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NASA NAJSTAREJŠA KVALITETNO VODILNA
TOVARNA OBUTVE

je za proslavo 50-letnice svojega obstoja določila preko

211 nagrad
v obliki popusta pri nakupu vsakega para čevljev ali copat

od din 1000- do din 3000’Zahtevajte v vseh naših prodajalnah širom po državi pri
nakupu nagradni listek, ki bo izžreban ob koncu leta 1953.
Ce potrebujete obutev, ne zamudite te izredne prilike!
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industrijska mreža Tovarne obutve
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Trgovina
na veliko
Konsignacijska
skladišča
za motorna vozila vseh vrst,
rezervne dele za motorna vozila,
avtogume, splošni in elektromaterial, avtomobilsko orodje in
pribor, dvokolesa in rezervne
dele za dvokolesa
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Inž. Dušan Gruden:
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Številke. »Nove filatelije«, ki jo pravkar prebirate, je zadnja v tem
letu.
Navada je, da h koncu leta vsakdo objektivno pregleda svoje delo,
pretehta vloženi trud, presodi uspehe, ugotovi pomanjkljivosti ter nato
zasnuje svoje udejstvovanje za naslednje razdobje.
Urednikovo delo ni zadeva posameznika, zato čutim, da sem dolžan
prijateljem in bralcem »Nove filatelije« vsaj v skopih besedah podati
omenjeni pregled.
Ni skrivnost, da je začela naša revija letos izhajati brez dinarja v
blagajni. Imeli smo le zvrhano dobre volje ter bili prežeti z željo, da bi
nudili našim zbiralcem strokoven list, ki naj bi bil za naše razmere kar
se da dober.
Z novo opremo, ki sicer ni ugajala vsem, smo želeli simbolično na
kazati tudi prelomnico, ki naj jo vsakdo čuti iz vsebine. Revija naj bi
bila zanimiva in pestra, aktualna in poučna. Ne morem sam presoditi,
koliko smo pri tem uspeli', prav bi bilo, če to poveste vi, ki ste jo
prebirali.
Prejšnji način pošiljanja glasila na podružnice, ki naj bi ga razdelile
članom, smo opustili, ker se prav nič ne sklada z načelom kulturne po
strežbe. Zato smo dostavljali glasilo vsakomur na dom. Primerni zaščitni
ovitek je skrbel za to, da prejme vsakdo neoporečen izvod. Vsak član FZS
in vse podružnice republiških zvez so prejele prvo številko, ki smo jo zato
tiskali v nakladi 2700 izvodov. Nekaj dni po izidu je bil naš predal na pošti
natrpan glasila, ki so ga naslovljenci vrnili. Čast jim, bili so pošteni!
Drugi številki smo priložili poziv za plačilo naročnine, tretji celo
položnico. Glasilo je še vedno polnilo naš poštni predal, vendar ne v tako
velikem številu. Primerno je zdrsnila naklada. Odločili smo se, da pošiljamo
onim. ki glasila niso vrnili, vseh prvih 6 številk. Dejstvo, da je še danes
755 naslovljencev, ki niso poravnali svojega dolga, priča o naši naivnosti
in o tem, da so sklepi občnih zborov podružnic ostali večinoma na papirju.
Take smo drugo polovico leta začeli z naklado 1000 izvodov in smo
pošiljali, list le tistim, ki so poravnali vsaj polletno naročnino. No, ob
koncu leta je spet 186 naročnikov, katerih plačilo naročnine', nam bo prišlo
prav kol novoletno vezilo. Imena tistih, ki se nas ne bodo spomnili niti
to pot, bomo priobčili v januarski številki prihodnjega letnika.
'
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Kljub temu smo bili zadovoljni, saj smo vsaj zvedeli za tiste zveste,
prave filateliste, na katere se lahko zanašamo tudi v prihodnje. Od 2140
odraslih članov FZS je 844 naročnikov, torej kar 40%. Ni veliko, a ostali
se jim bodo prav gotovo pridružili v novem letu!
Obljubili smo v letošnji prvi številki, da bo obsegala številka vsaj 16
strani. To bi dalo pri 12 številkah 192 strani, naše glasilo pa bo zaključilo
letnik z 294 stranmi, pri čemer je 86,5 strani platnic in oglasov, ostalo
pc. vsebina. Za razliko od članstva smo mi ne le držali obljubo, nego jo
presegli za 10,8%!
Edino naša revija je od jugoslovanskih izhajala, točno in vsak mesec!
Pri tem gre zahvala tudi Celjski tiskarni v Celju, ki se je vedno z izredno
ljubeznijo potrudila izdelati revijo lepo, vestno in pravočasno.
Na začetku leta smo prejemali v zameno eno samo tujo revijo, sedaj
pa že lahko zabeležimo lep uspeh — 30 inozemskih revij bogati našo knjiž
nico in daje novic za naše rubrike!
Propaganda filatelije in glasila še posebej ni ostala brez uspeha: našo
»Novo filatelijo« so odlikovali na. mednarodni filatelistični razstavi v Frank
furtu (IFRABA) z diplomo, na največji povojni filatelistični razstavi v
Lisaboni (LISBOA 1953) pa smo prejeli celo diplomo v vrednosti bronaste
medalje. Na obeh razstavah je bilo naše glasilo edini razstavni objekt iz
Jugoslavije!
Oglasili so se prijatelji doma in po svetu, prejeli smo prispevke v
Tiskovni fond, podprla sta nas Direkcija PTT v Ljubljani in Inšpektorat
PTT v Kopru, pomagal nam je Svet za prosveto in kulturo LRS. To so
bile spel nove vzpodbude za naše delo in začeli smo uresničevati davno
željo naših članov, da bi ustanovili kaj podobnega, kakor so mednarodni
klubi za zamenjavo znamk. Združili smo prvine glasila in takšnega kluba
in tako bomo — spet v prenovljeni obleki — v novem letu kot prva in
zaenkrat edina jugoslovanska filatelistična revija delovali kot nekakšen
mednarodni klub.
Vemo, da je mnogo članov, ki ne verjamejo besedam in bodo počakali
nc uspehe. Nismo silili in ne silimo nikogar, naj se naroči na revijo,
a ljuëo nam bo, če se bodo ti člani odločili za naročilo zaradi tega, kei
bodo spoznali, da je glasilo vredno naročiti. Pridružili se bodo našim zvestim
prijateljem, čeprav kasneje, vendar še vedno iz prepričanja, nikakor pa
ne prisilno.
Vemo, da so tudi taki člani, ki si prizadevajo rušiti to, kar drugi
s trudom zcstvarjamo. Za te velja, da bi bilo bolje odnehati, ker bodo slej
ko prej itak morali. Kjer je sloga, dobra volja in zanos, kjer je organizacija
zdrava in življenja sposobna, tam poedincem ne bo uspelo preprečiti uspešno
napredovanje.
Novembra smo izdali izredno številko Ila, da bi prispevala k propa
gandi filatelije. Prejeli so jo vsi delavski sveti podjetij, vse ljudske, sindi
kalne in šolske knjižnice ter vse pošte v Sloveniji. Četudi ne bo na to
številko odziva z naročbami ali oglasi, vendar bo takšno seznanjanje šir
šega kroga ljudi filateliji le v korist. Še vedno nas namreč premalo po
znajo, še vedno ni naša filatelija zares nova filatelija.
Evo, to je bila skromna slika dejanj, ki govore! Zato pa upamo, da
boste tudi vi, katerim je namenjen plod našega truda, prispevali po svojih
močeh. Se vedno ni v vsaki podružnici našega dopisnika, še vedno menite,
da bi bil vaš članek nepotreben ali slab. In vendar ga pričakujemo! Mar

Naročite za leto 1954 revijo „Nova Filateli ja“;
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nc mislite, da bi bilo prav, če bi bilo več naročnikov? Gotovo, saj bi bila
revija potem še boljša, še cenejša! Zato naj vsakdo izmed vas ponudi
»Priglasnico« svojemu znancu! Celo dva meseca boste prejemali glasilo
zastonj, če pridobite novega naročnika! — Zakaj ne sporočate svojih želja
ir kritike? Doslej je uredništvo upoštevalo vse, kar je bilo mogoče izvesti.
Verjemite, da je glasilo namenjeno vam! Zato smo prepričani, da boste v
novem letu tudi vi zares postali naš sodelavec. Zavest, da pomagate nam
vsem da koristite vsemu članstvu, je prelepa, da bi še kdo stal ob strani!
Naj vam torej čestitka za Novo leto 1954 pomeni zares novo leto,
leto iskrenega sodelovanja, leto plodne rasti našega skupnega glasila!
Inž. Ciril Pirc:

FILBTELIJB IN TEMBTOIOGIJB
V 89. številki belgijske revije »Baiasse Magazine« je Robert Delapierre ponovno zavzel stališče k
tematskim zbirkam. Po bežnem pregledu dejstev, ki so bila navedena
za in proti zbiralcem motivov, prihaja do takihle zaključkov:
Prilastek filatelija zaslužijo
samo zbirke, v katerih je znamka
poglavitni in nepogrešljivi element
celote. Za zbirke, v katerih znamka
ni ne poglavitni ne nepogrešljivi element in bi niti ne bila potrebna,
ker jo lahko nadomestimo z drugimi elementi (slikami, risbami, fotografijami, izrezki in podobnim), pa
ta prilastek ni na mestu. Pisec predlaga za take zbirke naziv ternato! o g i j a. V mislih ima predvsem motivne zbirke z obširnimi
opisi, legendami itd., kjer je znamka le slika in razlaga.
Tudi provizoma navodila in pravilnik za razstave mednarodne zveze motivnih zbiralcev, o čemer smo
v naši reviji že govorili, odsvetujejo obširne razlage in legende.
Filatelistične zbirke deli
avtor naposled takole:
generalne zbirke se omejujejo na zbir vseh vinjet, kolikor
jih je kakšna država ali skupina
držav uradno izdala (n. pr. tudi ves
svet, pri tem pa samo tipe ne glede
na inačice);

specialne zbirke predstavljajo razširjeni zbir tipov glede na
razne raizličke, pod katerimi se nam
pojavljajo (odtenki barv, papir, vodni znaki, zobčanja, raznolikosti, napake, žigosanja na pismih itd.);
študijske zbirke poskuš a j o
z razvijanjem vseh mogočih modalitet vzpostaviti ves statut človeške
dejavnosti, ki je nedvomno pomembna (pošta in njena zgodovina);
žanrske zbirke, kjer domišljija ni izključena, morejo po okusu
posameznika zbrati n. pr. znamke
izrednih oblik (trioglate, šesterokotne, osmerokotne itd.), znamke
iste barve ali znamke z določenimi
motivi (n. pr. vse znamke s pticami,
glasbeniki, Rdeči križ in podobno),
kakor tudi vse nezobčane znamke,
znamke z vzboklim tiskom, portovne znamke, letalske znamke itd., ne
da bi jiih bilo treba šteti med t ematologi j o, ker so znamke v tem primeru potreben element za sestavo
zbirke.
Filatelija, pravi pisec k sklepu, je
nekaj popolnoma določenega, vsebujoč skupine nedvoumno definiranih
zbirk; tematologija pa je nekaj drugega, tudi po svoje polna čarov, ki
jih ne moremo zanikati, in s svojimi interesi. A ne zamenjujmo enega z drugim!
In tako so zadovoljni pro- in antizbiralci motivov.

naVaš naslov čaka na tisoče zbiralcev posvetu!
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Dr. Vladimir Murko:

POMEN ZNBMKE ZB DRŽBVNE FINBNCE
(2. nadaljevanje)

