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~ Se tern selvs para vender... ; 
I I § Os comercianles de selos postais Terceira I Nos fazemos tudo 0 ~ 
~_ que po~suem grandes existencias, que esta ao nosso alcance, para tratar ~ 

apreciariio - assim u cremos - as se- com os nossos correspondentes. num 
~ guintes vantagens. ao venderem a sua ambiente de coopera!(iio amistosa. ~ 
is mercadoria a H. E. HARRIS & C.o Acusaremos 0 recebimento da vossa ~ 
~_ de Boston: correspondencia e ofertas com a maior ~_ 

brevidade. Os mostruarios - se V. os 
~ A tiver - serao cuidadosamente tratados ~ 
:: T~fS VA,..T A6f,..S e devolvidos a V. sem risco algum e a :: 
~ __ = IMP()~T A,..Tf S expensas nossas. 0 que especial mente ~=_ 

apreciam os nossos correspondentes 
ia_- Prhneira I Se a sua mercadoria no estrangeiro e a nossa forma de fa- ~_ 

e pre~os sao satisfatorios V. tera em zer os pagamentos com -rapidez: cor-
~ nos urn comprador constante. Possui- rente mente por correio aereo, mas ~ 

mos a casa filatelica maior dos Esta.los tambem a pedido do interessade, por -
~ Unidos da America. Empregamos mais telegrama. ~ 
ia de 150 pessoas e vendemos a milhares § 
= de lojas e comerciantes de selos a re- f,..Vlf.,..()S A SUA LlSTA = 
~_ talho, em tada a parte dos Estados ~_ 

Unidos. Para refazer as nossas exis- Ilf ()ff~TAS 
~_ tencias, estamos comprando cons tan- ~_ 
:: temente imensas quantidades de selos, Actualmente desejamos comprar, :: 

e lotes r d 0 em especial, em grandes quantidades, 
~ m g an es e pequen s. tad a a especie de selos em pacotes, ~ 

series completas e selos soltos. 
GA~ANTIA AI3S()LUT A Para 0 nosso comercio a retalho, 

tambem desejamos comprar quantida-
SeJ&unda I Ao vender-nos, V. des menores d~ series do mais alto 

gaza de uma garantia absoluta. A nos- valor. 
sa reputa~ao, pel a lisura em qualquer Porlanto agradar-nos-ia que V. nos 
negocio que fazemos, e universalmen- enviaese uma lista detalhada do que 
te conhecida. A pedido, teremos muito V. tern para vender, ou se prefere, urn 
prazer em dar referencias, no seu Pais mostruario. (Pedimos 0 favor de nos 
ou paise! visinhos ao seu. Os nosses nao enviar selos a escolha, a menos 
depositos (no First National Bank, Na- que 0 solicitemos especial mente. Man-
tional Shawmut Bank and Webster tle-nos, primeiro, so a lista de ofertas). 
& Atlas Bank, todos Bancos de Boston, Rogamos-Ihe tambem que nao dei-
os quais aproveitamos esta ocasiao, xe de mencionar 0 pre~o e a q~anti-
para citar como referencia) sao bas- dade disponivel de cada urn, e 0 nome 
lante grandes para pagar compras de do catalogo cujos numeros V. usa. 
qualquer volume. Por conseguinte V. Muito Ihe agradecemos que nos 
nfo corre risco algum, em receber 0 marque os pre~os mais baixo possi- -

~ seu dinheiro, nem sofre qualquer atra- vel, pois desta forma podemos fazer ~ 
~ zo, quando enviar selos por mar, para pedidos maiores e com mais frequen- ~ 
_ H. E. HARRIS & C.o. cia. _ 
5 ~ I Envle-nos a sua lI.t. cle of.rtas, hoie m •• mo I 
:: :: 
§ H. E. HARRIS & 0.° i 
§ i 
~ .A cq8~ filatilica maiB important« dOB Kltadol Un idol do. America . ~ - :: ! l()S - Massachusetts Ave. -l3ostoo - Mass. - U. S. A. :: 
§ ~ 
~ ~ 
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CLUB FILATELICO DE PORTUGAL 
AJvarli N .- 117 de 27 de Otttubro de 1943 
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COHJPOS GEHJEN1CJE£§ ]EM Jl94b6 

ASSEMBLEIA GERAL 

1. j\4orGe~ CotrGl 
MGnuel r. R. froyG 

IlrrJuuulo lima 

Neill'io ill'ifo • Cunha 

Jlumbe rfo lficuUl Ilado~ 

CONSELHO FISCAL DlREC<;AO 

Coron. R./lI'icCI'I1o do. Sill/G 

DCll/iii l.ofl.~ c1o~ SGnilo~ 
Domin90~ SGcrGme nio 

~iIl5l. 0 ov.tc1l1'co~ Pere ,i« 

10io T ClUlur.~ 
1. R. iD:iC1~ l=.ppelrCl 

II. IOP5l.~ ii. !rlfo 

£dl.l.GlI'do DOlI'e~ 
•• •• 

Boletim Oiiciol- Orgao do Club no Imprenso - Distribui~ao gratuito flOS s6cios 
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lallLlOTIC 
Varios editores de publica~oes filatelicas 

de quase todo 0 mundo tern enviado a est. 
Club revislas, folhetos, catalogos, pre~arios, 
etc., aDs quais nunea agradecemos por falta de 
oportunidade. 

Hoje que 0 podemos fazer, retribuindo a 
amabilidade que tiveram para connosco, com a 
oferta da nossa modesta publiea~ao, endere~a
mos a tados os nossos melhores agradecimen
tos, desejando-lhes as maiores prosperidades. 

UItimamente foram recebidas: 

Portugal 
PORTO - Merca.do Filatilico, N.o 20 (por 

assinatura). 
LISBOA - 0 Selo, Janeiro de 1946; 0 Fila

telistu, N.o 68; Filatelia e Filateliata" N.o 10. 

Espanha 
PAMPLONA - El Eco Filate1ico, N.o 18 

(por assinatura). 
RENTERIA - Boletin Fil .. UlictJ B8paiiel, 

N.o 64. 
BARCELONA - Bibluteea del Fila.teli,ta, 

N.o S; Prer;ario de 1945 da Filatelia C08mo,. 

Fran~a 
MARSELHA - Prifll CtJuranl Ilu8tree, d. 

Outubro/Novembro de 1945; Inj.,.m .. reur Philo.
relique, N.D st. 
ADa6rlea do Nort. 

