Markedspladsen
Bedre kvalitet søges:
Hvem kan evt. hjælpe med nogle bedre maskintekststempler på hvide
kuverter af:
nr. 735, Vejle, med bøgetræer

og nr. 690, Frederikssund, Vikingespil

og nogle frankeringsstempler , hvor indgår enten Falkoner Alle eller
Falkonercenter:

mhv.
Erik Kolmos, Tove Ditlevsens Vej 19, 4700 Næstved.
Tlf. 2560 7176, email: e.kolmos@stofanet.dk
10.09.2012

Frankerings etiketter pænt stemplet på ”små” kuverter - købes.
Kun gyldige portosatser har interesse.
Send mig en scanning af hvad du kan tilbyde.

Jørgen Jørgensen

E-mail: jrgen@jrgensen.dk

10.09.2012

Forsendelser til tidligere viceadmiral Vedel:

•

til og fra med alle hans tidligere Grader samt

•

Forsendelser til og fra Kongeskibet DANNEBROG og Fregatten JYLLAND.

Ove Frisch Bontvedvej 22, 5700 Svendborg
Tlf:62202044 E.mail:o-f@mail.dg
27.01.2012

Jeg har fra en mig ukendt græsk samler modtaget følgende opfordring:
Dear President I would like to find a philatelic exchange partner and I would be very obliged to
you if you insert the following advertisement in your Federation.
Greek collector asks for thematic philatelic material regarding Bicycle ( mint stamps, postal
stationery, special and meter cancellations, red mechanic cancellations, field post etc. )
He offers in exchange stamps, phone cards and philatelic material, mainly from Greece, and
from some other countries of the world.
Home address:
Thanassis Apergis, Proussis 2, 56728 Neapoli, Thessaloniki, Greece
Email athapergis@yahoo.com
05.03.2011

Stribet sanger søges:
Hvem kan hjælpe en postfrisk udgave af en af disse to Stribet sangere til min
samling Fugle på Mandø.

Grenada

Guyana

Med venlig hilsen
Keld Bakken, Palnatokesalle 29 1. th., 6705 Esbjerg Ø
Mobil 21 48 39 29
15.12.2010

Efterlysning:
Til min togsamling ønsker jeg at købe følgende mærker fra Sri Lanka – i postfrisk
eller pæn stemplet kvalitet:
Michell nr.: 634, 726, 842, 843, 899A og 900A og C.
Benny Christensen, Spangsbjerg Kirkevej 50 st 5, 6700 Esbjerg.
Telefon: 23 31 22 45
15.12.2010