II. Vrste znamk

Posebna strast nekaterih filatelistov je zbiranje parov ali četvorčkov ali celo malih ali normalnih pol
(do 480 komadov); zbirajo jih, da bi
mogli raziskovati morebitne posebnosti tiska (napake na plošči). S tem
v zvezi m zbiranje kombinacij istih
ali različnih znamk iste serije. V
večjezičnih državah izhajajo n. pr.
znamke bodisi z napisi v vseh. jezikih na isti znamki, ali pa se izdajo
znamke iste vrednote z napisom v
vsakem jeziku posebej ali z napisom v enem jeziku zgoraj, v drugem
spodaj in narobe, kakor je bilo pri
naših prejšnjih letalskih znamkah.
Znamke v treh različnih jezikih je
izdala Švica, pa tudi naša Cona B,
tako imenovani triptik, namreč tri
stolirske spominske znamke, vsako v
drugem deželnem jeziku drugo poleg druge v isti vrsti. Na isto polo je
mogoče natisniti tudi različne vrednote iste serije, n. pr. pri slovenskih
časniških in portevnih znamkah leta
1919/20, tako da se pojavljajo razne
kombinacije vrednot v navpičnih ali
vodoravnih parih, trojčkih in četvorčikih. Kombinacije lahko nastanejo
tudi s tiskom različnih vrednot za
poštne avtomate in znamčne zvezke,
ki vsebujejo najpotrebnejše znamke
za skupen okrogli znesek zlasti v državah, kjer prodajajo znamke le pošte (Belgija, Nemčija, Švica). Včasih
se tiskajo znamke v vrstah, ki so
obrnjene druga proti drugi (têtebêche) v navpičnih ali vodoravnih
parih. Na malih ali normalnih polah se puščajo vmesna polja prazna
(Češkoslovaška) ali jih potiskajo s
primernim napisom (naša letalska
15-dinarska s Koširjem, ki navaja v
dveh jezikih njegove zasluge). Pošte

tiskajo tudi posamezne znamke ali
tudi male pole s četvorčki ali tudi
več znamkami z ustreznim napisom
za razne prireditve, zlasti filatelistične razstave, in sicer zobčane ali
nezobčane ali oboje obenem. Tako
nastali blok je lahko zaradi svoje
velikosti ali visokega nominala za
frankaturo sploh neporaben in celo
pošta prepove posamezno rabo znamke iz bloka na pismu (Liechtenstein). S posebnimi napisi na vmesnih praznih poljih navaja pošta filateliste na zbiranje malih pol (Hrvatska, Srbija). Nekatere države (Portugalska, Madžarska) so izdajale nekaj
časa vse znamke obenem tudi na
blokih, ki so šteli tudi 10 različnih
vrednot, ali pa so znamke iste serije
razporedile na več blokov; bloke so
izdajala celo nekatera španska mesta
in mesto Pskov. Domala ves izkupiček bloka je torej čisti dobiček za
pošto, ustanovo ali organizacijo, ki
ji je pribitek namenjen; ta je običajen pri večini blokov. Pribitek je
lahko dvojen: v blok se sestavijo
dobrodelne znamke, ki že vsebujejo
pribitek, cena bloku pa presega vsaj
za stroške tiska nominale vseh skupno natisnjenih znamk, pogosto tudi
večkratni nominale. Tako je vrgel
luksemburški blok iz leta 1945 (50
plus 50) 18,000.000 belgijskih frankov,
predvojni jugoslovanski Zefib-blok
pa 2,250.000 din.
v
Blok se pogosto prodaja le po
eden na vstopnico za kako filatelistično razstavo. Tako podpira država filatelijo, ki ji prinaša res dovolj
koristi. Tudi priložnostni znamki za
zagrebško oziroma lansko beograjsko filatelistično razstavo so prodajali le ob nakupu vstopnice, torej
beograjsko 20 din nad .nominalem.

Ne pozab ite izpolniti in poslati „pri glasnice“,
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Podrobneje se moramo ukvarjati
z dobrodelnimi znamkami.
2e zgodaj je spoznala pošta, da lahko prodaja znamke s pribitkom v
korist kake dobrodelne ustanove,
prvič leta 1897. Toda že leta 1905,
ko je bilo dobrodelnih znamk po
vsem svetu šele 8, je ugotovil strokovnjak, da jih je ustvarila pošta
nalašč za filateliste. Pošta sicer upa,
da jih bodo kupovali tudi nefilatelisti in jih rabili na poštnih pošiljkah, vendar jih pretežno in marsikje morda izključno kupujejo filatelisti. To je razvidno pogosto iz
dejstva, da prodaja pošta le kompletne serije, pogosto le pri glavnih
poštnih uradih in prav kratek čas.
Da bi dvignila zanimanje, jih prodaja morda le v prednaročilu. Znamke s sorazmerno nizkim pribitkom
kupujejo za svojo korespondenco tudi nefilatelisti, toda take z visokimi
pribitki so namenjene filatelistom.
Ti potemtakem podpirajo najrazličnejše dobrodelne namene in ustanove, za katere bi morala sicer vsaj
deloma skrbeti država. Tako ji prihranijo znatne izdatke za namene,
ki so res človekoljubni, tako da jih
kupujejo tudi tujci. Naj omenim
razne prostovoljne dobrodelne znamke s pribitkom za Rdeči križ, protituberkulozno in drugo socialno skrbstvo, za mladino (švicarske Pro juventute od leta 1913 dalje vsako leto), za mladinsko progo, za narodno
obrambo, obnovo porušenih zgodovinskih stavb, brezposelne dijake, ranjence, invalide in druge vojne žrtve, poplavlience, pomorske in drude obrambne organizacije. Vsekakor
so filatelisti z nakupom dobrodelnih
znamk omogočili mnogo dobrih del
in marsikatera ustanova si je opomogla z njihovo pomočjo. Izjemoma
izdajajo pošte dobrodelne znamke
brez pribitka, tako da pripade ves
izkupiček dobrodelnemu namenu,
pri čemer upajo, da znamke pretež-

no ne bodo služile svojemu namenu
(Litva, Latvija).
Pošte morajo pri izdajanju dobrodelnih in tudi priložnostnih znamk
ravnati oprezno, da ne bi s pretirano
visokimi pribitki in prepogostimi izdajami ter morda še neumetniško izdelanimi znamkami odvrnile kupcev. Pri takih znamkah se pogosto
opaža zmanjšana prodaja v času gospodarske krize, tako da preostane
znaten del naklade, ki jo prodajajo
morda še nekaj časa celo brez pribitka ali jo uničijo. Največ zanimanja za dobrodelne znamke je v vojnih časih, ko se oklepa zbiranje
znamk tudi precej nefilatelistov. Tako je dosegla neka hrvatska dobrodelna serija naklado 952.000 serij.
Zneski, ki so jih filatelisti prispevali po vsem svetu v dobrodelne namene, gredo v stotine milijonov;
tudi jugoslovanski filatelisti so
omogočili mnogo dobrih del.
Države, ki ne morejo računati z
večjim zanimanjem za dobrodelne
znamke med domačimi kupci, se zatekajo k izdajanju obveznih doplačilnih znamk, ki se morajo ob določenih dneh, n. pr. nedeljah ali pri
nas v tednu Rdečega križa, lepiti na
vse poštne pošiljke za tuzemstvo. V
tem ko se glasijo naše doplačilne
znamke le na 2 din, imajo v Turčiji poleg obveznih doplačilnih
znamk še prostovoljne znamke iste
serije, ki dosegajo celo 500 kurusov.
Obvezne doplačilne znamke poznajo
zlasti še Grčija, Portugalska, Romunija in nekatere prekomorske države. Za pošiljko brez take znamke je
treba plačati posebno doplačilno
portovno znamko ali pa puste tako
pošiljko ležati nekaj dni na pošti
(Bolgarija).
(Dalje)
ZNBK FZS JE NBSB VEZ!

PRIPNITE SI GA TUDI VI!

stem sl zag otovite nemet eno prejemanje glasila
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Ferdo Kunej, Celje:

FILBTELISTIČNB PINCETB
Pni vsakem delu potrebujemo pravilno, stroki primemo izdelano orodje. Tudi filatelistu je za urejevanje
in uvrščanje znamk strokovno orodje nujno potrebno. Pinceta je glavno filatelistično orodje, ki mora biti
strokovno izdelano, da varuje znamko pred poškodbami. S takim orodjem je filatelistično delo neutrudljivo. Mnogi, filatelisti se ne zavedajo važnosti pincet. Pri filatelističnem delu se poslužujejo pomožnih
pincet, kratko malo, s prsti uvrščajo
znamke v albume. Neprijetno je
opazovati, kako oboroženi, z žepnimi noži, kirurškimi, brivskimi in
aluminijastimi pincetami opravljajo
filatelistično delo. Po daljšem delu s
pomožnimi pincetami se prsti utrudijo. Pincete, ki so izdelane v druge
namene, so za prijemanje znamk
pretrde, koničaste in preostre.
Kake posledice zapuščajo nefilatelistične pincete in prijemanje znamk
s prsti? Vlažni prsti in že sama toplota prstov nemalokrat vplivajo na
lepilo in zapuščajo na njem prstne
odtise. Na prstu prijeto lepilo se
prenese na naslednjo znamko ter
ožigosa tudi lice znamke z neestetičnim odtisom. Tako vlažno lepilo se
ob drugo znamko zalepi, prav tako
se zalepi v album. Kirurške pincete,
zlasti koničaste, so znamki nevarne
in nepraktične. Teža in okornost teh
pincet utrudi prste in s tem filatelistično delo. Konica pincete pri trd-

nejšem prijemu preluknja znamko
ter jo uniči. Brivske pincete so večinoma premajhne, za prijem trde
in ostre. Konice so v notranjosti narezane in ob koncu ostre ko ščipalke. Vsak trdnejši prijem s tako pinceto poškoduje znamko. Pincete iz
aluminija so prelahke in večinoma
so jih izdelali filatelisti sami, nepraktične so, ker niso prožne kakor
jeklene. Znamke lahko prijemamo
s konico noža samo, če pomagamo
s prstom. Pri pritisku prsta ob konico noža lahko konica znamko preluknja, zlasti če je znamka iz tankega papirja.
Kakšna naj bo strokovno izdelana
filatelistična pinceta? Izdelana mora biti iz finega jekla in preoblečena z žlahtno kovino. Pinceta naj
bo dolga do 12 cm, tehta naj 15 do
20 g. V zgornjem delu mora biti pravilno odmerjena mehkota prožnosti,
ki je za neutrudljivost pri delu zelo
važna. Spodnji del pincete naj ima
podolgasto obliko lopatice, notranje
strani lopatice morajo biti gladke.
Robovi lopatice naj bodo pol zaokroženi in tako izdelani, da je prijem znamk s celotno notranjo ploskvi io mogoč. Lopatice so lahko v
različni legi ravne ali poševne. Samo taka pinceta je pravilna in za
filatelistične' delo neobhodno potrebna. Znamke, nerabljene ali rabljene,
prijemamo s prsti le v izjemnih
potrebah.

FILBTELIJB PRI NBS
NAŠE NOVE ZNAMKE
10-letnica II. zasedanja BVNOJ
Kakor smo že poročali na strani 182, obsega serija znamk sledeče vrednote:
15 din, zelena (Jajce);

30 din, lilastordeča (poslopje, kjer je bilo
II. zasedanje AVNOJ) in
50 din, rjava (maršal Tito govori na II.
zasedanju AVNOJ).
Filatelistični podatki so: velikost znamk
30,5X37,5 mm; velikost slike 26X35 mm; zobčanje grebenasto 12 in pol; tisk: globinski
tisk — rez; papir: bel, rahlo prevlečen;

Prej ko boste poravnali naročnino,
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lepilo: brezbarvno, strojno naneseno: prodajna pola je obsegala 6 X 5 = 30 znamk.
Naklada. 50.000 popolnih serij.
Glede na plemeniti tisk bi znamke lahko
bile precej bolj uspele kakor pa so. Neodpustljiva napaka je tudi to, da je naklada
popolnih serij tako nizka. Sodimo, da je
10-letnica Nove Jugoslavije tako velik in
pomemben praznik, da bi lahko spominske
znamke nrejela vsaka pošta v državi in v
tako veliki količini, da bi z njimi nadomestila vsai za en mesec redne frankovne
znamke. Tako pa je pošta v Ljubljani prejela le 140 serij, ki so bile prodane že pred
osmo uro. Edine nerabljene serije lahko
filatelisti nabavijo Inko, da kupijo nalomljene. vendar nežigosane znamke na FDC,
ki jo je založila »Jugofilatelija«. Sodimo,
da se tako izkorišča trgovsko in profanira
vsak dogodek, ki ga proslavimo z izdajo
posebnih znamk. — Organizirani filatelisti
so prejeli po dve seriji.

NOVE ZNAMKE VUJNA-STT
10-letnica II. zasedanja AVNOJ
Znamke, ki so za to priložnost izšle v
FLRJ, so bile izdane v nakladi 50.000 serij
s posebnim natiskom STT/VUJNA tudi za
Koprsko ozemlje. Vrednote so iste, barve
pa so naslednje:
15 din, črnovijoličasta,
50 din, rjavokarminasta in
50 din. zclenomodra.

NAŠI POSEBNI

ŽIGI

ku izložbu u Zagrebu
HFS -- 16.
do 26. VI. 1951«.
92/1951 Skoplje, 11,—17. X. 1951.
Prva filatelistična izložba vo Makedonija.
Enokrožni črni ročni žig, premera
55 min.
Za navedena dva žiga lahko pričakujemo
tekoči številki, tako da nadaljujemo s popisom letošnjih poštnih žigov s številko 147.
147 (50) Zadar, 28,—50. XI. 1953.
Prva smotra maraka.
Peterokoten
jeklen žig; obrobno

t-esrdilo: PRVA / SMOTRA / MARAKA i ZADAR / 28.—50. XI. 1955:
v osrednjem delu žiga je shema

starega zadrskega stolpa. Barva: zelena. Odločba GDP št. ? od G
148 (51) Pančevo, 29. XI. -— 6. XII. 1953.
800-letnica mesta Pančeva in I. filatelistična razstava.
Besedilo: 800 god. grada Pančeva
/ I 1'ilatelistička izložba / 29-XI do
6-XII-1953 / emblem mesta Pančevo
z lovorjevimi venci in besedilom
»Pančevo 1153 do 1955«.
Odločba
GDP št. ? od ?.
149 (32) Sarajevo, prvi dan.
Podobno kakor Beograd, Zagreb in
Ljubljana je sedaj dobilo tudi Saicjv.u zig prvega dne. Prvič je bil
v rabi ob izidu znamk za l()-letnieo
AVNOJ dne 29. XL 1953. (Zahvaljujemo se tov. Vjekoslavu Trbaricu
za obvestilo in odtis.)