BOSTON - H. E. Harri. ct C.·, vArios ca
tlilog08 e pre~rios. 

o CLUB 
COMUNJ[CA: 
Todas as compras efectuadas pelos

s6cios por intermedio do Club, na 
Casa Eladio doe Santos. beneficia
rao de importantes descontos. 

• Todos os socios que ainda 0 naD 
fizeram. devem enviar ao Club ~ 
fotografias tipo «passe» para os
cartoes de identidade. 

• Estao em distribuir;ao. mediante 
o pagamento de 2$50, os exempla
res dos Estatutos do Club. 

• Todos os s6cios podem enviar pa
ra 0 Club. para publicarrao no Bo
letim. os seus escritos filatelicos. 

• Aceitamos e agradecemos quais
quer publicar;Oes destinadas it Bi
blioteca do Club. 

projeclo sem duvida duma grande novidade. 
A eslampilha, como lodas as cousas con

sa,radas, e uma fOrmula, tern urn cunho e 
quase lodos 011 artislas que concorreram a 
essa maneira lradicional se animaram como 
se pode ver enlre os que conseguiram oulros 
premi08 e na maio ria das men~oes honrosas. 

Sempre ou '1uase sempre 0 buslo da Re
publica com 0 seu barrete frlgio ou a sua 
coroa de IOUrI!l8, arrimada ao gladio da justi~a 
tendo no rosto uma serena expressao de beleza. 
Nao vibra a nota da oricinaiidade, nao sai num 
rgmpante alguma cousa de nove a nao ser 
nesse projecto verdadeiramenle interessante 
do sr. Artur Melo. • 

Ha ainda outres onde a Republica segura 
a rabi~a do arado e vai lavrando a terra mas 
a sua execu~ao e inferior com parada com a do 
trabalho do distinto artist.!, a que 0 juri fez a 
mais integra e cabal jUlJtica. 

o premio concedido desta forma tern 0 
grantle merecimento, de para um novo con
curso de estampilhas destinadas as Col6nias, 
os artistas se alreverem a apresentar trabalhos 
cheios duma original maneira ante 0 qualillui. 
tas vezes recuavam receando os juris. 

Obtiveram c1assifica~oes em segundo lu
gar os projectos dos srs. Simoes tie Almeida 
Sobrinho e Cella Mota, filho, seRdo tambem 
apresentados trabalh0s dos srs. Catarino Car
doso e Sousa Machado nos EJuais se vi am os 
vuHos mais eminenles da hist6ria porluguesa 
e alcuns dos mais belos monumentos nacio
nais d~vendo as estampiIhas destinadaa as 
col6nias e i1has reproduzir trechos piterescos 
locaisD. 

Apesar de decorridos 34 «nos so
bre 0 bom gosto-aqui para nos, fal
la de gosto-dos selos portugueses, 
fipo «Ceres», poueo ou nada temos 
progredido na sua beleza. 

Nilo e porque nos faltem os arfis
las, em qualquer dos campos por que 
pass am os selos, desde os projeetos 
tlte ao fipo definitivo, mas por uma 
razilo, talvez muito poderosa, e ate 
agora . .. inerplicavel. 

E assim, com esta pobreza lilate
lica cd temos cumprido uma determi
na(:Qo superior, desprezando 0 real 
valor do selo, como elemento, e dos 
me/hores, de propagtmda do turismo 
e 10 lelore naeionais, dll eultura popu
lar, etc., ao con/rdrio dos outros pal
ses. que (lproveitam todas as suas 

belezas naturais e artificiais para a 
impressilo dos seus selos, divulgando 
tI sua historia, geografia, costumes, 
religiilo, e um sem ndmero de ass un
tos tais que fazem do vulgar selo uma 
obra prima, eapaz de despertar em 
qualquer leigo 0 gosto pelo eoleecio-
namento filatelico. ' 

Talvez seja ali pelo facto de nilo 
se pretender inutilizar uma estampi
lha artfstica, bem desenhada e im
pressa, de cores vivas e adequadas, 
que no estrangeiro se contam os fi/a
telistas por milhares e ate milhoes, 
en'luanto no nosso pals, cdlculo leifo 
emplricamente, poueo ird aiem de um 
milhar. 

FILATELIA HUNGARA 
(conclusao da 5.a pacina) 

e de grande valor. Se isto nao ftlsse 
o suficiente para dar uma palida 
ideia da filatelia e eoleccionadores 
hungaros, bastaria so um nome, co
nhecido de todos, para dizer-nos 0 

que era a filatelia no verdadeiro 
senti do da palavra, a quem 0 desen
volvimento filatelico portugu~s tan
to deve. 

Representa~ao e Propaganda 
Filatelica 

J()SG ~()drie() mas ferreira 
Teseureiro do Club Filalelico de Portugal 

Rua DasnaBeeno Monteiro. 23 r ic 
LISBOA - Portugal 

AOS FILATELISTAS 
Com pro, troco e vendo com coleecionadores 
adianta.tos. Preferencia aireo. nevos ou usaclos 

4. EO~6fS E~ITO 
Rua Heliocloro Salpdo, 1-E - BARREIRO 

Portugal 
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A prop6sito dos tilo falados selos 
portugueses, tipo «Ceres», dos quais 
se fizeram tantas emissoes que ate 
nos pareda ter sido adoptado como 
«tipo unico-, transcrevemos da revis
ta «flustra~ilo Portuguesa-, de 17 de 
Abril de 1911, 0 seguinte artigo inti
lu/ado ... 0 concurso da estampilha da 
Republica» : 

nEm Portugal raramente houve lindas ea
tampilhas. As do tempo de D. Luiz, dum tom 
escuro na sua maioria, mostravam a face bo
chechuda e burguesa do soberano numa rna 
gravura. 86 umas que apareceram em relllvo, 
ja no lim do reinado, tinham urn certo ar ·artf8-
tico. No geverno de D. Carlos tamb~m nao se 
cuidou muito a estampilha; as de D. Manuel 
nie eram das mais felizes. 

