ALLIANCE NUMISMATIQUE EUROPÉENNE
EUROPEES GENOOTSCHAP
VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE
PUBLICATION MENSUELLE
FONDATEURS - STICHTERS

RENÉ DE MARTELAERE
ANTOINE VANDEN BRANDE
314, avenue Gitschotel, BORGERHOUT-ANVERS (Belgique) TR1.39.17.51
Février 1958

Februari 1958

LES TIMBRES-MONNAIE FRANÇAIS
(suite)

Crédit Lyonnais, inscriplion BTE SGDG. 0.05 vcrt, 0.05
orange 0.10, 0.23
Galeries Modernes, 0.25
Grands Magasins Jones, 0.05 vert, 0.10, 0.25
Icirby Beard, 0.05 vert
Kirby Smith, 0.05 vert
La Robuste, 0.05 vert, 0.05 orange
Lefebure fils ainé, 0.25
Le Talon qui s'impose LTS, 0.03 vert, 0.10
Lisez I'Intran, 0.10
Machine à Bois Lefebvre, 5c vert
Madeleine Cinéma. 0.05 vert. 0.10
Nouvelles aler ries; FYP Bte SGDG,
vert,
o.25
au dessus
Bte
0.05 vert, 0.10, 0.25
au dessous
Office de Brevets Picard, 0.05 vert, 0.10, 0.25
Omnium Français d'Electricité, 0.05 vert, 0.10, 0.25
Pilules Pink, 0.05 vert
Porte Plume Waterman, 0.05 vert
Pneu Ajax, 0.05 vert
Produits Néréa, 0.05 vert
Savon dentifrice de Botot, 0.05 vert, 0.10, 0.25, il existe des
variétés dans la forme du fleuron.
Société générale, 0.05 vert, 0.10, 0.25
Société Marseillaise de Crédit, 0.05 vert, 0.10, 0.25
Spidoléine, 0.05 vert, 0.10, 0.25
Suprème bière Gangloff, 0.05 orange.
Vermouth Crucifix, 0.05 vert, 0.10