OVITKI PRVEGA DNE

Naš tekoči popis žigov bomo to pot dopolnili z dvema žigoma iz leta 1951, ki takrat še nista bila obdelana v glasilu: to sta:
5/1951 Zagreb. 1. V. 1951.
Okrogli enokrožni strojni žig z dodatnim pravokotnim propagandnim
žigom »Posjetite I. zem. filatelistič-

10-letnica II. zasedanja BVNOJ
FDC, ki jo je izdala za to priliko »Jugo—
filatelija«, ima na desni strani sliko Jajca
(v zeleni barvi) ter obrobni napis »II zasedanje AVNOJ-a 1943 — državni grb — 1953«
(v rjavi barvi). Kuverta je izdelana v knjigotisku. Osnutek močno spominja na deko-

prej bo ob javi jen Vas naslov!
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racije, "ki smo jih svoj čas lahko občudovali na »Sten-časih«. — Velikost kuverte
170X91 mm. Cena z nalepljeno, a nežigosano serijo znamk je 110 dinarjev.

Za isto priložnost je izdali» društvo v Zadru posebno kuverto, ki kaže zadrski trdnjavski stolp. Zgoraj je napis »Dan republike / 1945—1953« spodaj pa je besedita
»Prvi dan izdanja ! First day cover«. Izdelava je zeta žalostna (knjigotisk v črni
barvi).
STT-VUJNA: Rdeči križ 1953
FK Koper je izdal, kakor po navadi, tudi
za letošnje znamke Rdečega križa svoj
FDC. Standardna kuverta s sliko vodnjaka
ima dodatni natisk besedila »Teden Rdečega
križa / Settimana della Croce Rossa; v zeleni barvi, vmes velik rdeči križ: spodaj
»First Day Cover 19« in čez sliko vodnjaka
»STT-VUJNA« vse v rdeči barvi. Cena v
Kopru: 35 din.
STT-VUJNA
10-letnica II. zasedanja AVNOJ
FK Koper je za to priliko izdal lične
FDC. Kuverta nosi isto sliko, kakršno so
uporabili za FDC ob priliki znamk za 60letnico rojstnega dne maršala Tita, vendar
z dodatnim natiskom v knjigotisku in v
rdeči barvi: »X. obletnica ustanovitve / socialistične Jugoslavije« zgoraj nad sliko,
pod njo pa »X. anniversario della fondazione / della Jugoslavia socialista«. Poleg
že tiskanega besedila »First Day of Issue«
je še dodana tekoča številka koprskih FDC
»20«. — Cena 140 din.

2,40; Okroglica, 15 din, št. 733, 1,20/1,20. —
STT-VUJNA: Tito predsednik, 50 din, št. 102,
4,50/4,50: esperanto, 15 din, št. 103, 1,30/1.30;
500 din, št. 104, 30,—/30,—.
V številki 2/34 prinaša isti dodatek: STTVUJNA, Okroglica, 15 din, št. 105, 1,30/1,30.
— Med popravki cen navaja: Jugoslavija,
nerabljena serija službenih znamk (stran 648)
velja 11,50; esperanto letalska za 300 din
notira samo 25.— /23.— !

Dodatek kataloga Yvert v novembrski številki 599 ne prinaša nobenih navedb o znamkah naših krajev.
Dodatek kataloga Sassone št. 1 prinaša naslednje popravke za znamke: STT-VUJNA:
št. S. 277 950/1200; S. 280 1250/1500; S. 286 900/
1000. Dodatek štev. 2 prinaša: STT-VUJNA:
Okroglica, štev. 92, 50/50: Radičevič, štev. 93,
50/50; serija Rdeči križ, št. 94/5, 25/25; druga
izdaja letalske esperanto za 300 din (pola
8 komadov), št. 22a, 3500/ -, - ; blok letalske
esperanto (naklada 250 komadov), št. B. 1.
30.000/—,—.
Avstrijski trgovci nudijo STT-VUJNA: Mornarica 30 šilingov; gospodarstvo frankovna 26;
KPJ 18; UNO 26: Avtodirke 30.

Dodatek kataloga Zumstein št. IV/1954 prinaša: Jugoslavija: Radičevič, št. 779, —,40/
—,40; STT-VUJNA: Okroglica, št. 109. —,50/
—,50; Radičevič, št. 110, —,50/—,50.
Po neto cenah nudi firma Zumstein: Jugoslavija, Rdeči križ franko in porto za —,12
sfr; isti znamki za STT-VUJNA staneta —,15
sfr.

NAŠE CELINE
ŽIVLJENJE V DRUŠTVIH
Nove množične kuverte
Na strani 143 smo najavili nove množične
kuverte. V Ljubliani za enkrat in-nd^j-, lc
boljšo vrsto po 20 dinarjev. Je iz tanjšega
belega papirja, formata 15,4 X 10,6 cm, podložena s temnim papirjem. V desnem zgornjem oglu ima vtisnjeno sliko znamke za
15 dinarjev iz redne frankovne serije »gospodarstvo«. Znamka je tiskana v knjigotisku.

CENE NAŠIH ZNAMK
Dodatek kataloga Michel prinaša v št. 1/54:
Jugoslavija, esperanto: 15 din, št. 729, 1,20;
1,20: 300 din, št. 730, 50, —/50,—; Ilinden,
15 din, št. 731, 1,20/1,20; 30 din, št. 732, 2,40/

Naš prijatelj Ivan Pirnat iz Črnomlja je
spet začel s filatelističnimi sestanki pionirjev. Letos ima 13 hvaležnih poslušalk in
poslušalcev. Za enkrat izdelujejo albume, ki
bodo prav poceni: 8 listov ter platnice velja
okoli 50 dinarjev. O sestankih nam piše takole:
»• . . Sestanki so zanimivi. Prinesem album
z znamkami, ki jih delim med pionirje.
Gledam jih, kje se navdušujejo in kje ne.
Prevladuje navdušenje za Titove slike in
šele nato za ostale znamke.«
Čeprav je delo težavno, smo prepričani,
da mu bo uspelo podružnico zdramiti iz sedanjega mrtvila 1er zares prirediti razstavo,
ki jo obeta za pomlad.

Za vsakega novo pridobljenega naročnika
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V Tiskovni sklad NF je poklonilo »Slovensko filatelistično društvo v Ljubljani« izkupiček društvenega srečolova (138 din). —
Tovariš Ivan Jurič iz Maribora je spet prispeval v isti namen 100 din. — Tako se vrste
dokazi, da so med našimi podružnicami in
med članstvom še vedno takšni, ki vedo, kaj
nam vsem pomeni glasilo, in ki jim ni neznano, da uredništvo ve ceniti vsak, tudi
skromen prispevek.
*

POMENKI
Nuš neznuni prijatelj iz Cuenos Biresa
nam je spet poslal toplo tismo, priložil pet
mednarodnih kuponov ter 10 serij znamk, ki
jih je namenil pionirjem. Takole piše: . . .
»Glede podelitve znamk bi Vas prosil naslednje: naj jih dobe mladinci pod 18 let
in še nekaj — ne pozabite Pirnatovih prijateljčkov iz Črnomlja! Naj jim spet zasijo
oči, ko ga bodo obiskovali, in takrat naj se
spomnijo, da sc je tudi njih spomnil nekdo
v daljni Ameriki, četudi ni videl še nikdar
niti njih niti njihovega kraja.«
Prav sedaj, ko se FZS trudi, da bi zasejala
seme prave filatelije med mladino, je takšno
darilo lepa spodbuda za naše delo. Naj se
na njem zgledujejo naši člani in naj po
svojih močeh prispevajo znamke, s katerimi
bomo obdarili mladino ter ji tako zasnovali
lastne zbirke.
Glede članka, ki smo ga prejeli, moramo
omeniti, da je to področje že izčrpno obdelala zagrebška revija »Filatelija«, zato ga
za zdaj še ne moremo objaviti.
Prav gotovo to pismo ni bilo poslednje in
upamo, da bomo kmalu prejeli nekaj prav
dobrih člankov. — Za sodelovanje in darila
pa prav lepa hvala!
Uredništvo NF.

Tovariš Ernest Tiran iz Laškega piše: Za
propagando med mladinci na gimnaziji bi
potreboval čim več različnih znamk vsega
sveta. Kdo bi mi jih mogel dobaviti po čim
nižji ceni? . . .
Spet primer dobre volje, ki pa je ni moč
povsem izpolniti. Prosimo vse tiste člane, ki
lahko pogrešajo del svojih odvečnih znamk,
da ustrežejo tovarišu Tiranu in pošljejo
znamke na njegov naslov ali pa na FZS.
»Poštar«, Postojna: Za honorar, ki ste ga
poklonili v Tiskovni sklad NF, se Vam prav
lepo zahvalju jemo. — Snovi za rubriko
»Razvedrilo« žal ne bomo mogli porabiti.
Prav hvaležni pa Vam bomo za kakšen članek. Gotovo nam ne bo treba dolgo čakati
nanj, kajne?

FILBTELIJB V SVETU
NOVE

ZNAMKE

I. EVROPB
Bvstrija
8) 50. XI. 1953. (Dan izdaje 26. XI. 1953.) Božična priložnostna znamka brez doplačila:
1 š črno-zelena (naklada 2 milijona).
9) 5. XII. 1953. (Dan izdaje 2. XII. 1955.) Doplačilna znamka za »Dan znamke«; 1 š +
+ 25 gr temnorjava.

Belgija
14) 26. X. 1955. V korist dela »Evropskega biroja za mladino in deco« je izšla doplačilna serija treh vrednot: 80 c + 20 c
zelena, 2,50 f -p 1 f rdeča in 4,00 f + 1,50 f
modra.

ZB NBKBZILO NBROČNINE
ne razpošiljamo položnic! Prosimo,
da si jih vsak kupi na pošti!

Alegorija simbolizira evropsko idejo:
»Združena Evropa«. Serije z istim namenom bodo izdale vse države, ki so sodelovale v Strassbourgu: Nemčja, Avstrija, Posarje, Francija in Luksemburg.
15) XII. 1953. Vsakoletna protiluberkulozna
serija obsega osem vrednot: štiri nižje
vrednote kažejo »lotarinški križ«, na
višjih vrednotah pa so upodobljeni znanstveniki, ki so se vse življenje borili
proti jetiki: 2 fr -j- 5 c Malvoz, 3 fr +
+ 1,50 fr Forlanini, 4 fr + 2 fr Calmette
in 8 fr + 4 fr Koch.
16) XII. 1955. Belgijska železniška družba je
za zaključek leta razveselila filateliste
z nič manj kakor 21 novimi znamkami
v petih obrokih:
v
1) 5, 15, 20, 30 in 60 fr:
2) 9, 10, 40 in 50 fr;
3) 4, 8 in 100 fr;
4) 6, ?, 10 in 80 fr;
5) 1, 2, 5, 200 in 300 fr.
Vinjete predstavljajo nove posfaje Bruselj-jug, Bruselj-sever, Halte Chapelle,
Halte Congrès in osrednji kolodvor.
Colgarija
15) 1953. Colgarsko - sovjetsko prijateljstvo
slavijo štiri znamke, ki prikazujejo javne

Vam podaljšamo naročnino za 2 meseca!
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in industrijske zgradbe: 8 st svetlo-modra,
16 st sivozelena, 40 st rdečerjava in 80 st
oranžna.
16) 1953. Ljubiteljev cvetličnih motivov se je
spomnila tudi Bolgarija z izdajo serije
štirih vrednot »Zdravilne rastline« za 2.
8. 12 st in 2 1.

vrata), 21/a p karmin (jadrnice v zalivu),
3 p sivkastomodra (oceanski parnik v zalivu), 4 p ultramarin (nakladalni pomol
za premog), 5 p lila (letalo v letalskem
pristanišču), 6 p svetlomodra in sivočrna
(Evropski rt), 1/— rdečkastorjava in ultramarin (ožina, gledana z Buena vista).
2/— vijolična in oranžna (Gibraltarska
ožina in zaliv Rosia), 5/— sivorjava
(glavni vhod v vladno palačo), io/—
ultramarin in rdečkastorjava (mavrijska
trdnjava), L 1 oranžna in roza (gibraltarski grb).

Češkoslovaška
30) 11. X. 1953. Spominska znamka v dokaz
solidarnosti s Korejo: 30 h temnorjava.
31) 7. XI. 1953. »Mesec češkoslovaško-sovjetskega prijateljstva 1953«: 30 h siva (montažna slika zgradb v Pragi — Hradčin —
in Moskvi), 60 h temnosepija (Lomonosova univerza v Moskvi), 1,20 k kobaltnomodra (zatvornice v Leninovem prekopu).