De quando em quando apareciam estam
pilhas de cen.tenarios, como 0 da India, tie 
Santo Ant6nio e Henriquino e nelisas havia ja 
urn grande cunho, alguma cousa de bela 8 
evocadoi, trechos de epopeia ou de lenda, figu
ras que se alteravam, pendoes que se deslral
davam ou gestos mans os dum santo descendo 
sObre as aguas. Os artistas concorriam e safa 
disso uma obra perfeita, agradavel a vista, 
interessante, sem aquele ar banal de chancela 
que tem a maioria dll8 selos portugueses a 
excepcio dos que ja cilamos e dO\1tro tamhem 
em rel.vo, do tempo de D. Pedro V. Nos outros 
pafses as estampilhas sao cuidadas. Nas monar
fluias quase sempre representam 0 soberano, 
apenas a cabeca ou 0 busto, como nos espa
nh6i", nos gregos, nOI austrfacos, mas issa 
bern executado com semelhancas flagrantes e 
com urn acabamento arUstieo. Nalgumas na
\!08S t!m as estampilhas sfmbc;>los, notas que 
~ao todo 0 p8lsado daqu'tla terra ou legend as 
que lalam doutras idades. A variedade en tao e 

«UNIVERSO)) N.D 1, de 11-6-1945 

Nesta sect;ao transcrelJerernns quaisquer 
a'8untos que, merce do ,ell intere' se, sejam 
considerados di!/noll de arqui /JO nail colunall 
de,le Boletim. 

Faremos as trallBcrit;ues dos artigos pu
blicadol pelo ROS80 Club,l1a Re/Jillta n UN/
VERSO» e no, nOBBa circular mensal diB
tribuida a todos OB lIociol. 

enorme. Vma estampilha de certo preco ~ in
teiramente diferente nao s6 na cor mas no 
fundo, no desenho, em tlldo, das Clutras,o que 
da desde logo, com 0 aspecto, a utilidade de 
nlio serem pOlIsfveis confusoes. 

Sao lindas as estarnpilhas francesas na sua 
simplicidade, interes&antes muitas das brasi
leiras; as argentinas sao de uma grande varie
dade, podendo dizer-se que ~ exactaml'nte nas 
republicas americanas que ha mais diversi
dade nas f6rmulas de franquia a mudarem 
muitas vezes de presidente para presidente. 

Agora, tarnb~m em Portugal vai haver uma 
linda estampilha, a primeira do Gov~rno da 
Republica. 

E' uma bela ligura de mulher de rosto 
perftito, cabelos esparsos sob 0 seu barrete 
-frfgio; tern no peito e escudo de Portugal, 
parece encarnar bern a patria e a justica, e ~ 
de uma excelente exeCUCao 0 seu desenho. Foi 
aste 0 mod flo que obteve 0 primeiro pr~rnio, 
e, por con"equencia 0 adoptado. E' seu autor 
9 distinto artista sr. Constantino Fernandes, 
cujo8 trabalhos tern merecido da crftica e do 
publico 0 mais justo e sincero acoJhimento. 

Tambem foi c1aasificado em primeiro lu
gar a projecto de sr. Artur de Melo, que 0 juri 
achou magnifico e originalfssirno. 0 seu autor, 
porem, destinara-o aos Acores, e para tal fim 
foi unanimemente aprovado como merecia. 

E' uma figura que vai removendo com a 
pa forte a terra que' necessario fecundar. 

8fmbolo da patria, ~ tamb~m sfmbolo do 
trabalho. 
. Os artistas que julgaram os modelos dos 
v;ir~os c9nc9rrentes achjlram excelente este 
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RAllO DE SER 

D ESDE que 0 Club Filat~lico de Portugal apareceu como associa~ao legal mente constituida, 
uma das nossas aspiracoes mais instantes, tern sido a publicacao de urn boletim peri6dico 
que nos permita pDr em contacto constante com os associados e sirva, ao mesmo tempo, 
para estreitar as relacoes entre os celeccionadores de selos. Motivos varios impediram a 

.efectivacao daquele objeotivo e, como se tornasse necessario estabelecer aquele contacto, tivemos que 
recorrer a circular dactilografada que mensalmente enviavamus aos s6cios do Club. 

Hoje, que algumas das dificuldades entao existentes, se encontram vencidas, vimos dar satisfa
~ao aquela aspiracao com a publicacao deste boletim. 

Embora na aparl!ncia se apresente modesto, a sua publicacao representa um grande esfDreo 
dispendido, e Deus sabe quantal canseiras e trabalhos n~o .tere.mos ainda que enfrentar, para 0 con
seguirmos manter. Julgamos, por~m, preferfvel a mod~sha Intctal com que 0 apresentamos, mas com 
o prop6sito firme de perdurar e fazer obra util, do que comeearmos com magnifidncias aparatosas 
'para termos apenas alguns escassos meses de existencia. 

o seu aparecirnento justifica-se, ainda, como propaganda de uma causa - a da filatelia, como 
.(}efesa de direitos - os dos s6cios do Club Filatelico de Portugal, e como definicao de urn principio 
mundialmente reconhecido e que perdura atrav~s de mtiltiplas geracoes em todas as manifestacoes 
.(}a vida - 0 da associaclio. 

A propaganda da filatelia, a defesa dos interl!sses dos coleccionadores de selos, especificada
mente os dos s6cios do Club, a difusao de conhecimentos concernentes a ci~ncia filat~lica, 0 inter
cAmbio entre os filatelistas e a uniao destes em volta da sua associacao, constituem 0:1 fundamental 
.do nOsso programa e do qual nada nos podera afastar. 

Neste programa, singelamente delineado, uma finalidade sobreleva a todas as outras: a uniao 
indispensavel de todos os coleccionadores como necessidade imperiosa para aumentar e valorizar as 
-suas coleccoes. 

o coleccionador portuguCs, vive, geralmente, isolado, reeeoso do contaclo e da convivencia des 
outros coleccionadores, com acanhamento de mostrar 0 que possue e de pedir aquilo de que neces
sita. Com este isolamento e injustificado receio, s6 muito lentamente e a custa de avultadas despesas, 
.nem sempre compativei.8 com as suas pOSies, consegu~ ~m ~umento aprecia~el n~ sua coleccao. Dai, 
o desAnimo e 0 aborrectmento gerando a falta de perststencta no seu Jabor ftlateltco e, quantas vezes, 
- por que nlio afirma-Jo desassombradamente? - 0 abandono dos seus selos, que acaba por vender 
ao desbarato ao .prilBeiro que the aparece, na conviccao de que fOra inti til 0 entusiasmo com que 
iniciara a sua coleccao e 0 carinho com que a cuidara. 

o convfvio com outros filatelistas desperta interesse e entusiasmo dando lugar a trocas de 
selos, sempre \iteis para quem as pratica. As trocas constituem um meio rapido e, at~ certo ponto, 
econ6mico para 0 preenchimento das casas vagas dos albi.Ins valorizando, conlequentemente, as 
eoleecoes . . 

