
ČSR I pod mylným dojmem, že vše už bylo dávno pro
zkoumáno a popsáno. Jak jsme si na příkladu novinového 
aršíku Bratislava 1937 ukázali, ani zdaleka to není pravda. 
A v tom je šance pro všechny zapálené badatele. 

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED 
Bratislavský novinový aršík, vydaný právě před 60 lety! 

Nepřmš vzhledný, s neforemným rozměrem a kroutícím 
se papírem. Moc velký a moc levný do exponátu. Bez 
námětu pro děti a sběratele motivů. Na první pohled n1čim 
zajímavý a krčící se někde na posledních stránkách sbírky. 
Ale to všechno jen na první pohled. Pokud se mu totiž 
budete víc věnovat, možná mu přijdete na chuf. Pomalu 
se před vámi otevřou netušeně široké možnosti jeho 
studia, a to doslova za pár korun. Možná se dokonce v 
této oblasti, pro většinu sběratelů neprobádané, stanete 
odborníkem. Možná dokonce zjistíte, že je to aršík, do 
kterého se - řečeno slovy televizni reklamy - můžete 
zamilovat. Takže je možné, že se s dalšími novými infor
macemi o novinovém aršíku Bratislava 1937 na stránky 
Filatelie ještě někdy vrátíme. 

FRANTIŠEK BENEŠ 
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ÚPRAVY STATNÍ HRANICE 
V těchto dnech vstupuje v platnost ústavní zákon o 
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ničim novým a poštovní doklady s tím související jsou po 
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Komisí pro stanovení hranic českoslov.-maď. , Českoslo
venská delegace, adresovaný Triangulační skupině č. lil. 
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cen je dvou páskou známek 100 h Osvobozená repub
lika 1920, Pol. č. 158. Tato frankatura znamená, že 
odesilatel nehradil základní poštovné (nebof jako věc 
úřední byla zásilka od základního poštovného osvobo
zena) , ale pouze doporučený příplatek, který od 1.1. 1922 
až do konce února 1937 (tedy dlouhých 15 let!) čin i l 
právě uvedené 2 koruny. 

Podle otisku razítka dodací pošty Čop na zadní straně 
obálky byl dopis doručen 27.7. 1922. Podle otisků razí
tek na přední straně obálky i podle strojem psané adre
sy, které jsou všechny v češtině, lze pak usuzovat na 
fakt, že komise byla složena z českých odborníků půso
bících na Slovensku . 

Zajfmavý dopis, kde jak odesilatel , tak adresát jsou 
účastníky úpravy státní hranice, nám předložil jeden 
jihočeský sběratel s tím, že jej koupil na burze v partii 
doslova za několik korun. Jaké z toho plyne poučení? 
Kdo má oči stále otevřené, toho větši či menší sběratel
ský poklad jistě nemine! FB 