Luksemburg
8) 5. XII. 1955 je izšla običajna dobrodelna
serija z doplačilom v korist dobrodelne
narodne akcije z imenom »velika vojvodinja Šarlota«. Šestero vrednot prikazuje
tri različne prizore iz luksemburške folklore, katerih nosilci so otroci: 25 c +
+ 15 c rdeča/oranžna, 80 c + 20 č modrikastosiva/sepija, 1,20 fr + 30 c zelenoolivno/temnozelena, 2 fr + 25 c rjava/
rjavolilasta, 4 fr + 50 c ultramarin/modra
in 7 fr + 3,55 fr vijolična/vijoličastomodra.
Na prvi in četrti vrednoti so otroci, ki
nosijo značilne svečke, na drugi in peti
so značilna otroška glasbila, na tretji in
šesti pa darovanje pisanic.
Znamke v dveh barvah je izdelala tvrdka
Courvoisier. Naklada je neomejena, ostanki bodo uničeni. Frankaturna veljava
preneha 31. decembra 1954,

. Danska
8) 1953. Paketne znamke s pretiskom »Postfaerge« na frankovnih znamkah kralja
Friderika IX.: 30 oerov oranžna, 40 oerov
modra in 50 oerov siva.
9) 13. XI. 1953. K nizu spominskih znamk
»1009 let danskega kraljestva« (glej zap.
št. 6) sta izšli dve nadaljnji vrednoti:
15 oerov vijolična, tabor Wikingov v
Trelleborgu (osnutek P. Nielsen, rez B. Jacobsen) z letnico »1000—1100« in 20 oerov
rjava, cerkev v Kalundborgu (osnutek
V. Bang, rez B. Jacobsen) z letnico »1100
—1200«,
Finska
4) 16. XI. 1953 je izšla običajna »protituberkulozna« serija treh vrednot — to pot
z motivi domačih sesalcev po osnutkih
Signe Hammarsten-Jansson: 10+2 mk
rjava, veverica (naklada 400.000), 15 +
+ 3 mk vijolična, rjavi medved (naklada
400.000) in 25 + 5 mk zelena, severni
jelen (naklada 500.000).
Francija
15) 28. XI. 1955 je bila izdana serija šestih
vrednot »šport«: 20 fr plavanje, 25 fr
atletika, 30 fr mečevanje, 40 fr kanu.
50 fr veslanje in 75 fr konjske dirke.
16) 15. XII. 1953 (oziroma v Le Havru 12. XII.
1955) je izšla vsakoletna doplačilna serija »Rdeči križ« (dve vrednoti). Osnutek in rez J. Piel z osnovno mislijo »mati
in dete« po znamenitih slikah francoske
šole XVII. in XIX. stoletja iz Louvra:
12 + 3 fr, Madame Vigée-Lebrun s hčerko
in 15 + 5 fr, Vrnitev od krsta, po Le
Nainu.
Gibraltar
2) 19. X. 1953. Izšla je nova frankovna serija
s kraljičino glavo v medaljonu na levi
v naslednjih vrednotah: ’/2 p indigo in
zelena (operativna obala za potnike in
tovor), 1 p zelena (južna obala, gledana
iz morske ožine), O/2 p siva (industrija
lova na tune), 2 p svctlorjava (južna

Madžarska
17) 1. XI. 1955. Za »Dan znamke« sta izšli dve
prigodni znamki za 1 + 1 ft zelenomodra
in 2 + 2 ft lila.
Nemčija — Nemška demokratična republika
21) 25. X. 1953. Za »Dan znamke« je bila izdana priložnostna znamka za 24 pf, sivomodra.
22) 25. X. 1953. Za 70. obletnico smrti Karla
Marxa izdana serija je izšla sedaj tudi
v dveh nezobčanih blokih. Na enem so
združene podolgovate, na drugem pa pokončne znamke. Zobčana bloka izideta
kasneje.
S temi izdajami je nedvomno zadoščeno
»nujni« poštni potrebi.
23) 2. XI. 1953. Ob 75-letnici ustanovitve živalskega vrta v Leipzigu je bila izdana
spominska znamka za 24 pf svctlorjava/
temnorjava s sliko levjega para.
24) 9. XI. 1955. V »spomin nemških rodoljubov« je izšla priložnostna serija treh
vrednot: 12 pf rjava (kmečki upori,
Thomas Müntzer, 1525), 20 pf rdeča (Ferdinand pl. Schill, 1809) in 24 pf zelenkastotemnomodra (Blücher, 1813—1815).
25) 15. XI. 1953. Ob 125-letnici smrti skladatelja Franca Schuberta (1797—1828) je iz-
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šla spominska znamka s sliko glasbenika
za 48 pf svetlorjava/temnorjava.
26) 21. XI. 1953. K frankovni seriji »Petletka«,
objavljeni pod zap. št. 16, je izšla dopolnilna vrednota za 24 pf karmin (Stalinov
drevored).
Nemčija — Zvezna republika Nemčija
8) 2. XI. 1953. »Pomočniki človeštva«: 4 + 2 pf
rjava (Avgust Hermann Francke, protestantovski pastor, 1663—172", naklada
2,900.000), 10 + 5 pf zelena (Sebastian
Kneipp, katoliški župnik, 1821—1897, naklada 4,000.000), 20 + 10 pf rdeča (Dr. Johann Christian Senckenberg, zdravnik.
1707—1772, naklada 3,150.000), 30 + 10 pf
modra (Fridtjof Nansen, polarni raziskovalec, 1861—1930, naklada 1,350.000). —
Osnutke in reze je izdelal graver Leon
Schnell iz Berlina.

temnorjava; predstavlja vojaško hrabrostno medaljo.
26) 1953. Za »Dan ljudske armade« je izšla
priložnostna znamka za 55 b, črnoolivna.
s sliko vojaka z jekleno čelado.
27) X. 1953. Propagandna serija za »športno
letalstvo« (štiri vrednote); 10 b rumena
zelena, 20 b rjava/črna, 55 b karmin
vijolična in 1,75 1 vijolična/rjava.
San Marino
5) XII. 1955. Kakor je bilo pričakovati, se
je tudi republika San Marino pridružila
državam, ki razveseljujejo tematske zbiratelje »cvetlic«, s serijo 9 vrednot za
sktlpno ' nominalno vrednost 230 lir: 1. 2.
3, 4, 5, 10, 25, 80 in 100 lir.
Sovjetska zveza
22) 1953. 35 let Komsomola: 40 kp in I r.

Nizozemska
11) 1953. V nizu frankovne serije kraljica
Julijana sta izšli nadaljnji vrednoti za
15 c temnordeča in 25 c modra.

Poljska
29) 1953. Desetletnice ljudske armade so se
spomnili s serijo treh vrednot: 45 gr
rjava, 80 gr rožnatokarmin in 1,75 zl siva.
30) 1953. Portovne znamke v rdečerjavi barvi
za 5, 10, 15 in 25 gr.
Portugalska
11) 1953. Službena znamka, črna na rumenem
papirju, brez navedbe vrednosti; grb in
trakovi z napisi.
Posarje
9) XI. 1953. Frankovna znamka za 15 fr (rudarske naprave) je izšla v novi nakladi
iste barve, a zobčana 13 z dotiskanim
besedilom »Industrie-Landschaft«, kakor
da bi že vinjeta sama tega ne povedala:
15 fr, sivo-črna.
10) XII. 1953. Izšla je posebna doplačilna
znamka za 30 + 10 fr v korist opatije
Tholey. Vinjeta prikazuje fresko Beuronske šole iz nadopatije Montecassino v
Italiji.
11) XII. 1953. Frankovno serijo so obogatili
za dopolnilno vrednoto 10 fr z motivom
' dosedanje znamke za 2 fr (Ludvikova
gimnazija v Saarbriickenu).
Romunija
24) 1953. V spomin na 50-letni obstoj glavnega poštnega poslopja v Bukarešti je
bila izdana serija štirih vrednot: 20 b
temnordečerjava, 55 b črnoolivna, 1 1
modra in 1,55 1 rjavokarminasta.
25) 1955. Deveto obletnico osvoboditve so
praznovali s spominsko znamko za 55 b.
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Španija
4) IX. 1953. V spomin na španskega vojskovodjo Don Gonzala Fernändeza de Cordoba (1443—1515) je bila izdana v nakladi
25 milijonov letalska znamka za 1,10 pt.
5) 12. X. 1953. Za »Dan znamke« in hkrati
700-letnico vseučilišča v Salamanci je izšla spominska serija treh znamk: 50 c
lilakarmin (naklada 20 milijonov), 90 c
črnozelena (naklada 1 milijon) in 2 pt
rjava (naklada 2 milijona).

6) 9. X. 1955 je bila izdana nova letalska
znamka za 50 pt, črnovijolična, s sliko
Joaquina Sorolla y Bastida, ki je bil
eden največjih slikarjev. Rojen v Valenci ji 27. februarja 1863, umrl 9. oktôLra
1923 v Cerccdilli (madridska pokrajina).
") X. 1953. V korist protituberkulozne dejavnosti sta izšli dve znamki z lotarinškim križem: 5 c rjavokarminasta in 10 c
želena ter letalska za 25 c rjava.
8) X. 1953. V počastitev španskega morjeplovca, zavojevalca Filipinov in ustanovitelja Manile. Miguela (Lopez de) Legazpija je izšla spominska letalska znamka za 25 pt, zelenočrna.
Švica
4) 1. XII. 1953. »Pro Juventute« — serija 1953:
5 + 5 c rjavkastokarminasta (glava deklice po sliki Alberta Ankerja), 10 +
+ 10 c zelena / rjava / karmin (smrekov
prelec), 20 + 10 c karmin/siva/oker/rjavovijolična (pogrebec), 50 + 10 c olivna,
siva/rdeča (purpurni rogin), 40 + 10 c
modra (Ferdinand Hodler, lastni mladinski portret).
Turčija
9) 29. X. 1953. Za 50. obletnico republike je
izšla spominska serija šestih znamk z

'Združene države Amerike

napisom: XXX. YII Donurnu: 10 k rjavoolivna, 15 k škriljasta, 20 k rožnato-karminasta, 50 k olivna, 55 k modra in 55 k
vijolična.
10) 10. XI. 1955. Ob 15. obletnici smrti Atatiij-ka so bili preneseni njegovi posmrtni
ostanki iz etnografskega muzeja v Ankari
v Narodni panteon, ki so ga začeli graditi leta 1941 in je sedaj dokončan. Ob
tej priložnosti sta bili izdani dve spominski znamki: 15 k (naklada 100.000) in
20 k (naklada 80.000). obe s sliko Atatiirka in Panteona.

10) 11. XI. 1955 je bila izdana v počastitev
generala Georga S. Pattona jr., poveljnika oklepnih vojnih sil Združenih držav,
znamka za 5 ct, temnoultramarinasta.
Vinjeta predstavlja, razen generalovega
doprsja, dva velika tanka v napadu. —
Naklada 110 milijonov.
tl) 20. XI. 1955. V spomin na 300-letnico ustanovitve mesta New Yorka je izšla spominska znamka za 5 c, lila.
Vinjeta predstavlja veliko nizozemsko
galeono v takratnem Novem Amsterdamu;
na nebu se rahlo odražajo nebotičniki
današnje metropole.
12) 50. XII. 1955. Za 100-letnico nakupa Gadsdenskega ozemlja je izšla spominska
znamka za 5 c.

Vatikan
5) 1955. V spomin 800-letnice smrti sv. Bernarda, opata v Clairvauxu: 20 1 temnolila / olivnozelena in 60 1 olivnozelena /
ultramarin.
'

Združeni narodi
4) 10. XII. 1955 za »Dan človečanskih pravic«
sta izšli v nakladi 2 milijonov parov dve
priložnostni znamki po osnutku mehiškega umetnika L. Helguera: 5 c modra in
5 c karmin.

Velika Britanija
6) 2. XI. 1955 se je povečala nova frankovna
serija za tri nadaljnje vrednote: 4 p.
‘/3 p in !/« p.
Do sedaj so izšle že vrednote 1/2 p, 1 p,
l1/» p, 2 p, 21/a p. 5 p, 8 p in 1/—.

Argentina
t) 28. VIII. 1955. Za štiristoletnico mesta Santiaga del Estero je izšla posebna znamka
za 50 c, modrozelena.
2) 8. X. 1955. Ob petdesetletnici rešitve ladje
»Antarctic« v Južnem ledenem morju je
izšla spominska znamka velikega formata
za 50 c, ultramarin.

II. PREKOMORJE
Izrael
»
S) XII. 1955. Frankovna serija »Novci« je
bila povečana za štiri dodatne vrednote:
80 prutot zlati oker, 95 prutot svetlozelcna, 100 prutot rdečkastorjava in 125
prutot svetlomodra.