Julgamos ter justificado suficient~mente, embora a largos tz:acos, 0 aparecimento desle ~olet!m 
e a vantagem dos coleccionadores se umrem para defesa dos seus tnteresses. Que todos os ftlatehs
tas meditem no que escrevemos e Da sinceridade com que vimos advogando uma causa que e de to
dos e que por isso a todos cumpre auxiliar e defender. Da uniao resultara a valorizaca? do trabalho 
individual e 0 desenvolvimento da filatelia no nosso Pafs, razao de ser do nosso aparectmento. 
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1N0 Barreiro, por intermedio do 
filatelista A. Borges de Brito, 
foi mais uma vez organizada 

uma exposic;ao de selos, capas de 
albuns, cadernos, charneiras, paco
tes e selos s6bre folhas, etc., sendo 
esta a terceira realizada por este 
conhecido p.ropagandista da filate
lia. Nela figuraram tambem os pre
mios obtidos por este filatelista nas 
varias exposic;oes a que tem concor
rido, cuja exposiC;ao se i niciou em 
25 de Agosto e terminou em 30 de 
Setembro ultimos, a qual foi bas
tante concorrida e muito apreciada. 

o Barreiro, que ja tem um razoa
vel n umero de filatelistas, certa
mente que com tais certames muito 
mais se ha-de desenvolver no i\nimo 
dos individuos que juntam ou co
leccionam aq ueles tao uteis pedaci
tos de papel. 

Acerca desta exposiC;ao tran-,cre
vemos do jornal 0 Barreiro, com a 
devida venia, 0 artigo que este pu
blicou s6bre 0 assunto: 

«Ja por varias vezes nas ('olunas do nos so 
semanario foram feitaq algumas refer4!ncias 
sl'lbre a utilidade da filatelia, tanto no que diz 
resp~ito aos fins para que se destina, como 
tambem sob 0 ponto de vista da sua utilidade 
Das colec~6es e ainda, por vezes, tais pedacitos 
de papel, representam a hist6ria de cada pals. 

Quantas recorda~6es, paisagens, figuras, 
moftumentos, etc., e tantas outras fases nos 
alio revela4as atraves dos selos de cad a paisl E 
Ie en tiD os seus desenhos, as suas cOres e as 
figuras que comp6em tal conjunto aparecern 
bem distribuidas, en tao a admira~ao pelo gosto 
arUstico revelado, logo se p,atenteia a merecer 
a n08la admira~io e senllibllidade. 

Ha paises que nos revelam, atraves dos 
selos, 0 seu gl'lsto artistice, e na sua lactura 
fazem sobre8lair, DO descnho e nas c6rcs, to
dos os atributos a real~rem sobremaneira hse 
rico conjunto. Temos, sob 4!88e ponto de vista, 
a destacarem-Be dos demais paisea, a Suiua, 
LiechensteiJ:l, JhlAgna, .Alcmanha, Holanda, 

etc., etc, cujos selos emitidos estio nestas con
di~6es. 

Mas nem somente sob esse aspecto, 0 que 
alib ja e importante. Ha tambem 0 facto mais 
significativo, de muitos exemplares atingirem 
a raridadc e com iSBO urn relativo valor, por 
vezes cifras bern elevadas. 

Niio podem, pois, os caros leitores imagi
nar quanta gosto arti!ltico representa pOBBuir 
uma soberba colec~iio, que esteja recheada, a 
par, bern entendido, do seu valor real. 

E e assim que, desejando traduzir com 
faetos 0 gosto pela filatelia, fazemos, nas mon
tras da Papelaria do Parque, mais uma expo
skao de material filatelico. Desejamos mostrar, 
especial mente a alguns entusiastas ou adeptos, 
a beleza e 0 gOsto por tao interessantfssimo 
passa-tempo. 

Resta-nos, apenas, aconselhar uma visita 
para tal lim, simples mente para se certificarem 
do que deixamos exposto.» 

Felicitamos a laboriosa e impor
tante localidade que e 0 Barreiro, 
por mais esta iniciativa, visto que 
tais acontecimeotos nao s6 honram 
as localidades ou individuos que os 
promovem como ate quem os orga
niza, nao obstante 0 trabalho e can
ceiras que sempre trazem aos orga
nizadores. 

Honra, po is, it importante locali
dade por ~ste proveitoso exemplo 
de dedicac;ao filatelica. 

DR. MARCOS PEREIRA 
AT. Sacadura Cabral, 21-1." E8Q.o - LISBOA 

Troca Portugal, Col6niu e Estrangeiro 

DAVID LOPES DOS SANTOS 
Rua de Belem, 48_1.° - L1SBOA 

Tr.ca. lIelo, de Portugal e Col6nitu, 
Europa e correio aereo "nil'er.al. 
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ULTIMO numero que re
cebemos das «Marktbe
cicht» (Informac;oes s{)
bre 0 mercado de Buda

pest) foi ha cerca de um anD e desde 
entao nunca mais recebemos noti
cias s{)bre a vida filatcHica hungara. 

A Hungria tem um lugar proe
minente na filatelia, porque as suas 
emissoes de selos, hem coordenadas 
e de verdadeiro interesse, agradam 
aos coleccionadores. Fazendo parte 
da Uniao Postal, a Hungria possuia 
em 193'1, 1855 estac;oes de correio e 
569 agencias postais. As liohas tele
grMicas atingiam cerca de 9 mil 
quil6metros de extensao, 0 que de
moostra a grande actividade postal 
deste pais. 

Durante a guerra de 1914-18, os 
huogaros viram os seus selos so
brecarregad08 pelos ocupantes fran
ceses em Arad, Bracska e Baranya, 
e pelos romeoos em Debreczen, Sze
!1edin, Baoi e Temesvar, sendo esta 
ultima ainda pelos servios. Atem 
disso tiveram que emitir selos com 
fios especiais, como os destioados 
aos prisioneiros. 

Reconhecendo-se a necessidade 
de proteger 08 inter~sses dos cor
rei os e filatelistas, a Hungria pro
molgou em 31 de Dezembro de 1932 
uma lei que interditava 0 fabrico de 
selos falsos e impoodo penas seve
ras aos falsificadores, sao~oe8 que 
se aplicavam aos fabricantes de se-
108 em curso ou nao, assim como 0 
de aposiC;Ao de sobrecargas, perfu
ra~oes ou noutro.s caS08 de nitida 
con trafacC;ao. 

Ultimamente a filatelia estava a 
tomar grande desenvolvimento, e 

taoto assim que nos principais cen
tros filatelicos, como seja Budapest, 
Rakospalota, Hatvan e Ozd, 0 nume
ro de coleccionadores aumeotava, 
contando-se entre ~les engenheiros, 
medicos e padres, que preferiam as 
trocas por quantidade. 