)
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ARC (les Gray). J. Ihler Sapogenine, 0.05 vert
ARCUEIL. Etablissements Raspail, 0.05 vert, 0.10
A R G E N T A N . Galeries Modernes, 0.05 vert, 0.10, 0.25
A R R A S . Cassoret Frères, 0.05 vert, 0.10, 0.25
Galeries Modernes, 0.05 vert, 0.10, 0.25
B A GNERE-de-BI GORRE. Au Nègre Gourmet, 0.05 orange
Galeries de France, 0.05 vert, 0.10, 0.25
B E R N A Y . Esnault Confections, 0.05 vert, 0.10, 0.25
B I A R R I T Z . Confiserie Socobas, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
BLENDECQUES. Chicorée Groux H. Eloy, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
BORDEAUX. A la Dame Blanche, 0.05 vert, 0.10, 0.15, 0.25.
Aux Dames de France, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
Bitter Gaillard, 0,05 vert, 0.10.
Cafés Campinas, 0.05 vert, 0.10.
Caobania, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
Charcuterie Videau, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
Chaussures André, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
Chocolat François, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
Compagnie Française - Tissus, 0.05 vert, 0.10, 0.15, 0.25.
Cresca Conserves, 0.05 orange, 0.10, 0.15.
Everite, Constant Agent, 0.05 vert, 0.10.
F. Massard Beton Armé, 0.05 vert.
F. Massard Fournitures Générales, 0.05 vert, 0.15.
Kainbow Tailor, 0.05 vert, 0.25.
Teinture Lataste, 0.05 vert, 0.10.
Teinturerie Rouchon, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
L. Vianne-Lazare, Anisintor, 0.05 vert.
L. Vianne-Lazare, Pouss-Café, 0.05 vert.
C H A R T R E S . Banque R. Jousseaume, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
COGNAC. Banque Charpentier, 0.05 vert, 0.10, 0.25
Denis Mounié, 0.05 vert, 0.10.
Foucauld, 0.05 orange, 0.10.
COUTANCES. Galeries de Coutances, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
DIJON. Progrès de la Côte d'Or, 0.05 vert.
DUNKERQUE. Huile de Foie de Morue Soetenaey, 0.05 vert.
E V R E U X . Galeries Modernes, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
F E C A M P . Galeries Modernes, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
G R A D I G N A N . Sté Radiolaire, 0.05 Orange.
GRENOBLE. Aux quatre Prix Fixes, 0.05 vert.
H A UBO U R D I N . Chesquiers, 0.25.
HONFLEUR. Galeries Modernes, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
L A COURNEUVE. Chicorée Capon, 0.05 vert.
LE H A V R E . Galerie du Havre, 0.10, 0.25.
Grand Bazard, 0.05, 0.10.
L E K R E M L I N - B I C E T R E . Chocolat Labouesse Morand, 0.05 vert,
- , 4.10, 0.25. -
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L I L L E . A La ville du Puy, 0.10.
J.T. P.F. (Fils), 0.10.
LORIENT. Conserves Gargantua, 0.05 vert, 0.10.
Nouvelles Galeries, 0.05 vert.
LOOS-les-LILLE. R. Bonduel, Bières La Lorraine, 0.05 vert.
L Y O N . Chocolat Payraud (rouge), 0.05 vert, 0.10.
Chocolat Payraud (noir), 0.05 vert, 0.25.
Hotel Bristol, 0.05 vert.
M A R E N N E S . Huitres vertes (Jacou), 0.05 orange, 0.10.
M A R S E I L L E . Banque de Marseille, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
Dentiers Deluy, 0.05 vert.
Hotel Louvre et Paix, 0.05 vert, 0.10.
Société Alimentation Pietri, 0.05 vert, 0.10, 0.15, 0.25
M I L H A U. Banque Villa & Cie, 0.05 vert, 0.10.
M O N T E L I M A R . Nougat Chabert et Guillon, or-rouge-noir 0.05 vert.
1)
or-blanc-bleu 0.05 vert.
M O R L A I X . Escoffier & Hamelin, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
N A N C Y . La Ménagère, 0.05 vert.
NICE. La Rivièra, 0.05 vert, 0.10, 0.15.
Verdon Liqueur, 0.05 vert.
N I M E S . Crédit Moderne, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
Grande Pharmacie, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
NOGENT-LE-ROTROU. Belle Fermière, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
P A R I S . Aggloinérés Reneaux, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
American Optical Richard, 0.05 vert, 0.10.
Amourette, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
Anisette Marie Brizard, 0,05 vert, 0.10, 0.25.
Appareils à Gaz Taupin, 0.05 vert.
Aux Dames de France, 0.05 vert, 0.10.
Banque Vasseur, 0.05, 0.10, 0.25.
Breton (Charbons), 0.05 vert, 0.10.
Caves Dupont Merklin, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
Champagne de Marcy, 0.05 vert, 0.10, 0.20.
Cognac Menkow, 0.05 vert.
Comoedia (Journal), 0.05, vert, 0.10.
Comptoir Vaisse et Cie, 0.05 vert.
Concert Mayol, 0.25.
Cordonnerie du Chat Noir, 0.05 vert, 0.10.
Dentifrice des Bénédictins, 0,05 vert, 0.10.
Galeries Modernes, 0.10.
Gallus, Apéritif, 0.05 vert.
Grand Hotel Pavillon (rouge), 0.05 vert.
(vert)O.O5vert.
Grison (pâtes à chaussures), 0.05 vert, 15 vert, 25 bleu.
Jus de Raisin Liverna, 0.05 orange.
Lait Suisse à l'ours, 0.05 vert, 0.10.
La Lanterne (journal), 0.05 vert 0.10 carmin.
Magasins Réunis, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
Matolin (Peinture), 0.05 vert, 0.10, 0.25.
))
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Masson (Chocolat), 0.05 vert, 0.10.
Olida, 0.05 vert, 0.05 orange, 0.10, 0.15, 0.25.
La Petite Epargne, 0.05 vert, 0.10, 025.
Pétrole Hahn, 0.05 vert, 0.10, 0.15, 0.25.
Photo Lydia, 0.05 vert.
Pihan Chocolat, 0.25.
PiluIes Pink, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
Rechaud Gaz Chaiot, 0.05 vert, 0.10, 0.15, 0.25
Rhum Charleston, 0.05 vert, 0.10.
Rhun Maddhan, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
SelIeries Rbunies, 0.05 vert, 0.30.
Solderine Bakers, 0.25.
Tarragonaise, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
The Sport, 0.05 vert.
Tubecuir, 0.05 vert.
POUZAUGES. Et. L. Biret, 0.05 vert, 0.10, 0.28.
S A I N T - B R I E U C . Nolivelles Galeries, 0.10, 0.25.
SAINT-CLOUD.Tout Paris a i S t . Cloud, Fête Mai 1921, 0.05 vert, 0.10
SA INT-ETIENNE. Inoni Tailleur, 0.05 Vert.
Literie Centrale, 0.05 vert.
Manufacture Génbrale d'Armes, 0.05 vert, 0.10.
0.15, 0.25.
Perret et Albert, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
Phare de la Loire, 0.05 vert.
Pharmacie dii Propés, 0,05 vert, 0.10, 0.25.
Verney-Carron, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
Maisan Balp, 0.20 brun-violet.
S A I N T - GERMAIN-en-LA Y.E. CATA (Cie Trans orts Automobiles},
0.05 vert, 0.10, 095.
SA UL T A I N . Emalllefies Aubry, 0.05 vert, 0.10.
TAMARIS. Grand Hotel, 0.25.
THONON-les-BRINS. Le Messager de la Hte Savoie, 0.05 vert, 0.10,
0.25.