KAJ BO NOVEGA
Andora
(francoska pošta) pripravlja za prihodnje
leto novo frankovno izdajo z lepimi pokrajinskimi motivi, na katerih ta najmanjša
evropska republika ni revna.
Na vrednoti za 80 prutot je novec, kovan
od Aleksandra Jannala (105—76 pred našim štetjem) iz rodu Makabejcev. Na
novcu je na pol odprta cvetka in napis:
»Kralj Jonatan«. Na vrednoti za 95 prutot je novec, kovan v četrtem letu prve
osvobodilne vojne proti Rimljanom (66
do 70 našega štetja). Na novcu so tri
povezane palmove vejice in napis: »Četrtina šekla«. Na vrednoti za 100 prutot
je novec, kovan za časa vojne Bar—
Kochba (152—155 našega štetja). Na novcu
je pročelje templja s skrinjo zaveze v
ozadju in napisom: »Jeruzalem«. Na vrednoti za 125 prutot je novec, kovan v
istem razdobju. Na novcu je lira s štirimi strunami in napisom: »Drugo leto
izraelske svobode-..
Ovitke prvega dne z žigom »Jeruzalem«
si dobil za 440 prutot.

Italija
pripravlja za 700-letnico rojstva Marca Pola
leta 1954 posebno spominsko znamko. Beneška občina je razpisala med italijanskimi
umetniki natečaj za osnutke ter je dobila
skoraj sto poslanih osnutkov, od katerih je
žirija priznala 1. nagrado 200.000 lir Renatu
Cardazzu, 2. nagrado 100.000 lir Attiliu Potenzi in 5. nagrado 50.000 lir Sergiju Leviju.
Nadalje bodo izdali serijo netih vrednot z
vtisom »tridimenzionalnosti«. Te znamke bodo
kakor reliefi, če jih boš opazoval z rdečim
steklom. Znamke bodo izšle za stoletnico
anaglifičnih študij.
Za obisk angleške kraljice in vojvode
Edinburškega izdajo naslednje kolonije spominske znamke z natisom »Royal Visit 1955«

Preberite „KODE“ in dobro preudarite,
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ne plača zanjo cene, ki jo je ponudil, temveč le 5% več, kakor tisti, ki je ponudil
nekoliko manj. Vsekakor zelo pošten način
prodaje znamk, ki bi ga kazalo ob priložnosti uvesti tudi pri nas.
Baiasse Magazine.

(ali 1954): Bermuda: 6 tl (1955), Jamaica: 2 d
(1955), Fiji: 8 d (1955), Kenya, Uganda, Tanganyika: 50 c (1954), Malta: 5 d (1954), Gibraltar: 5 d (1954), Aden: 1/— (1954).
Vsaka znamka izide ob kral jičinem prihodu
in bo v obtoku le en teden. Prvi dve znamki
(Bermuda in Jamaica) sta izšli že v novembru. Sledile bodo še posebne serije Avstralije, Cejlona in Nove Zelandije.

Urugvajska poštna uprava je tiskala znamke v proslavo 400-letnice španskega pesnika
Cervantesa. Med tiskom so pa le ugotovili,
da je Cervantes živel od 1547 do 1616 in da
nikakor ne morejo porabiti znamk za 400letnico smrti. Ni bilo druge, kakor da so
vso naklado sežgali.
ÖBZ

ZANIMIVOSTI
Esperanto 500 dinarska — STT VUJNA je
izšla v skupni nakladi 15.000 znamk. BBZ
12/53 piše o tem takole: Naklada 15.000 komadov, od tega 12.000 v malih polah po 12
znamk (1000 pol) in 5000 komadov v malih
polah po 8 znamk (375 pol); te so delno
opremili z rdečim obrobnim natiskom — sleparija (Mache). Članek o tem bomo brali v
št. 1/54 naše revije.
*

Avstrija
Zlata barva natiska na avstrijski znamki
-60 let delavskega gibanja« je zelo občutljiva za vlago, zato pozor pri pranju!
cp

Francoski poštni muzej je odprt vsak dan.
razen ob sredah, od 14. do 18. ure. Kdor
utegne obiskati Pariz, naj se posluži Metroja
Sèvres-Babylone, Duroc, St. Placide in poišče
v 6. okraju Pariza ulico St. Romain. Muzej
je na št. 4.

Posarje
S 1. avgustom so bile vzete iz prometa
službene znamke iz leta 1949 ter ne bodo
zamenjane za nove izdaje. V prihodnje bo
poštna uprava obračunavala tako, kakor je
navada že v mnogih drugih državah. Filatelistom ne bo žal za temi nepriljubljenimi
serijami.
cp

Znamke za razstavo prometa v Miinchenu
so tiskali v posebnih blokih na ročno izdelani papir. Te bloke so razdelili uglednim
osebnostim. Vsaka znamka ima zadaj natisnjeno »ni naprodaj c.
MiNa

Avstrija
K avstrijski izdaji »obnova evangelijske
šole na Dunaju« bi glede izbire treh motivov, ki morda niso popolnoma razumljivi,
še pripomnili:

Berlin — zahodni sektor: konec leta
1955 prenehajo veljati naslednje znamke:
Filharmonija, Lortzing, van Beethoven in
Predolimpijski dnevi.
MiNa
Ob glasbeni konferenci v Bruxellesu (od
29. 6. do 9. 7. 1955) so ponujali znamke Michel
št. 945 in 946 s posebnim priveskom po 24
oziroma 28 frankov. Na priveskih je besedilo »Conférence Internationale de la Musique
Bruxelles I UNESCO I International Music
Conference Brüssels / 1955«. — Ker so te
»znamke« zasebna zadeva in niso bile za
frankiranjc, svarimo pred nakupom.
MiNa
Lepa zbirka znamk Saksonske je postala
dosegljiva filatelistom. Razprodajo je prevzela trgovina Willy Balansse, 54, rue du
Midi, Bruxelles. Zanimiv je način razprodaje: vsak bralec glasila »Baiasse Magazine«,
ki ga tvrdka izdaja, si lahko na priloženem
obrazcu izbere želene znamke ter ponudi
zanje svojo ceno. Osnovna cena je določena,
znamko pa prejme najvišji ponudnik, vendar

Zgodovinska hiša »Bummerl« v Steyru na
Gornjem Avstrijskem (70+15 gr) je najstarejša evangeljska šola v Avstriji; Johann
Keppler (1571—1650), znameniti zvezdoslovec.
je bil nekaj let učitelj na evangelijskih
»stanovskih šolah« v Linzu in Grazu; danski arhitekt Theophil v. Hansen (1815 do
1891) je nekaj časa deloval pri gradnji evangelijske šole na Karlovem trgu (2,40 š +
+ 6Ö gr).
cp

Združene države Amerike
so s 1. novembrom t. 1. dvignile poštne pristojbine za inozemske pošiljke. Po mnogih
desetletjih prvo povišanje inozemskih poštnih pristojbin. Pošiljke v Kanado in Mehiko so izvzete. V prihodnje je treba plačati za prvo unčo 8 c (dosedaj 5 c) in za
vsako nadaljnjo unčo še po 4 c. Pristojbine
za letalsko pošto niso prizadete.
ep

Avstrijska poštna uprava
je objavila nove predpise za uvoz poštnih
znamk: 1. tuje poštne vrednote v trgovske

kaj boste napisali v „Priglasnico“ l
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itamene je dovoljeno prosto uvažati le do
vrednosti 100 šilingov; za pošiljke višje
vrednosti je predložiti dovoljenje avstrijske Narodne banke; 2. v darilnih pošiljkah
se lahko prosto uvažajo poštne vrednote do
vrednosti 1000 šilingov; pošiljke višje vrednosti potrebujejo dovljenja avstrijske Narodne banke; 3. uvoz veljavnih avstrijskih
poštnih vrednot je prepovedan.
cp

Philatelie Magazine
obeta prihodnost sledečim znamkam: službena znamka Ceylon 10 rupij (odobrena za
poštno uporabo aprila 1955), velikobritanska
serija kronanja s pretiskom za uporabo v
britanskih poštnih uradih Perzijskega zaliva in 1. aprila 1953 izdana kanadska serij »živali«.

Sing-Sing
Zaporniki
v Združenih
filatelistični
Associatoli«.

znamenite kaznilnice Sing-Sing
državah Amerike so ustanovili
krožek; »Sing-Sing Philatelie
Shajajo se vsak teden.
cp

Švedska
znamka za 20 kr tipa »leteči labodi« je izdana sedaj tudi v zvezkih. V poštnem okraju Lin Köping (pokrajine Ostgotland, Södermanland in Smaland) poizkušajo nov način frankiranja poštno čekovnih vplačil. Rumene poštno čekovne nakaznice, ki jih je
bilo treba dosedaj frankirati s 25 oeri, se
ne frankirajo posamezno, temveč se zbere,
seštejejo in se skupni porto s čimvečjo uporabo znamk 5 k in 20 k skupno obračuna.
Znamko 20 K zato dobiš pri poštnih okencih v zvezkih po 20 komadov, tristransko
zobčanih. Zaradi večje uporabe bo verjetno
cena padla.
cp
Dr. Rudolph Neustadt iz Quineya, Mass.,
LTSA je priobčil študijo o visoki medicinski vrednosti »konjičkov«, kamor je treba
predvsem prištevati filatelijo. Znani zdravnik sklepa, da je vpliv filatelije pomemben, osrečujoč in pomirjevalen zlasti pri
osebah, ki so telesno težko ovirane (invalidi). S tega zrelišča pridobi ponovno na
pomenu strastna zbiralna delavnost pokojnega predsednika ZDA Franklina Roosevelta. ki je bil — kakor znano — ohromel.
LN - cp

RAZSTAVE
Uspela razstava znamk na Hrušici
Kakor poroča »Ljudska pravica-Borba«
(dne 3. 12. 1953), je ... »DPD Svoboda na

Hrušici pri Jesenicah razen dru.gih prireditev v počastitev dneva republike organizirala tudi filatelistično razstavo, ki je v
vsakem oziru zelo lepo uspela . . .« H koncu
navaja notica . . . »Odstotek obiskovalcev
je bil precej večji kot na nedavni okrajni
filatelistični razstavi na Bledu.«
Vse hvale vredno je tako marljivo prirejanje razstav, je pa prav čudno, da za
razstavo, za katero je posodila vitrine FZS,
od prirediteljev ni moč dobiti niti pravočasnega obvestila, še manj pa poročilo o
razstavi. O zgoraj omenjeni razstavi na
Bledu smo brali poročilo v reviji »KiirzlBriefmarkenliste«. Brzda je bilo zastopniku
te revije za Jugoslavijo, tov. Gogali z Bleda, za malo, da bi napisal par besedi za
naše domače glasilo.. O takem odnosu naj
sodijo bralci sami.

Razstava v Trstu
Filatelistični klub »L. Košir« iz Trsta pripravlja svojo prvo interno filatelistično razstavo, ki bo konec januarja ali v začetku
febraurja 1954. Na obisk prav lepo vabi vse
filateliste Jugoslavije. — Pri primernem številu prijav bi morda organizirali skupinski
obisk s pomočjo »Putnika«. — ^Uredništvo
prosi, da vsakdo sporoči udeležbo na naslov
FZS.
Liechtenstein pripravlja filatelistično razstavo za leto 1954.
»Znamke — ogledalo sveta« je bilo geslo
razstave, ki so jo odprli 4. decembra na
Dunaju v počaščenje Dneva znamke 1955.
Razstava, prirejena v razstavnih prostorih
avstrijske Državne tiskarne, je bila dva
dni — brez vstopnine — odprta vsemu občinstvu. Seveda je bila zelo obiskana. Prvič
so razstavljali le tiste znamke, ki doslej
še nikjer niso bile javno razstavljene. Prireditelji so hoteli predvsem prikazati raznolikost in univerzalnost filatelije, manj pa
količino in tržne cene razstavljenih znamk.
dr
Brapex III. (Sao Paulo, 6. do 13. novembra
1953). O tej razstavi smo v naši reviji že
poročali. V naslednjem še nekaj potankosti.
Razsodišče bo imelo 15 članov, od teh 10
inozemcev. Za zbirke, ki so dosegle dvakrat
zlato medaljo (na razstavah Efiea 1950, Reinatex, Centilux in Itep 1952, Lisboa 1955)
je predviden poseben častni razred; vse
zbirke, razstavljene v tem razredu, bodo
nagrajene s posebnimi nagradami; poseben
razred je namenjen mladincem od 14. do
t8. leta. Porazdelitev po razredih in skupinah sledi v splošnem klasifikaciji na drugih mednarodnih razstavah. Glede nagrad
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so bili določeni »plafoni«, tako n. pr. morejo tematske zbirke doseči le pozlačeno
medaljo; v skupni »Specialne zbirke« lahko
dobiš zlato medaljo le za zbirke Argentine,
Cileja, Združenih držav Amerike, Urugvaja in Evrope, medtem ko je za zbirke Kolumbije, Venezuele, Kanade, Mehike, Azije,
Afrike in Oceanije določena kot »plafon«
pozlačena medalja.
Pripravljalni odbor napoveduje izčrpne
brošure v zvezi z razstavo, ki jo obeta filatelističnemu svetu kot izredno prireditev.
cp
inž, Ciril Pirc:

LISBOA 1953
11. oktobra so se zaprla vrata mednarodne
filatelistične razstave v Lizboni, ki je bila
prirejena za 100-letni jubilej portugalske
znamke. Odprta je bila od 5. do 11. oktobra
t. 1. v prostorih višjega tehničnega inštituta.
Po organizaciji, po številu razstavljalcev
in kakovosti razstavnih objektov jo lahko
prištevamo med najuspelejše mednarodne
razstave, ki so bile prirejene po vojni pod
okriljem FlPe.
Po uradnem katalogu razstave je bilo 550
razstavljalcev, od tega 300 v 1533 vitrinah v
razredih I. do VII. in 59 v razredu »literatura«.
V »častni dvorani« so bili razstavni objekti izven tekmovanja (7 razstavljalcev) in
pa častni razred (12 razstavljalcev}.
Ostali razstavni objekti so bili razdeljeni
v osem razredov:
I. razred: Portugalska, sosednji otroki in
prekomorske pokrajine s skupinami A) Portugalska; B) sosednji otoki in C) portugalske
prekomorske pokrajine.
II. razred: Evropske dežele z oddelki:
1. Španija, Andora; 2. Francija, Monako,
Belgija, Nizozemska, Luksembug: 3. Velika
Britanija, Gibraltar, Irska; 4. Nemčija, Danska. Švedska, Norveška, Finska; 5. Švica,
Italija, Grčija; 6. ostale evropske dežele.
III. razred: Izvenevropske neodvisne dežele
z oddelki:
1. Brazilija; Afriške dežele:
3. Azijske dežele; 4. dežele Severne Amerike; 5. ostale dežele Južne Amerike.
Vsaka skupina oziroma oddelek je obsegal
naslednjih 7 sekcij: 1. predfilatelistična pisma; 2. splošne zbirke; 3. specialne zbirke;
4. poštni žigi; 5. eseji in poskusni tiski;
6. novi tiski; 7. celine.
IV. razred: Kolonije, protektorati, dominiji, mandatna ozemlja z oddelki: 1. nemške
kolonije; 2. belgijske kolonije; 3. britanske
kolonije; 4. španske kolonije; 5. francoske
kolonije; 6. nizozemske kolonije.
Tudi v teh 6. oddelkih je bila zgoraj našteta razdelitev v 7 sekcij.
V. razred: letalska pošta z oddelki: t.
predhodniki; 2. letalska pošta (uradna in
poluradna) vseh dežel; 5. aerogrami vseh
dežel.

VI. razred: splošne zbirke z oddelkoma:
1. Evropa; 2. ostale dežele sveta.
VIL razred: tematske zbirke in
VIII. razred: literatura z oddelki: 1. knjige;
2. revije in filatelistični časopisi in 5. katalogi.
Posebnost razstave je bil »uradni razred«,
ki ga v zgorajšnji razdelitvi nismo upoštevali, obsegal pa je mnogo razstavljalcev.
V tem razredu so razstavljale poštne uprave, nič manj kakor 53 po številu. S tako
visokim številom se ni mogla do sedaj ponašati še nobena filatelistična razstava. Sodelovali so: portugalska poštna uprava, ministrstvo prekomorskih pokrajin in novčarnica ter poštne uprave Nemčije, Argentine,
Avstralije, Belgije, Kanade, Cilea, Kine,
Danske, Egipta, Španije, ZDA, Abesinije,
Finske, Velike Britanije, Francije, Irske,
Izraela, Italije, Libanona, Liberije, Luksemburga, Nove Zelandije, UNO. Nizozemske,
Pakistana, Peruja, Švedske, Turčije, Južnoafriške Unije, Vatikana, Liechtensteina in
Švice.
Od zanimivih tu razstavljenih objektov bi
omenili stroj, ki je tiskal prve portugalske
znamke, zbirko plošč za tisk portugalskih
znamk v vzbočenem tisku; prve emisije
znamk starih nemških državic; zbirko prvih
avstralskih znamk; originalno ploščo za
»Black Penny« leta 1840.
V' tem razredu je razstavilo tudi šest izdclovateljev znamk in graverjev, med njimi
Courvoisier: Bradbury, Wilkinson et Co. ter
Thomas de la Rue & Co., Limited. Omenimo
naj še tudi prof. K. Seizingerja iz Haarlema, ki je razstavil osnutke in poskusne
odtise del, ki jih je rezal sam za Portugalsko, Jugoslavijo (Kamenita vrata), tako
imenovane NDII in Češkoslovaško.
V »častnem salonu« je na prvem mestu v
potili vitrinah razstavljala angleška krajica
Elizabeta II. Ker je Portugalska sklenila
izdelati svoje prve znamke po vzorcu in v
isti tiskarski tehniki, kakor vzbočene znamke vrednot id, 10 d in 1/— Velike Britanije, so bile na več listih prikazane te
znamke. Le-te so pa temeljile na poskusih
za vzbočene ovitke in so bili razni poskusi
zanje prikazani na izvirnih risbah. Razstavljene so bile še druge znamke imperija,
izdelane v vzbočenem tisku, in pa znamke
imperija, ki so bile v obtoku sočasno s prvimi portugalskimi znamkami. Vsi razstavljeni listi so bili zanimivi zaradi nerabljenih primerkov in pa edinstvenih blokov.
Razstavni objekt so zaključile risbe in rezi
za sedanje znamke, mnoge od njih edinstvene, ker predstavljajo primerke, predložene
kraljici oziroma kralju Juriju VI. v odobritev.
Tudi ostali razstavni objekti v »častnem
salonu«, tako izven tekmovanja kakor v
častnem razredu, so se odlikovali po svoji
zanimivosti in edinstvenosti. Visoko specializirane zbirke klasičnih znamk, prvih emisij
in rekonstrukcije plošč različnih držav so
bile prikazane v 141 vitrinah. Izmed pre-

najdete na drugi strani ovitka !
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mnogih naj omenimo le-te primere: specialna zbirka znamk kraljice Marije II.
(Portugalska), specialna zbirka ruskih znamk
XIX. stoletja, izbor iz specialne zbirke
znamk kraljice Viktorije v rezu in vzbočenem tisku, izbor iz študijske zbirke prvih
španskih izdaj (1850—1854) v nerabljenih in
rabljenih komadih z rekonstrukcijo plošč
prve emisije, študijska zbirka prve belgijske izdaje (tip epolete), specialna zbirka
nizozemskih znamk prve emisije z več ko
5000 komadi v blokih, parčkih, trakovih,
barvnih odtenkih, žigih, žigih prvega dne
itd.; 6 plošč 5 cts in 10 plošč 10 cts je bilo
skoraj popolnoma rekonstruiranih, plošča
15 cts je bila popolna; nadalje specialna
zbirka prvih grških emisij let 1861—1882 v
blokih, trakovih in posameznih večinoma
nerabljenih in rabljenih komadih; Združene
države Amerike, zbirka »poštni mojstri« z
rekonstruirano ploščo New-York, zbirka
splošnih emisij 1847—1869 z barvnimi odtenki, variantami, žigosanji, redkostmi na
pismih in popolna zbirka konfederiranih držav na pismih.
Tudi v razredih I. do V. je bilo veliko pestrosti, zanimivosti in edinstvenosti. Predaleč bi nas zavedlo, če bi hoteli obravnavati
razred za razredom. Zato bomo našteli le
nekatere razstavne objekte iz teh razredov,
ki se nam zde posebno zanimivi.
Pričnimo!
Dva objekta Portugalska s prekomorskimi pokrajinami, obsegajoča popolni zbirki,
specializirani po papirjih, zobčanjih, napakah itd.
Zbirka portugalskih izdaj 1. 1855—1884 v
vzbočenem tisku, med njimi mnogo nerabljenih znamk posamezno in v celih polah.
Specializirana zbirka španskih izdaj lela
1850—1885 in izdaj iz dobe karlističpe vojne
1875—1875 z rekonstrukcijami plošč, falzifikati, bloki, pismi, poskusnimi odtisi, napakami itd.
Studijska zbirka belgijskih znamk tipa
»medaljon« s poskusnimi odtisi, rezi, rekonstrukcijami plošč, znamkami na ovitkih,
žigi, velikimi bloki nerabljenih znamk vseh
izdaj ter mnogimi redkostmi na pismih.
Razstavni objekt Luksemburg z mnogimi
predfilatelističnimi pismi ter izbiro iz specializirane zbirke izdaj leta 1852, 1859 in
1865, vsebujoč posamezne komade, dvojčke,
trakove, bloke in pisma. Med žigi so bile
precejšnje redkosti.
Specializirana zbirka pruskih znamk v
6 vitrinah.
Specializirana zbirka Schleswig-Holsteina
s poskusnimi odtisi, redkimi bloki, znamkami na pismih in žigi.
Specializirana zbirka starih nemških državic s predfilatelističnimi pismi, poskusnimi odtisi, ovitki uporabljenih pisem in
novotiski.
Zbirka francoskih izdaj tina Ceres in Napoleon: nerabljene in rabljene znamke.

barvni odtenki, predfilatelistična
pisma,
študija žigov, novotiski; emisija »Bordeaux«
z neodobreninii prvimi poskusnimi odtisi,
poskusni odtisi v črni barvi (v petnajsterčku),
barvni odtenki in retuše.
Izbrani listi iz velike študijske zbirke, ki
je bila osnova za novi švedski priročnik žigov švedske filatelistične zveze in je pomembna po odlični kakovosti poštnih žigov.
Zbirka švedskih nerabljenih
klasičnih
znamk 1855—1891, izpopolnjena z barvnimi
poskusnimi odtisi in bloki.
Specializirana zbirka italijanskih znamk iz
let 1851—1905.
Študijske zbirke brazilskih izdaj iz let
1894—1906.
Splošna zbirka brazilskih rabljenih znamk,
v katero je vključena specialna zbirka žigov na znamkah »volovsko oko« in študija
o izdaji »Južni križ«.
Študijska zbirka vseh egiptovskih izdaj,
ki vključuje zgodovino pošte, tuje konzularne pošte v Egiptu, pošto Sueške kanalske pošte, vojne pošte in letalsko pošto.
Izbor iz specializirane zbirke japonskih
izdaj od prve emisije do danes z nerabljenimi in rabljenimi znamkami, bloki, pismi,
poskusnimi odtisi in specialnimi žigi prvih
izdaj.
Zbirka mehiških izdaj 1. 1856, 1861, 1864,
1866/7, 1868 in 1872 z novimi in rabljenimi
znamkami, okraji, odpošilnimi številkami,
podpisi, žigi, prerezane znamke na pismih,
napake itd.
Izbor iz argentinske zbirke znamk Buenos
Aires, Barquitos, Cabecitas, Cordoba, Corrienteks. argentinske konfederacije, Escuditos, Rivadavias, uradne znamke, znamke za
letalsko pošto, spominske izdaje in redkosti.
Izdaje Grenade in St. Vincent do leta 1900
v nerabljenih in rabljenih komadih, poskusnih odtisih, napakah in različkih, deloma
v unikatih, redki primerki na pismih.
Popolna zbirka izdaj francoskih Antiljev,
Guadeloupa in Martinique.
Jugoslavija je bila razstavljena enkTat v
4 vitrinah kot specializirana in študijska
zbirka. Razstavil je Maurits Reys iz Antv/erpna (Belgija). Zbirka je bila nagrajena
z bronasto medaljo.
Zanimive so bile tudi razstavljene zbirke
v V. razredu »letalska pošta«. Omembe vredne so zlasti:
zbirka »odleteli zrakoplovi« in »poštna
zveza za časa obleganja Pariza 1870—1871 <
v nedoseglijvi ponolnosti;
specializirana zbirka egiptovske letalske
pošte v »prehodni« dobi;
zbirka »predhodnikov« vsega sveta in redkih dokumentov za zgodovino letalske pošte;
izbor iz splošne zbirke letalskih znamk,
poskusnih odtisov, redkih aerogramov angloegipčanskega Sudana, vseh redkosti in aerogramov Nove Fundlandiie itd.;
zbirka redkih letalskih znamk;
specializirana zbirka letalskih znamk Kolumbije in njih redkosti;
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zbirka francoskih letalskih znamk in aerograniov za študij razvoja francoskega poštnega letalstva.
V VI. razredu »splošne zbirke« sta bili
razstavljeni zbirka klasičnih znamk vseh
dežela na ovitkih in pa študijska zbirka o
tipih »kuponov za odgovor« po svetu od njih
početka do danes z oddelki: mednarodni kuponi za odgovor, francosko-kolonialni, britanskega imperija, ameriško-španski, hispano-kolonialni in nipo-mandžurijski.
Pomembno za razstavo »Lisboa 195?« je
nadalje, da so bile pripuščene kot enakovredne tudi tema iške zbirke, ki se niso uvrstile med mladinske zbirke, temveč v poseben VII. razred, četudi jim je razsodišče
za enkrat priznalo le diplome v vrednosti
medalj.
Posledica tega je bila velika udeležba tematskih zbiralcev (50 po številu).
Izmed njih naj bi omenili teme: Pismo,
ovitek, znamka v umetnosti; življenje živali
na sliki znamk; zbirka 25-letnica (JPU; vozila.
V VITI. razredu »literatura« je razstavila
tudi naša Zveza svoje glasilo »Nova filatelija«, letnike 1950, 1951, 1952 in štev. 1—8
1. 1955., za kar ji je razsodišče priznalo diplomo v vrednosti bronaste medalje.
Razsodišče je razdelilo:
5 velike nagrade, 24 zlatih medalj, 57 pozlačenih, 56 srebrnih, 41 bronastih in 15
diplom o udeležbi;
za tematske zbirke:
6 diplom v vrednosti srebrne medalje,
6 diplom v vrednosti bronaste medalje, 12
»tematskih« diplom in 1 diplomo o udeležbi;
za literaturo:
12 diplom v vrednosti pozlačene medalje,
15 diplom v vrednosti srebrne medalje, 11
diplom v vrednosti bronaste medalje in 6
diplom, kar vse priča o visoki kakovosti
razstavnih objektov in visoki ravni celotne
razstave.
Za to priložnost — 100-letnico portugalske
znamke — je bila izdana tudi posebna spominska serija znamk.
Za vinjeto je bila uporabljena' adaptacija
mladostne slike D. Marije II., ki je vladala
na Portugalskem leta 1855, ko je bila izdana prva znamka.
Ta dokument je rez v »mezzo-tinti«, izboljšan po Lucasovi rezilni umetnosti in
podaja eno najlepših slik, ki jih je izdelal angleški slikar Lawrence o kraljici.
Za tisk so izbrali hcliogravuro, ki sc najbolje približuje »mezzo-tinti« in je zadosti
neosebna glede na fotografsko osnovo, kar
je preprečilo v okviru možnosti nove interpretacije izvirnega umetniškega dela.
Izvirnik je izdelala umetniška služba PTT,
izdelava pa je bila po javnem razpisu zaupana nizozemski tvrdki Enschede en Zonen.
Vrednote, barve in naklade so naslednje:
S 50 rdeča 5,650.000
t S 00 rjava t4.000.000
1 S 40 vijoličastočrna 500.000