Como revistas, possuiam algu
mas excelentes; recorda-nos entre 
outras. a «lmperador Post», «Unga
rischer Briefmarken». «A Belyeg
gyujto~ e «Filateliai Kurir». 

A casa filatcHica mais importan
te era a Kiss Lajos, de Budapest, a 
quem se ficou a dever a criac;ao das 
«Express-Offerte». Nao tinha gran
de numero de filatelicos. 

'" I\< I\< 

Em Budapest existia 0 mais 010-
derno museu filatelico, que entre 
outras particularidades era a do sis
tema de ilumioac;ao por meio de luz 
artificial, e a disposi(jlao das vitri
nes. Esta iam representadas todas 
as emissoes desde a primeira, com 
data de 1 de Maio de 18'11, seloa com 
a efigie de Francisco Jose I, impres
sos na Imprensa do Estado de Bu
dapest, ate aos mais recentes, com
preendendo mais de 60.000 varieda~ 
des. Podia-se ainda admirar erros, 
ensaioB, erros de perfurac;Ao, provas 
de todos os selos e ate os emitidos 
para vlirios fins; as fases de fabri
ca~Ao, desde a escolha de papel, im
press8.o e acabamento. 

A famosa colecc;ao Popovitz esta
va em poder do museu, que, alem 
de colec~oes de selos hungar08, ar
quivava outrae, de diversas na~oes 

(conclue na 7.- pAaina) 
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1N0 Barreiro, por intermedio do 
filatelista A. Borges de Brito, 
foi mais uma vez organizada 

uma exposic;ao de selos, capas de 
albuns, cadernos, charneiras, paco
tes e selos s6bre folhas, etc., sendo 
esta a terceira realizada por este 
conhecido p.ropagandista da filate
lia. Nela figuraram tambem os pre
mios obtidos por este filatelista nas 
varias exposic;oes a que tem concor
rido, cuja exposiC;ao se i niciou em 
25 de Agosto e terminou em 30 de 
Setembro ultimos, a qual foi bas
tante concorrida e muito apreciada. 

o Barreiro, que ja tem um razoa
vel n umero de filatelistas, certa
mente que com tais certames muito 
mais se ha-de desenvolver no i\nimo 
dos individuos que juntam ou co
leccionam aq ueles tao uteis pedaci
tos de papel. 

Acerca desta exposiC;ao tran-,cre
vemos do jornal 0 Barreiro, com a 
devida venia, 0 artigo que este pu
blicou s6bre 0 assunto: 

«Ja por varias vezes nas ('olunas do nos so 
semanario foram feitaq algumas refer4!ncias 
sl'lbre a utilidade da filatelia, tanto no que diz 
resp~ito aos fins para que se destina, como 
tambem sob 0 ponto de vista da sua utilidade 
Das colec~6es e ainda, por vezes, tais pedacitos 
de papel, representam a hist6ria de cada pals. 

Quantas recorda~6es, paisagens, figuras, 
moftumentos, etc., e tantas outras fases nos 
alio revela4as atraves dos selos de cad a paisl E 
Ie en tiD os seus desenhos, as suas cOres e as 
figuras que comp6em tal conjunto aparecern 
bem distribuidas, en tao a admira~ao pelo gosto 
arUstico revelado, logo se p,atenteia a merecer 
a n08la admira~io e senllibllidade. 

Ha paises que nos revelam, atraves dos 
selos, 0 seu gl'lsto artistice, e na sua lactura 
fazem sobre8lair, DO descnho e nas c6rcs, to
dos os atributos a real~rem sobremaneira hse 
rico conjunto. Temos, sob 4!88e ponto de vista, 
a destacarem-Be dos demais paisea, a Suiua, 
LiechensteiJ:l, JhlAgna, .Alcmanha, Holanda, 

etc., etc, cujos selos emitidos estio nestas con
di~6es. 

Mas nem somente sob esse aspecto, 0 que 
alib ja e importante. Ha tambem 0 facto mais 
significativo, de muitos exemplares atingirem 
a raridadc e com iSBO urn relativo valor, por 
vezes cifras bern elevadas. 

Niio podem, pois, os caros leitores imagi
nar quanta gosto arti!ltico representa pOBBuir 
uma soberba colec~iio, que esteja recheada, a 
par, bern entendido, do seu valor real. 

E e assim que, desejando traduzir com 
faetos 0 gosto pela filatelia, fazemos, nas mon
tras da Papelaria do Parque, mais uma expo
skao de material filatelico. Desejamos mostrar, 
especial mente a alguns entusiastas ou adeptos, 
a beleza e 0 gOsto por tao interessantfssimo 
passa-tempo. 

Resta-nos, apenas, aconselhar uma visita 
para tal lim, simples mente para se certificarem 
do que deixamos exposto.» 

Felicitamos a laboriosa e impor
tante localidade que e 0 Barreiro, 
por mais esta iniciativa, visto que 
tais acontecimeotos nao s6 honram 
as localidades ou individuos que os 
promovem como ate quem os orga
niza, nao obstante 0 trabalho e can
ceiras que sempre trazem aos orga
nizadores. 

Honra, po is, it importante locali
dade por ~ste proveitoso exemplo 
de dedicac;ao filatelica. 

DR. MARCOS PEREIRA 
AT. Sacadura Cabral, 21-1." E8Q.o - LISBOA 

Troca Portugal, Col6niu e Estrangeiro 

DAVID LOPES DOS SANTOS 
Rua de Belem, 48_1.° - L1SBOA 

Tr.ca. lIelo, de Portugal e Col6nitu, 
Europa e correio aereo "nil'er.al. 
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A prop6sito dos tilo falados selos 
portugueses, tipo «Ceres», dos quais 
se fizeram tantas emissoes que ate 
nos pareda ter sido adoptado como 
«tipo unico-, transcrevemos da revis
ta «flustra~ilo Portuguesa-, de 17 de 
Abril de 1911, 0 seguinte artigo inti
lu/ado ... 0 concurso da estampilha da 
Republica» : 

nEm Portugal raramente houve lindas ea
tampilhas. As do tempo de D. Luiz, dum tom 
escuro na sua maioria, mostravam a face bo
chechuda e burguesa do soberano numa rna 
gravura. 86 umas que apareceram em relllvo, 
ja no lim do reinado, tinham urn certo ar ·artf8-
tico. No geverno de D. Carlos tamb~m nao se 
cuidou muito a estampilha; as de D. Manuel 
nie eram das mais felizes. 

