo je izčrpno, zanimivo in poučno ne le za filatelista, temveč za vsakogar, ki mu je pri sren tiskarska umetnost. Knjižica stane 5 mednarodnih kuponov za odgovor.Die Stiehpliaseii der DienstbotenmuttergottesI'o dido vsebuje primerjavo faz reza znamke (iz serije za obnovo cerkve sv. Štefana) raznih umetnikov s kratko razlago avtorjeve osebne tehnike. Knjižica je zanimiv dokument o nastanku znamke in stane 2 mednarodna kupona za odgovor.Die erste Portoserie Neu-Oesterreichs (izšlo 194?)Specialna obdelava prve povojne avstrijske portovne serije, bogato opremljena s klišeji: stane 2 mednarodna kupona za odgovor.Geschichte der österreichischen Flugpost (izšlo 1948)\ navedenem delu najdemo podroben opis vseh avstrijskih letalskih znamk z vsemi napakami, državnih in zasebnih letalskih celin, balonske pošte, prvih poletov iz Avstrije in v njo, zrakoplovne pošte, katapultnih in jadralnih poletov, avstroogrske vojaške letalske pošte v prvi svetovni vojni, letalskih žigov itd. Vsa področja so obdelana kar se da do potankosti. Za nas so zlasti zanimivi žigi avstrijskega vojnega letalstva na Jadranu v letih 1915 do 1918 (oporišča Košada pri Pulju, Drač, Reka, Korčula, Kumbor v Boki Kotorski, Lošinj, Poreč, Pulj, Puntisella, Rogoznica, Šibenik in Trst) — področje, ki je pri nas povsem neznano. Knjižica stane 5 mednarodnih kuponov ža odgovor.'Vse navedene brošure se naročajo pri imenovanem založništvu.=!•Prva izdaja avstrijskih znamk je podrobno obdelana v štev. 5 in 6 avstrijske revije Oesterreichische Briefmarken-Zeitung.*Filatelija — zgodovinska dokumentacija nastanka države Izrael je naslov odličnega članka v štev. 389 (marec—april) mesečnika Revista de la Sociedad filatelica Argentina. Obdelana je doba po prestanku mandata, lokalne izdaje ter ves čas do nastanka nove države. Popisana je tudi vojna pošta, pošta ujetnikov ter žigi. 3=Catalogo de sellos del Brasil (katalog brazilskih znamk) je izdala tvrdka Sanchez y Cia., calle Libero Badaró, 137, San Pablo, Brazilija. Na 60 straneh so brazilske znamke odlično obdelane in ilustrirane. Katalog dopolnjuje poseben dodatek, kjer so navedene vse posebnosti vodnih znakov, plošč, barv, zobčanj, napak itd. Oba dela staneta 24 er tizeirov.