2 S 50 indigo 500.000
5 S 50 ultramarin 500.000
4 S 50 bronastozelena 200.000
5 S 00 olivnozelena 350.000
20 S 00 lila 200.000
Na dan izida 3. oktobra 1953 je bil na razpolago poseben priložnostni žig prvega dne
in posebni ovitki.

STROKOVNI TISK
Knjiga o zgodovini poštne znamke bo izšla v založbi Glavne direkcije pošt FLB.T v
Beogradu. Vsebovala bo zgodovinsko gradivo
o nastanku poštne znamke ter o prizadevanjih našega rojaka Lovrenca Koširja. Opremljena bo z reprodukcijami izvirnih listin. —Kakor povzemamo iz okrožnice št. 63 Direkcije PTT v Ljubljani od 26. 11. 1955, bo cena knjigi 270 din. Naročila za knjigo, ki
izide v nakladi 1000 izvodov, je bilo treba
poslati naši direkciji do 10. 12. 1953.
Kiirzl-Katulog znamk Elizabete II.: Založnik Albert Kiirzl, München 38, Nemčija.
Cena za brošuro 64 strani je 2 DM. — Katalog obsega vse znamke, ki imajo sliko sedanje angleške kraljice Elizabete II. Izdelava, razporeditev snovi in reprodukcije so
naravnost zgledne, tisk na papirju za umetniški tisk. Katalog obsega 416 slik doslej
izišlih znamk; cene so neto cene. — Vsem
filatelistom, ki bi želeli začeti z zbirko teh
znamk, ga prav toplo priporočamo.
Wiener ßricfiharken-Katalog ÖSTERREICH
1954. Založnik Strauss & Krammer, Wien I.
Avstrija. Za naročilu preko založbe: Verlag
Adolf Kosel, Wien 71, je treba vposlati 8
mednarodnih kuponov za odgovor. — Katalog prinaša na 96 straneh silno izčrpno katalogizacijo in komentarje znamk Avstrije,
avstrijskih lokalnih izdaj, avstro-ogrske vojne pošte, znamk Lombardije in Benečije,
avstrijske pošte v tujini (Kreta, Levant) ter
znamk Bosne in Hercegovine. — Nova izdaja je bila dopolnjena, na novo obdelana
ter vsebuje mnogo dragocenih novih podatkov (skoraj povsod naklade lokalnih izdaj
med I. in II. svetovno vojno). Cene so neto
cene. — Ker je katalog kar sc da popoln
(zadnja obdelana izdaja je letalska serija),
ga zbiralci, ki zbirajo priljubljene avstrijske znamke, ne bodo mogli pogrešati.
Literatur-Nachrichten zaključujejo s štev.
16 letnik 1953 Obilna vsebina priča o sposobnem in vestnem vodstvu. Vodja oddelka
za literaturo pri Zvezi nemških filatelistov,
hkrati vodja filatelistične knjižnice v Miinchenu, g. Christoph Otto Müller, je za svoje
plodno delo prejel letos najvišjo mogočo
nagrado — Kalckhoffovo medaljo. S tem je
dobil priznanje tudi kot urednik »LiteraturNachrichten«, ki jih izdaja že izza 1950.

ki skrbi za organiziranoposredova/nje naslovov
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Švedska balonska in zeppelinska pošta je
izčrpno obdelana v članku, ki ga je napisal v reviji »Frimärks-ßladet« štev. 8 G.
Lindman iz Stockholma. Sestavek je napisan v švedščini.
Frimärks-ßladet

Union Postale, mesečni organ Mednarodne
poštne zveze, prinaša v 10. številki članek
»Informacija in propaganda v francoski poštni upravi« izpod peresa Marcela Lacassagnea, upravitelja v ministrstvu PTT.
Iz zanimive razprave naj povzamemo samo
dva kratka odlomka, ki zanimata tudi filateliste:
V prvem poglavju »Informacija uporabnikov« pravi avtor: »Z naznanili in lepaki v
čakalnicah poštnih uradov, z objavljanjem
v informativnih dnevnikih, z oddajami v
radiu in po potrebi s tiskovnimi konferencami seznanja poštna uprava občinstvo z
vsemi važnimi spremembami, ki vplivajo na
delo poštnih in finančnih uslug, ki bi mogle zanimati uporabnike, kakor: . . . izdaja
novih znamk in njih umik iz prometa . . .«.
nadalje: »Konec koncev povzroči vsaka emisija priložnostne ali turistične znamke ilustrirano notico, ki jo razpošljajo na Francoskem vsem velikim dnevnikom, filatelističnim organizmom in društvom, v inozemstvo
pa vsem francoskim diplomatskim zastopstvom, filatelističnim revijam ter vsakemu
trgovcu z znamkami, ki to želi.«
A pri nas: glej Nova Filatelija št. 7, str.
108 in 116.
ep

NOVOSTI KNJIŽNICE FZS

Prejeti časopisi — Periodicals received
Iz FLRJ
Filatelija, Zagreb, št. 11/53; Poštni zbornik, Ljubljana, št. 27 in 28/29-1953.
Iz inozemstva
Austria-Philatelist, Wien. Avstrija, štev.
91/92, 93, 94 in 95-1955; Baiasse Magazine,
Bruxelles, Belgija, št. 90/53; Il Bollettino
Filatelico, Firenze, Italija, št. 10 in 11/53;
Bulletin mensuel de la Maison Théodore
Champion, Paris, Francija, št. 598 in 599/53;
Berner Briefmarken-Zeitung, Bern, Švica,
št. 12/53; Filatelia Peruana, Lima, Perii, št.
19/53; Frimärks-Bladet, Johanneshov, Švedska, št. 7 in 8/1953; Nederlandsch maandblad voor Philatelie. Dordrecht, Nizozemska,
štev. 11/1953; Nordisk Filateli, Stockholm,
Švedska, št. 9/53; österreichische Briefmarken-Zeitung, Graz, Avstrija, št. 11/1953; Le
Philatéliste belge, Woluwé-Bruxelles, Belgija, št. 68/55; Post Office Magazin, London,
Anglija, št. 11/1955; Sport-Phila, Roma, Italija št. 8—9/53; Stadtsbibliothek München:

Literatur - Nachrichten, München, Nemčija,
št. 16/53; Verlag des Schwangsbcrger-Album: Michel-Nachtrag, München. Nemčja, št.
I in 2/1954.

Prejete knjige — Books received
Catalogo da exposiçao filatèlica internacional LISBOA 1953; Kürzl Katalog Elisabeth
II — 1953;
Wiener Briefmarken-Katalog:
Österreich 1954.

URADNE OBJAVE FZS
Javna zahvala
Svèt za prosveto in kulturo LRS je ugodil prošnji IO FZS za subvencijo glasila
»Nova filatelija« ter nakazal znesek 50.000
dinarjev.
V tej plemeniti gesti Sveta za prosveto in
kulturo vidimo priznanje za trud, ki ga Filatelistična zveza Slovenije vlaga pri svoji borbi
za populariziranje poštene, amaterske filatelije, za njeno težnjo, da pridobi mladino
za ta koristen in lep šport ter jo s svoje
strani pomaga vzgojiti v poštene, varčne,
vestne in razgledane ljudi. Za izkazano zaupanje in podporo izrekamo Svetu najiskrenejšo zahvalo.
IO FZS
II. redna seja celotnega odbora FZS
(5. 12. 1953)
Sklepi: IO poroča o opravljenem delu. —
Občni zbori podružnic FZS morajo biti
opravljeni najkasneje do 17. januarja 1954.
Občni zbor FZS bo 14. februarja 1954. Članarina za leto 1954 mora biti poravnana
skladno s pravili FZS do 31. januarja 1954.
— Dopis Dragana Novaka iz Zagreba, v katerem se zahvaljuje za častno članstvo FZS.
je bil ponovno pretresen in sprejeto besedilo odgovora, ki ga je predlagalo častno
razsodšče FZS. — Skladno z možnostmi, ki
jih nudi novi gospodarski sistem ter na veljavnih zakonskih osnovah je IO FZS zaprosil Izvršni svet LRS za dovoljenje o ustanovitvi trgovskega podjetja FZS, ki bi se
pečal s prodajo in nakupom znamk, poštnih
vrednotnic, filatelističnim priborom in literaturo. Gospodarski svet LRS je že izdal
dovoljenje za to podjetje, ostale formalnosti
pa so še v teku. FZS je s tem želela zagotoviti pretrebna finačna sredstva za obstoj
in razvoj filatelije v Sloveniji ter po svojih
močeh sodelovati pri borbi za znižanje cen.
kar pa je mogoče le takrat, če obstajata
vsaj dve podjetji iste stroke. Za ustanovitev
trgovskega podjetja FZS je glasovalo 10
članov odbora, proti nihče, vzdržal pa se je
blagajnik II Martin Špindler. Delo na uspešnejšem sodelovanju z Zvezo pionirjev Slovenije napreduje. — Uredništvo revije »Nova filatelija« je razposlalo okoli 3000 izvo-

Vse leto boste prejemali revijo zastonj,
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dov izredne številke lia, ki je bila posvečena propagandi filatelije. Finančno vprašanje je akutno, ker dolgujejo naročniki okoli
148.000 dinarjev. Sklep seje je bil: po seznamu naročnikov-dolžnikov (ki ga uredništvo naj dostavi vsem podružnicam) izroče
odborniki podružnic znamke, ki jih dele članstvu, šele takrat, ko naročnik poravna svoje obveznosti. — FZS bo navezala stike z
Radio Ljubljano, da bi ta naša postaja tudi
uvedla oddaje za filateliste.