De quando em quando apareciam estam
pilhas de cen.tenarios, como 0 da India, tie 
Santo Ant6nio e Henriquino e nelisas havia ja 
urn grande cunho, alguma cousa de bela 8 
evocadoi, trechos de epopeia ou de lenda, figu
ras que se alteravam, pendoes que se deslral
davam ou gestos mans os dum santo descendo 
sObre as aguas. Os artistas concorriam e safa 
disso uma obra perfeita, agradavel a vista, 
interessante, sem aquele ar banal de chancela 
que tem a maioria dll8 selos portugueses a 
excepcio dos que ja cilamos e dO\1tro tamhem 
em rel.vo, do tempo de D. Pedro V. Nos outros 
pafses as estampilhas sao cuidadas. Nas monar
fluias quase sempre representam 0 soberano, 
apenas a cabeca ou 0 busto, como nos espa
nh6i", nos gregos, nOI austrfacos, mas issa 
bern executado com semelhancas flagrantes e 
com urn acabamento arUstieo. Nalgumas na
\!08S t!m as estampilhas sfmbc;>los, notas que 
~ao todo 0 p8lsado daqu'tla terra ou legend as 
que lalam doutras idades. A variedade en tao e 

«UNIVERSO)) N.D 1, de 11-6-1945 

Nesta sect;ao transcrelJerernns quaisquer 
a'8untos que, merce do ,ell intere' se, sejam 
considerados di!/noll de arqui /JO nail colunall 
de,le Boletim. 

Faremos as trallBcrit;ues dos artigos pu
blicadol pelo ROS80 Club,l1a Re/Jillta n UN/
VERSO» e no, nOBBa circular mensal diB
tribuida a todos OB lIociol. 

enorme. Vma estampilha de certo preco ~ in
teiramente diferente nao s6 na cor mas no 
fundo, no desenho, em tlldo, das Clutras,o que 
da desde logo, com 0 aspecto, a utilidade de 
nlio serem pOlIsfveis confusoes. 

Sao lindas as estarnpilhas francesas na sua 
simplicidade, interes&antes muitas das brasi
leiras; as argentinas sao de uma grande varie
dade, podendo dizer-se que ~ exactaml'nte nas 
republicas americanas que ha mais diversi
dade nas f6rmulas de franquia a mudarem 
muitas vezes de presidente para presidente. 

Agora, tarnb~m em Portugal vai haver uma 
linda estampilha, a primeira do Gov~rno da 
Republica. 

E' uma bela ligura de mulher de rosto 
perftito, cabelos esparsos sob 0 seu barrete 
-frfgio; tern no peito e escudo de Portugal, 
parece encarnar bern a patria e a justica, e ~ 
de uma excelente exeCUCao 0 seu desenho. Foi 
aste 0 mod flo que obteve 0 primeiro pr~rnio, 
e, por con"equencia 0 adoptado. E' seu autor 
9 distinto artista sr. Constantino Fernandes, 
cujo8 trabalhos tern merecido da crftica e do 
publico 0 mais justo e sincero acoJhimento. 

Tambem foi c1aasificado em primeiro lu
gar a projecto de sr. Artur de Melo, que 0 juri 
achou magnifico e originalfssirno. 0 seu autor, 
porem, destinara-o aos Acores, e para tal fim 
foi unanimemente aprovado como merecia. 

E' uma figura que vai removendo com a 
pa forte a terra que' necessario fecundar. 

8fmbolo da patria, ~ tamb~m sfmbolo do 
trabalho. 
. Os artistas que julgaram os modelos dos 
v;ir~os c9nc9rrentes achjlram excelente este 

Pligina 6 • I3{)LfTIM ()O CLUI3 flL4.TfLlC{) ()~ 1J()~TU«34.L e ·· Nttmero 1. 

l~t~llltlrll~'f I~t~ t[lll~l~ 1~llllA\lrlall[t[t~ I~I~ l~t~IIII~t~A\ll 

.ANO 1-1946 
Dill'edoll': (1I'l5/.o -"JlflIl'COa Pell'ei179 

iEJSfol7: jl.oito "I Gil/a?8': 
JANEIRO-N: 1 

tBedacq30 B Admln1slr8Gh: Rua dos Mouros, 32, 3."_01.° - LIS BOA e ComposlG!o e Impressiio: Emprisa Grillca de Monlemor-o-Hovo, lId.a 

Q 

RAllO DE SER 

D ESDE que 0 Club Filat~lico de Portugal apareceu como associa~ao legal mente constituida, 
uma das nossas aspiracoes mais instantes, tern sido a publicacao de urn boletim peri6dico 
que nos permita pDr em contacto constante com os associados e sirva, ao mesmo tempo, 
para estreitar as relacoes entre os celeccionadores de selos. Motivos varios impediram a 

.efectivacao daquele objeotivo e, como se tornasse necessario estabelecer aquele contacto, tivemos que 
recorrer a circular dactilografada que mensalmente enviavamus aos s6cios do Club. 

Hoje, que algumas das dificuldades entao existentes, se encontram vencidas, vimos dar satisfa
~ao aquela aspiracao com a publicacao deste boletim. 

Embora na aparl!ncia se apresente modesto, a sua publicacao representa um grande esfDreo 
dispendido, e Deus sabe quantal canseiras e trabalhos n~o .tere.mos ainda que enfrentar, para 0 con
seguirmos manter. Julgamos, por~m, preferfvel a mod~sha Intctal com que 0 apresentamos, mas com 
o prop6sito firme de perdurar e fazer obra util, do que comeearmos com magnifidncias aparatosas 
'para termos apenas alguns escassos meses de existencia. 

o seu aparecirnento justifica-se, ainda, como propaganda de uma causa - a da filatelia, como 
.(}efesa de direitos - os dos s6cios do Club Filatelico de Portugal, e como definicao de urn principio 
mundialmente reconhecido e que perdura atrav~s de mtiltiplas geracoes em todas as manifestacoes 
.(}a vida - 0 da associaclio. 

A propaganda da filatelia, a defesa dos interl!sses dos coleccionadores de selos, especificada
mente os dos s6cios do Club, a difusao de conhecimentos concernentes a ci~ncia filat~lica, 0 inter
cAmbio entre os filatelistas e a uniao destes em volta da sua associacao, constituem 0:1 fundamental 
.do nOsso programa e do qual nada nos podera afastar. 