TONNEINS. Modern' Garage, 0.05 vert, 0.10.
TOULON. cabinet Dentaire Amdricain, 0.05 vert, 0.10.
TROUVILLE. Galeries Modernes, 0.05 vert, 0.10, 0.25.
VALENCIENNES. Bassez-Grenier, 0.05 vert, 0.10.
V I C H Y . Vichy Célestins, 0.25.
Les timbres de France sous capsule de métal sont les suivants :
0.05 vert, type semeuse, fond uni.
0.05 orange,
II
P
1

0.10 rouge 11
h'
1
0.15 brun a
II
D
0.20 brun lilas
LI
0.25 bleu s
n
II
0.15 vert olive semeuse lignée
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DE O O R S P R O N G V A N DE BANZEBILJETTEN
THEORIE V A N JOHhT LAW
Heden ten dage zijn we zo vertrouwd geraakt met de bankbiijetten,
of het papieren geld, dat dan ook iedereen er zijn vertrouwen In stelt
Laten hve echter eenç in de geschiedenis opeoeken hoe wiJ tot d e t é
vorm van eId kwamen. W e l zekerheid wcten WC dat, de schotse geldspeculmt, gohn Law (1671-1529) in 1716 onze geresten van de.2~gddvorm voorzag, toen in FraiikrIjk. aan hct hol van Koning Lodewijk XV,