OGLASI

Okrožnica št, 8
Dne 14. 12. 1955 je IO FZS razposlal okrožnico št. 8, ki vsebuje navodila za izvedbo občnih zboiov, za naročila znamk STT-VLJN?,.
opozorilo za poravnavo dolgov FZS in uredništvu »Nove filatelije« ter revije »Filatelista« ter rokovnike za plačilo članarine. Okrožnica je bila razposlana po pošti.
Št. 1175'55.
IO FZS

IZ URADNIH LISTOV
Uradni list FLRJ prinaša v štev. 46 od
18. novembra 1955 pod številko 405:
Na podlagi 5. člena zakona o poštni, telegrafski in telefonski tarifi izdajam

ODLOČBO
o seriji priložnostnih poštnih znamk ob
desetletnici drugega zasedanja AVNOJ.
Nti dan 29. novembra 1955 se izroči v promet serija priložnostnih poštnih znamk ob
priliki proslave desetletnice Drugega zasedanja Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije v Jajcu.
Serija teh znamk obsega tri vrednosti, in
sicer:
1. znamko za 15 dinarjev, črnozelcne barve. Na znamki je slika mesta Jajce;
2. znamko za 50 dinarjev, karminske barve. Na znamki je slika poslopja v Jajcu,
v katerem je bilo Drugo zasedanje;
5. znamko za 50 dinarjev, temnorjave barve. Na znamki je slika maršala Tita, ko
govori na Drugem zasedanju.
Na vseh znamkah je pod sliko napis:
»FNR Jugoslavija«, in sicer na prvi in drugi znamki v cirilici, na tretji pa v latinici.
iNad sliko je napis: »AVNOJ II zasedanje«,
in sicer na prvi in drugi znamki v latinici,
na tretji pa v cirilici. Na vseh znamkah
sta letnici 1945 in 1955. Označba vrednosti je
na prvi in drugi znamki v latinici, na tretji
v cirilici. Na vseh znamkah sta letnici 1945
in 1955. Označba vrednosti je na prvi in
drugi znamki v spodnjem levem kotu, na
tretji znamki pa v zgornjem desnem kotu.
Te znamke bodo prodajale vse večje pošte, dokler se ne porabijo. Za frankiranje
poštnih pošiljk pa bodo veljale do roka, ki
bo določen s poznejšo odločbo.
Št. 5712.
Beograd, 10. novembra 1955.
Direktor Glavne poštne drekeije:
Nikola Milanovič s. r.

Ernest Tiran, ravnatelj gimnazije, Laško,
Slovenija, želi zamenjavo 100 do 150 znamk
Jugoslavije za enako število znamk vsega
sveta — rabljene, različne.
nar
Da bi se razširilo zanimanje za izdelavo
albumov, zlasti med mladino in pionirji,
sem pripravljen ob nedeljah nuditi pomoč
z instrukcijami oziroma praktično pokazati,
kako se za mal denar naredi preprost album. — Treba Vam je le pravočasno javiti
na naslov: Ivan Pirnat, Loka 45, p. Črnomelj, da odgovorim, kakšen material je treba pripraviti. Tak knjigoveški tečaj bi bil
brezplačen; prosim le za povrnitev voznine
in brezplačno hrano.
nar

'L jugoslovanskimi filatelisti žele zamenjavo:
A. Becker, Kardingetstrasse 15. Bocholt/V.
Nemčija.
K. O. Vitanen, Abo 9, Finska.
Oskar Loven, Fkeskogsviigen 16. Skövde,
švedska.
Alfred Braun, Sonnenallee 155, Berlin - Neukölln, Nemčija.
E. W. Larssons, Vasagatan. Stockholm, Švedska.
Edgars Stalbovs, Postbox 684, Stockholm I.
Švedska.
Herdis Möller, Alildsgaard 8, Bhr. Koben havn, Danska.
J. Bonn, Femstraat 26, Amsterdam-Z, Nizozemska.
A. B. Joeson, Soedermalmsv 18. Fiuspoug,
Švedska.
Ernst Baer, Wilchelmshavenerst 54. Berlin
NW 21, Nemčija.
Dr. Eno Pascoli, Vialle N XIV. Maggio 15.
Gorizia, Italija.
V. Ostergaard, Postbox 240, Aarhus, Danska.
Ludvig Lraszuyanszky, Kispest Kisfaludv.
Madžarska.
Zgornje naslove nam je iz prijaznosti posredoval to”. Ivan Jurič iz Maribora, za kar
se mu prav lepo zahvaljujemo.
U redništvo.

Odvisne znamke nalepite v zvezke
krožne zamenjave FZS

Tako boste najlaže spopolnjevali
svojo zbirko!

če pridobite 6 celoletnih naročnikov !
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KODE-ZNBKI
A ZNAMKE
1 nerabljene, 2 rabljene, 3 klasične, 4 boljše, 5 navadne, 6 novosti,
7 letalske, 8 bloki, 9 celine, 10 FDC, 11 popolne serije, 12 po manko-listi,
13 kos za kos, 14 količinke.

B TEMATIKA
I arhitektura, 2 avtomobilizem, 3 borci za svobodo, 4 brodarstvo, 5 cvetice, 6 deca, 7 delo, 8 dobrodelnost, 9 državniki, 10 državni poglavarji,
II filatelistični dogodki, 12 fiziki, 13 glasba, 14 glasbeniki, 15 gradbeništvo, 16 grbi, 17 industrija, 18 izumitelji, 19 kemiki, 20 kmetijstvo,
21 letalstvo, 22 mesta, 23 narodne noše, 24 narodopisje, 25 pesniki,
26 pisatelji, 27 pokrajine, 28 poštarstvo, 29 Rdeči križ, 30 slapovi, 31 slikarji, 32 slikarstvo in kiparstvo, 33 slike, 34 spomeniki, 35 spominske
izdaje, 36 šport, 37 številke, 38 tehnika, 39 UNO, 40 UPU, 41 verstvo,
42 vojaščina, 43 zdravniki, 44 zdravstvo, 45 zemljevidi, 46 zgodovinski
prizori, 47 zgodovinske zgradbe, 48 znanosti, 49 zvezdoslovje, 50 železnice, 51 živalstvo.

C KATALOGI
1 Affa, 2 Galvez, 3 Gibbons, 4 Landmans, 5 Michel, 6 Sanabria, 7 Sassone, 8 Scott, 9 Zumstein, 10 Yvert.

D RAZGLEDNICE
1 frankirane spredaj, 2 frankirane zadaj, 3 nepopisane, 4 črnobele,
5 barvaste, 6 maksimum-karte, 7 po motivih (navedite v oklepaju
ustrezne številke pod točko B).

E RAZNO
1 knjige, 2 revije, 3 časopisi, 4 ex-libris, 5 minerali, 6 novci, 7 bankovci,
8 metulji, 9 žuželke, 10 medalje, 11 muzikalije, 12 fotografije, 13 etikete
škatlic za vžigalice, 14 R-listki.

F PRIJATELJSKO DOPISOVANJE
1 samo z moškimi, 2 samo z ženskami, 3 z moškimi in ženskami.

G OBVLADAM JEZIKE

H
K
L
M

1 slovensko, 2 srbohrvaško, 3 makedonsko, 4 češko, 5 poljsko, 6 rusko,
7 angleško, 8 nemško, 9 norveško, 10 švedsko, 11 dansko, 12 nizozemsko,
13 francosko, 14 špansko, 15 portugalsko, 16 italijansko, 17 romunsko,
18 madžarsko, 19 finsko, 20 turško, 21 grško, 22 perzijsko, 23 arabsko,
24 malajsko, 25 kitajsko, 26 japonsko, 27 esperanto.
PRIPRAVLJEN SEM POSLATI POŠILJKO PRVI
PROSIM, DA VI ZAČNETE Z ZAMENJAVO
ODGOVORIM VSAKOMUR
DOPISOVANJE SAMO PRIPOROČENO
Navedena gesla skrbno preberite ter vpišite v priglasnico črke in šte
vilke tistih, ki vam ustrezajo.
Primer: A 1; B 9, 39; C 5; F 3; G 1, 7, 8; H, M.

St.

Priglasnico

Priglašam se kot naročnik na glasilo Filatelistične zveze Slovenije »NOVA FILATELIJA«
ter prosim, da vnesete moj naslov in želje v seznam naročnikov. S svojim podpisom
jamčim, da bom vedno varoval načelo poštenosti in amaterske filatelije.
Priimek

Spol

Ime

Starost let

Ulica

Poklic

Kraj

Zbiram že

Zadnja pošta

Sem član filatelističnega
društva v:

let

Ljudska republika
KODE-znaki:
Prijavnico mi je dal:

naročnik št.:

Hkrati sem vplačal letno naročnino 420 din (polletno 220 din) na vaš tekoči račnn
št. 604-T-145 pri NB Ljubljana.
"(kraj)

(datum)
------------------------

(podpis)

|

TUKBJ ODREŽITE!------------------------------------------------------

Pišite razločno in s TISKANIMI ČRKAMI!
TUKAJ ODREŽITE!

St-

—-------------------------------------------------

Priglasnica

Priglašam se kot naročnik na glasilo Filatelistične zveze Slovenije »NOVA FILATELIJA«
ter prosim, da vnesete moj naslov in želje v seznam naročnikov. S svojim podpisom
jamčim, da bom vedno varoval načelo poštenosti in amaterske filatelije.
Priimek

Spol -

Ime

Starost let

Ulica

Poklic

Kraj

Zbiram že

Zadnja pošta

Sem član filatelističnega
društva v:

Ljudska republika
KODE-znaki:
Prijavnico mi je dal:

•

naročnik št.:

Hkrati sem vplačal letno naročnino 420 din (polletno 220 din) na vaš tekoči račun
št. 604-T-145 pri NB Ljubljana.
(kraj)

(datum)

(podpis)

let

KOVB FILBTELIJB «
EVROPA
Jugoslaviju
Albanija
Andora
Avstrija
Belgija
Berlin
Bolgarija
• i .
• Češkoslovaška
Danska
Finska
Francija
Gibraltar
Grčija
Irska
Islandija
Italija
Luksemburg
Madžarska
Malta
Monako
Nemčija — vzhodna
Nemčija — zahodna
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska
Posarje
Romunija
San Marino
Sovjetska zveza
Španija
Švedska
Švica
Trst-AMG
Trst-VUJNA
Turčija
Velika Britanija
AZIJA
Aden
Afganistan
Bahreinsko otočje
Birma
Brunei
Butan
Ceylon
Ciper
Filipini
Francoska Indokina
Hongkong
Indija
Indonezija
Irak
Iran
Izrael

japonska
Jemen
Jordanija
Kitajska L. R.
Koreja
Koveit
Libanon
Makao
Malaka
Nepal
Pakistan
Port. Indija
Saravak
Severni Borneo
Siam
Singapur
Sirija
Tibet

ima naročnike v naslednjih državah
Tunizija
Uganda
Zahzibar
Zlata obala

AMERIKA
Antigua
Argentina
A riba
Bahamsko otočje
Barbados
Bermudsko otočje
Bolivija
Brazilija
Curaçao
Cile
Dominikana
Ekvador
Falklandsko otočje
AFRIKA
Grenada
Guatemala
Abesinija.
Gvijana
Alžerija
Angola
Haiti
Honduras
Azori
Bečuanija
Honduras, br.
Belgijski Kongo
Jamaica
Kanada
Egipt
Kolumbija
Francoska ekvator. Afrika
Kostarika
Francoski Kamerun
Francoski Maroko
Kuba
Lecwardski otoki
Gambija
Južna Rodezija
Mehika
južnoafriška Unija
Montserrat
Panama
južnozaliodna Afrika
Kapverdsko otočje
Panamsko kanalsko ozemlje
Kenija
Paragvaj
Liberija
Peru
Libija'
St. Lucija
Madagaskar
St. Pierre et Miquelon
Mavritius
Surinam
Moçambique
Tobago
Natal
Trinidad.
Nigerija
Urugvaj
Njassa
Venezuela
Réunion
ZDB
Scjšelsko otočje
AVSTRALIJA
Severna Rodezija
Sierra Leone
Avstralija
Cook otočje
Slonokoščena obala
Somalija
Fidži
Sudan
Havaji
Swazi
Nova Kaledonija
Nova Zelandija
Španska Gvineja
Španski Maroko
Papua
Tanganjika
Tahiti
Togo
Tasmanija
Tonga

V160 državah prebirajo revijo »NOVB FILBTELIJB«

TR GOVSKO

PODJE TJE

LJUCLJBNB- STRITBRJEVB!
TELEFON 23-374, 22-043, 20-138

čestita k državnemu prazniku
in se priporoča za obisk v svojih
poslovalnicah:
z železnino:
»ŽELEZO«,
Stritarjeva 7
»KLADIVAR«,
Zaloška 21
»OPREMA«,
Gosposvetska 4
»IDEAL«,
Wolfova 8
»PRI KOSI«,
Miklošičeva 15
»VERIGA«,
Celovška 59
»OKOVJE«,
Št. Vid 91
s kolesi in kolesnimi deli:
»KOLESAR«,
Karlovška 4
z električnim materialom:
»ELEKTROOPREMA«,
Mestni trg 2
»SVETLA«,
Gosposvetska 10
»ELEKTRA«,
Cesta 29. oktobra 19
z gradbenim materialom:
»CEMENT-OPEKA«,
Šmartinska 21
s furnirji in vezanimi ploščami:
»SLOVENIJA-FURNIR«, Gosposvetska 13
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
MATERIAL
Dovoljuje tudi POTROŠNIŠKI KREDIT!
Na debelo in drobno! — Ugodne cene — Kulturna postrežba!

TRGOVSKO GROSISTIČNO PODJETJE

LJUCLJBNB TRUCBRJEVB 1
(Sv. Petra)

- Telefon 23-271 - PoStnl predal štev. 34