Neste programa, singelamente delineado, uma finalidade sobreleva a todas as outras: a uniao 
indispensavel de todos os coleccionadores como necessidade imperiosa para aumentar e valorizar as 
-suas coleccoes. 

o coleccionador portuguCs, vive, geralmente, isolado, reeeoso do contaclo e da convivencia des 
outros coleccionadores, com acanhamento de mostrar 0 que possue e de pedir aquilo de que neces
sita. Com este isolamento e injustificado receio, s6 muito lentamente e a custa de avultadas despesas, 
.nem sempre compativei.8 com as suas pOSies, consegu~ ~m ~umento aprecia~el n~ sua coleccao. Dai, 
o desAnimo e 0 aborrectmento gerando a falta de perststencta no seu Jabor ftlateltco e, quantas vezes, 
- por que nlio afirma-Jo desassombradamente? - 0 abandono dos seus selos, que acaba por vender 
ao desbarato ao .prilBeiro que the aparece, na conviccao de que fOra inti til 0 entusiasmo com que 
iniciara a sua coleccao e 0 carinho com que a cuidara. 

o convfvio com outros filatelistas desperta interesse e entusiasmo dando lugar a trocas de 
selos, sempre \iteis para quem as pratica. As trocas constituem um meio rapido e, at~ certo ponto, 
econ6mico para 0 preenchimento das casas vagas dos albi.Ins valorizando, conlequentemente, as 
eoleecoes . . 

Julgamos ter justificado suficient~mente, embora a largos tz:acos, 0 aparecimento desle ~olet!m 
e a vantagem dos coleccionadores se umrem para defesa dos seus tnteresses. Que todos os ftlatehs
tas meditem no que escrevemos e Da sinceridade com que vimos advogando uma causa que e de to
dos e que por isso a todos cumpre auxiliar e defender. Da uniao resultara a valorizaca? do trabalho 
individual e 0 desenvolvimento da filatelia no nosso Pafs, razao de ser do nosso aparectmento. 
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COHJPOS GEHJEN1CJE£§ ]EM Jl94b6 

ASSEMBLEIA GERAL 

1. j\4orGe~ CotrGl 
MGnuel r. R. froyG 

IlrrJuuulo lima 

Neill'io ill'ifo • Cunha 

Jlumbe rfo lficuUl Ilado~ 

CONSELHO FISCAL DlREC<;AO 

Coron. R./lI'icCI'I1o do. Sill/G 

DCll/iii l.ofl.~ c1o~ SGnilo~ 
Domin90~ SGcrGme nio 

~iIl5l. 0 ov.tc1l1'co~ Pere ,i« 

10io T ClUlur.~ 
1. R. iD:iC1~ l=.ppelrCl 

II. IOP5l.~ ii. !rlfo 

£dl.l.GlI'do DOlI'e~ 
•• •• 

Boletim Oiiciol- Orgao do Club no Imprenso - Distribui~ao gratuito flOS s6cios 
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lallLlOTIC 
Varios editores de publica~oes filatelicas 

de quase todo 0 mundo tern enviado a est. 
Club revislas, folhetos, catalogos, pre~arios, 
etc., aDs quais nunea agradecemos por falta de 
oportunidade. 

Hoje que 0 podemos fazer, retribuindo a 
amabilidade que tiveram para connosco, com a 
oferta da nossa modesta publiea~ao, endere~a
mos a tados os nossos melhores agradecimen
tos, desejando-lhes as maiores prosperidades. 

UItimamente foram recebidas: 

Portugal 
PORTO - Merca.do Filatilico, N.o 20 (por 

assinatura). 
LISBOA - 0 Selo, Janeiro de 1946; 0 Fila

telistu, N.o 68; Filatelia e Filateliata" N.o 10. 

Espanha 
PAMPLONA - El Eco Filate1ico, N.o 18 

(por assinatura). 
RENTERIA - Boletin Fil .. UlictJ B8paiiel, 

N.o 64. 
BARCELONA - Bibluteea del Fila.teli,ta, 

N.o S; Prer;ario de 1945 da Filatelia C08mo,. 

Fran~a 
MARSELHA - Prifll CtJuranl Ilu8tree, d. 

Outubro/Novembro de 1945; Inj.,.m .. reur Philo.
relique, N.D st. 
ADa6rlea do Nort. 

BOSTON - H. E. Harri. ct C.·, vArios ca
tlilog08 e pre~rios. 

o CLUB 
COMUNJ[CA: 
Todas as compras efectuadas pelos

s6cios por intermedio do Club, na 
Casa Eladio doe Santos. beneficia
rao de importantes descontos. 

• Todos os socios que ainda 0 naD 
fizeram. devem enviar ao Club ~ 
fotografias tipo «passe» para os
cartoes de identidade. 

• Estao em distribuir;ao. mediante 
o pagamento de 2$50, os exempla
res dos Estatutos do Club. 

• Todos os s6cios podem enviar pa
ra 0 Club. para publicarrao no Bo
letim. os seus escritos filatelicos. 

• Aceitamos e agradecemos quais
quer publicar;Oes destinadas it Bi
blioteca do Club. 

projeclo sem duvida duma grande novidade. 
A eslampilha, como lodas as cousas con

sa,radas, e uma fOrmula, tern urn cunho e 
quase lodos 011 artislas que concorreram a 
essa maneira lradicional se animaram como 
se pode ver enlre os que conseguiram oulros 
premi08 e na maio ria das men~oes honrosas. 

Sempre ou '1uase sempre 0 buslo da Re
publica com 0 seu barrete frlgio ou a sua 
coroa de IOUrI!l8, arrimada ao gladio da justi~a 
tendo no rosto uma serena expressao de beleza. 
Nao vibra a nota da oricinaiidade, nao sai num 
rgmpante alguma cousa de nove a nao ser 
nesse projecto verdadeiramenle interessante 
do sr. Artur Melo. • 

Ha ainda outres onde a Republica segura 
a rabi~a do arado e vai lavrando a terra mas 
a sua execu~ao e inferior com parada com a do 
trabalho do distinto artist.!, a que 0 juri fez a 
mais integra e cabal jUlJtica. 

o premio concedido desta forma tern 0 
grantle merecimento, de para um novo con
curso de estampilhas destinadas as Col6nias, 
os artistas se alreverem a apresentar trabalhos 
cheios duma original maneira ante 0 qualillui. 
tas vezes recuavam receando os juris. 

Obtiveram c1assifica~oes em segundo lu
gar os projectos dos srs. Simoes tie Almeida 
Sobrinho e Cella Mota, filho, seRdo tambem 
apresentados trabalh0s dos srs. Catarino Car
doso e Sousa Machado nos EJuais se vi am os 
vuHos mais eminenles da hist6ria porluguesa 
e alcuns dos mais belos monumentos nacio
nais d~vendo as estampiIhas destinadaa as 
col6nias e i1has reproduzir trechos piterescos 
locaisD. 