Filatelistična zveza Brazilije je imela dne 31. L 1953 svoj letni občni zbor, 42. po številu. Predsednik je dr. Thomaz Pintoda Fonseca Guimaraes. Naslov zveze: Rio de Janeiro, Casilla de Correo 1373, Brazilija.*Altdeutschland Spezial-Katalog, izdajatelj in založnik Hans Grobe, Hannover, Theaterstrasse ? (cena DM 15,—). Katalog bo zanimal zbiralce klasičnih znamk Nemčije. Poleg podrobne obdelave znamk so navedeni popisi in cene za pisma, dvojčke, nize, če- tvorčke, razpolovljene znamke, mešane frankature, telegrafske znamke, poizkusne tiske, novotiske in podobno. KB1
NOVOSTI KNJIŽNICE FZSPrejeti časopisi - Periodicals receivedIz FLRJFilatelista, Beograd, št. 4/1953; Filatelija, Zagreb, št. 5/1953.Iz inozemstvaBerner Briefmarken-Zeitung, Bern, Švica, št. 5/6-1953; Bulletin mensuel de la Maison Théodore Champion, Paris, Francija, št. 593 (maj 1953); Chile filatelico, Santiago, Čile, št. 109 (januar-tnarec 1953) ; Frimärks-Bladet, Stockholm, Švedska, št. 6/1953; Kiirzl-Brief- markenliste, München, Nemčija, št. 6/1955; Nordisk filateli, Stockholm, Švedska, štev. 6/1953; Philotelia, Atene, Grčija, štev. 317 (januar-februar 1953); Revista de la Sociedad filatelica Argentina, Buenos Aires, Argentina, štev. 389 (marec-april 1953); Sport-phila, Roma, Italija, štev. 1, 2, 3/1955; Verlag des Schwaneberger Album — Michel Nachtrag, München, Nemčija, št. 7/1953; Yushu, Tokyo, Japonska, št. 2, 5/1955.Prejete knjige - Books receivedV recenzijo smo prejeli od založbe Kosel, Wien 71: Karl Gold, Die erste Portoserie Neu-Oesterreichs; Geschichte der oester- reichischen Flugpost; Die Stichphaçen der Dienstbotenmuttergottes; Friedrich Lau ring, Briefmarken und ihre Herstellung. — Razstavni odbor mednarodne filatelistične razstave »LISBOA 1953« je poslal svoj drugi razstavni prospekt.

URADNE OBJAVE FZS
Direkcija PTT nam je na beležko o prodaji znamk »avto-moto« (NF št. 5, stran 80, rubrika »zanimivosti«) sporočila, da je prodaja bila v skladu z navodili Glavne direkcije pošt FLRJ ter da nje ne zadene zaradi115



opisanega načina prodaje nikaka krivda. — Žal iz notice res ni bilo razvidno, da je mišljena GDP, kar s tem popravljamo. — Kako pa sodi inozemstvo o takšni prodaji, si lahko na GDP prečitajo v št. 6 revije »Oesterreich ische Brief marken zeitung«.*Okrožnica št. 5Vse podružnice FZS obveščamo, da prejme vsak član in mladinec po eno serijo znamk »Avto-moto dirke VUJNA-STT«. Upravne odbore podružnic naprošamo, da nakažejo po 180 dinarjev za serijo na tekoči račun FZS pri NB Ljubljana, št. 604-T-204 najkasneje do 25. avgusta 1953. — Kasnejših naročil in vplačil ne bomo mogli upoštevati. — Te okrožnice nismo razposlali po pošti!Št. 731/53.Ljubljana, dne 23. 6. 1953.Za IO FZS poslovni tajnik:Ljubomir Mrak, L r.*Uredništvo NF je pismeno zaprosilo GDP za redno sporočanje vseh potrebnih podatkov o novih znamkah ter je prejelo naslednji odgovor:
Predmet: Filatelistička obaveštenja. FNRJGLAVNA DIREKCIJA POŠTABroj 6066/538. junija 1935 godineBeograd Filatelistična zveza Slovenije LjubljanaPoštni predal 281Po predmetu Vašeg traženja od 27-V-o. g. izveštavate se, da ova Direkcija nije u mo- gučnosti da Vam daje detaljne filatelističke podatke o pojcdinini izdanjima maraka una- pred za publikaciju u Vašem časopisu jer kod nas ne postoji posebna filatelistična služba. Kada ovoj Direkciji budu poznate načelne odluke o donošenju rešenja za izdavanje neke emisije maraka to se objav- ljuje preko Službenog lista FNRJ, dok se pojedine faze oko izrade maraka objavljuje preko dnevne štampe. Sa rešenjem o pušta- nju u promet nekog izdanja maraka i o bojama ovili maraka pored Službenog lista FNRJ upoznava se i Savez filatelista Jugoslavije. Pošto je Vaš časopis mesečni to smatramo da uvek možete blagovremeno ove podatke prenoti iz pomenutih izvora, a što se tiče samih fotografija nekog izdanja maraka može Vam ova Direkcija u buduče redovno siati kao i drugim redakciiama.SF — SN NačelnikPoštanskog odeljenja,M. Radalj, L r.Komentar k temu dopisu smo uvrstili pod »Pomenke«.