Apesar de decorridos 34 «nos so
bre 0 bom gosto-aqui para nos, fal
la de gosto-dos selos portugueses, 
fipo «Ceres», poueo ou nada temos 
progredido na sua beleza. 

Nilo e porque nos faltem os arfis
las, em qualquer dos campos por que 
pass am os selos, desde os projeetos 
tlte ao fipo definitivo, mas por uma 
razilo, talvez muito poderosa, e ate 
agora . .. inerplicavel. 

E assim, com esta pobreza lilate
lica cd temos cumprido uma determi
na(:Qo superior, desprezando 0 real 
valor do selo, como elemento, e dos 
me/hores, de propagtmda do turismo 
e 10 lelore naeionais, dll eultura popu
lar, etc., ao con/rdrio dos outros pal
ses. que (lproveitam todas as suas 

belezas naturais e artificiais para a 
impressilo dos seus selos, divulgando 
tI sua historia, geografia, costumes, 
religiilo, e um sem ndmero de ass un
tos tais que fazem do vulgar selo uma 
obra prima, eapaz de despertar em 
qualquer leigo 0 gosto pelo eoleecio-
namento filatelico. ' 

Talvez seja ali pelo facto de nilo 
se pretender inutilizar uma estampi
lha artfstica, bem desenhada e im
pressa, de cores vivas e adequadas, 
que no estrangeiro se contam os fi/a
telistas por milhares e ate milhoes, 
en'luanto no nosso pals, cdlculo leifo 
emplricamente, poueo ird aiem de um 
milhar. 

FILATELIA HUNGARA 
(conclusao da 5.a pacina) 

e de grande valor. Se isto nao ftlsse 
o suficiente para dar uma palida 
ideia da filatelia e eoleccionadores 
hungaros, bastaria so um nome, co
nhecido de todos, para dizer-nos 0 

que era a filatelia no verdadeiro 
senti do da palavra, a quem 0 desen
volvimento filatelico portugu~s tan
to deve. 

Representa~ao e Propaganda 
Filatelica 

J()SG ~()drie() mas ferreira 
Teseureiro do Club Filalelico de Portugal 

Rua DasnaBeeno Monteiro. 23 r ic 
LISBOA - Portugal 

AOS FILATELISTAS 
Com pro, troco e vendo com coleecionadores 
adianta.tos. Preferencia aireo. nevos ou usaclos 

4. EO~6fS E~ITO 
Rua Heliocloro Salpdo, 1-E - BARREIRO 

Portugal 
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§ ; 

~ Se tern selvs para vender... ; 
I I § Os comercianles de selos postais Terceira I Nos fazemos tudo 0 ~ 
~_ que po~suem grandes existencias, que esta ao nosso alcance, para tratar ~ 

apreciariio - assim u cremos - as se- com os nossos correspondentes. num 
~ guintes vantagens. ao venderem a sua ambiente de coopera!(iio amistosa. ~ 
is mercadoria a H. E. HARRIS & C.o Acusaremos 0 recebimento da vossa ~ 
~_ de Boston: correspondencia e ofertas com a maior ~_ 

brevidade. Os mostruarios - se V. os 
~ A tiver - serao cuidadosamente tratados ~ 
:: T~fS VA,..T A6f,..S e devolvidos a V. sem risco algum e a :: 
~ __ = IMP()~T A,..Tf S expensas nossas. 0 que especial mente ~=_ 

apreciam os nossos correspondentes 
ia_- Prhneira I Se a sua mercadoria no estrangeiro e a nossa forma de fa- ~_ 

e pre~os sao satisfatorios V. tera em zer os pagamentos com -rapidez: cor-
~ nos urn comprador constante. Possui- rente mente por correio aereo, mas ~ 

mos a casa filatelica maior dos Esta.los tambem a pedido do interessade, por -
~ Unidos da America. Empregamos mais telegrama. ~ 
ia de 150 pessoas e vendemos a milhares § 
= de lojas e comerciantes de selos a re- f,..Vlf.,..()S A SUA LlSTA = 
~_ talho, em tada a parte dos Estados ~_ 

Unidos. Para refazer as nossas exis- Ilf ()ff~TAS 
~_ tencias, estamos comprando cons tan- ~_ 
:: temente imensas quantidades de selos, Actualmente desejamos comprar, :: 

e lotes r d 0 em especial, em grandes quantidades, 
~ m g an es e pequen s. tad a a especie de selos em pacotes, ~ 

series completas e selos soltos. 
GA~ANTIA AI3S()LUT A Para 0 nosso comercio a retalho, 

tambem desejamos comprar quantida-
SeJ&unda I Ao vender-nos, V. des menores d~ series do mais alto 

gaza de uma garantia absoluta. A nos- valor. 
sa reputa~ao, pel a lisura em qualquer Porlanto agradar-nos-ia que V. nos 
negocio que fazemos, e universalmen- enviaese uma lista detalhada do que 
te conhecida. A pedido, teremos muito V. tern para vender, ou se prefere, urn 
prazer em dar referencias, no seu Pais mostruario. (Pedimos 0 favor de nos 
ou paise! visinhos ao seu. Os nosses nao enviar selos a escolha, a menos 
depositos (no First National Bank, Na- que 0 solicitemos especial mente. Man-
tional Shawmut Bank and Webster tle-nos, primeiro, so a lista de ofertas). 
& Atlas Bank, todos Bancos de Boston, Rogamos-Ihe tambem que nao dei-
os quais aproveitamos esta ocasiao, xe de mencionar 0 pre~o e a q~anti-
para citar como referencia) sao bas- dade disponivel de cada urn, e 0 nome 
lante grandes para pagar compras de do catalogo cujos numeros V. usa. 
qualquer volume. Por conseguinte V. Muito Ihe agradecemos que nos 
nfo corre risco algum, em receber 0 marque os pre~os mais baixo possi- -

~ seu dinheiro, nem sofre qualquer atra- vel, pois desta forma podemos fazer ~ 
~ zo, quando enviar selos por mar, para pedidos maiores e com mais frequen- ~ 
_ H. E. HARRIS & C.o. cia. _ 
5 ~ I Envle-nos a sua lI.t. cle of.rtas, hoie m •• mo I 
:: :: 
§ H. E. HARRIS & 0.° i 
§ i 
~ .A cq8~ filatilica maiB important« dOB Kltadol Un idol do. America . ~ - :: ! l()S - Massachusetts Ave. -l3ostoo - Mass. - U. S. A. :: 
§ ~ 
~ ~ 
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