IZ URADNIH LISTOV
Uradni list FLRJ prinaša v številki 25 od 17. 6. 1955 pod zaporedno številko 180:Na podlagi 5. člena zakona o poštni, telegrafski in telefonski tarifi izdajamODLOČBOo izročitvi v promet priložnostne poštne znamke ob izvolitvi prvega predsednika Federativne ljudske republike Jugoslavije.Dne 28. junija 1955 se izroči v promet priložnostna poštna znamka za 50 dinarjev ob izvolitvi prvega predsednika Federativne ljudske republike Jugoslavije.Na znamki je slika, ki kaže podobo predsednika republike maršala Tita po nekem kipu. Pod sliko je napis »FNR Jugoslavija« v latinici, nad sliko pa »Prvi pretsednik republike 1955« v cirilici. Znamka je vijoličaste barve.Znamko bodo prodajale vse večje pošte, dokler se ne porabi, za frankiranje poštnih pošiljk na bo veljala neomejen čas oziroma do roka, ko bo določen s poznejšo odločbo. Štev. 2644.Beograd, 9. junija 1953. DirektorGlavne poštne direkcije:Nikola Milanovič, s. r.

OGLASI
Angelo Torresi, Via Falisca No. 2, Civita Castelana (Viterbo), Italija, želi prijatelja v Jugoslaviji. Dopisuje italijansko, grško, francosko in angleško.*Rabljene in nerabljene znamke bivše NDII bi zamenjali za znamke okupirane Slovenije člani podružnice v Djurdjevcu. Ponudbe pošljite na naslov: Eugen Geč, viši knjigovodja i revizor K. N. O., Djur- djevac, Hrvatska. *Suche Deutschland und deutsche Kolonien, sowie UPU ganze Welt. Gebe Alt- und Neu-Jugoslawien, Serbien und Kroatien.. Stanko Galjot, poštni predal 96, Kranj, Jugoslawien. *E. Dawidowski, Kibutz-Afek, Haifa, P. O. Box 726, Izrael, daje Izrael, rabljeno in nerabljeno, za znamke Jugoslavije do 1941. Baza kataloga Yvert in Zumstein. Korespondenca: angleško, nemško, francosko in poljsko.116



-PHILATELISTAVSTRIJSKA FILATELISTIČNA REVIJAVERLAG ADOLF KOSEL,WIEN 71
Najstarejša avstrijska filatelistična revija se priporoča še vnaprej! Letno 12 številk stane 40 ö. S. (1,60 US dol. ali 16 mednarodnih kuponov zn odgovor). — Morda zbirate priložnostne avstrijske poštne znamke na kuvertah »AUSTRIA FIRST DAY COVER«? Osnutki vsakokratne slike so delo istega umetnika, ki je ustvaril znamko. Razen tega je na kuverti vedno umetnikov faksimile! — Verlag Adolf Kosel, Wien 71. — Dopisepošljite na naslov: Adolf Kosel, Judengasse 3, Salzburg.

TRGOVSKO PODJETJE S PREHRANBENIM B LA GOM»HRANA«MARI BOR
nudi v svojih poslovalnicah raznovrstno špecerijsko, kolonialno in delikatesno blago ter alkoholne pijače po najugodnejših cenah. Pridite in prepričajte se, zadovoljni boste nad dobro in solidno postrežbo. Priporoča se delovni kolektiv trgovskega podjetja

»HRANA«



MLINSKOPODJETJEMARIBORMLIN I N' TOVAR N A TESTENIN MELJSKA CESTA 16
IZDELUJE V SVOJIH MLIN
SKIH OBRATIH PRVOVRSTNE
MLEVS KE IZDELKE, V TOVAR
NI TESTENIN PA KAKOVOSTNE
TESTENINE VSEH VRST



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