bankroet dreigde.
John Law heeft over deze wijze van gelduitgifte een heel dik boek
gcschreven, gccnaaind a Money aiid tradc considered with a proposal
[or siipplylrtg tlic nation witli money fi, waarin hij uiteenzette waarom
Iict beter %vaspapicrcn gcld uit te geven dan metalen geld. ne voornaamstc gegcvcns vaii dit wcrk wtarcii de volgendc :
1) Papieren geld is niet nls edel metaal aan waardeschommelingen
onderhevig ;
2) het kan iiiet zo gemakkelijk als edel metaal naar het buitenland
afvloeien ;
3) het is beter aanpassing aan de geldbehoefte;
4) het is gemakkelijker verhandelbaar en vervoerbaar ;
5 ) er is minder gevaar voor vervaking.
Daarmede had John Law wel gelijk, maar toch ligt de oorsprong
vbel verder, en gelijk eoveel in onze europese beschaving, zou het bankbiljet uit China afkomstig zijn. Luister naar het verhaal !
UIT C H I N A ?
Sedert onheu elijke tijden inoet Iiet in China de gewoonte geweest
zijn, dat niet ai ecn dc onderdanen, dit bij de kelzer op audientie kwamen, maw ouk zijn liovelingen, zodrii 21' voor hem verschenen, het
gezi@t met scn rtuk fljn pelooid ladsr beddien.
Ku gebeurde het ongeveer honderd jaar v60r het begin van onze tijdrekening, dat weer eens, geIijk zo dikwijls, de keizerlijke schatkist de
bodem bcgon te tonen.
En de eerstc-minister van het Hcmelse Rijk ontving de niet aangenarne opdracht, op een of aandere manier t e zorgen dat er weer geld in 't
Iaadje kwam.
Dit bezogde hem slapeloze nachten, maar toch vond hij cen uitweg.
Er verscheen namelijk op zijn voorstel cen keizcrlijk decreet, het
welk bepaalde dat, tot niaskerlng der gezichtcii, in tcgenwoordigheid
van de keizer, voortaan niet mcer het eerstc het bestc stuk leder mocht
ebruikt worden, maar alIéPn leder van een xccr seIdaama çoort witte
fert.
Dezc witte herten wareii nti allen hct eigendom van de keizer, en
bchoorden tot b j n wildstand. Xatiiurlijk moesten deze stukken leder
dus gekocht worrden, en ter staving dat dit Icder op regelmatige wijze
was verkregen, waren ze dan ook nict ccn stempel gsmerkt.
De voor duur geld gekochte stukken leder, waren in de hofkringen
zeer gezocht, en zij vulden niet aIleen de keizerlijke geldkas, maar
werden ook in betaling gegeven en genomen, gezien dit leder een keizerlijke waarborg had.

f
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Dit geschiedde aanvankelijk in enkele gevallen, maar Iangzarnerhand
werd het gewoonte, omdat het eeii gemakkelijk te verzenden betaa1rnidclei n a s bij helangrîjkc sommen.
Tot hier het eerst~vefiaal ; 't volgende i s bdrekkelijk van jongere
datiitn, en n i t het amenkaanse werelddeel afiornstig.

GetrI is, zoals men weet, vooral een Btvestie van onderling vertrouwen.
In 1684 was in Canada niet voldoende geld in de omIoop om de franse
trocpen tc betalen, die nochtans inaar ongeveer vierhonderd manschappen telden.
D e behcerder van u Het Nieuwe Prankrijk L
want zo merd Canada
toen gnoemd - kwam ap het idee, orn bankbiljctten te maken nit

-

~peelkaarten.
Hij sneed dcze eclnvoudig in stukken. gaf clk sluk een bepaalde
waarde, zette cr zi'n handtekening op en beval tevens, dat men deze
speell<sarten a b g$d zou aanvaardcn.
Later werd deze daaci door Lodewijk de XIVe goedgekeurd, en de
terugbetaling gcwnarborgrl, zo warcn diis speelkaarten of stukken
ervan val\\~aardig geE{l g~worrten.
Deze geldkaarten worden nu nog t e Parijs bewaard: zij waren ondertekend door de Weer de Meules, en een provinciale beheerder.
DI1 papirrcti geld rnocst, volgeiis de oorspronkelijke bedoeling der
uitvindcrs. cnkel ccn voorlopig karalrtcr dragen, daarom w c r d ~ n de
bczit ters crvart clk jaar iiit gcnotligd om hun kaarten tegen goud of
\\.isscls om Ic zrltcn.
Vaar de eigenaars van de kaarten vertoonden nfet de ninste haast,
cn hadden voorzl gE4n vertrouwen in de wissels op Farijs, en behielden
dus hun prirniticf gcId als was het gotrden rnunt geweest.

Het kwairi zelfs voor dat eigenaars van wissels zich aanboden met
de vraaq dezc tegen speelkaarten te ruilen, wat dan ook geschiedde zo
deze geldsoort voorradig was.
Nu zijn deze speetkaarten alleen nug een curiosum, en zc zijn zo duur,
dat aileen dc musea in staat zLjn deze voor hun vereameling aan t e kopen.
Deze speeIJraarten krcgcn ook nog in dc Verenigde Sfaten ecn soortgenoot, want Iiandelaren uit Boston, die toen t c Quebec voor handclszaken
verbleveri, hadden dit systeem hesitudeerd en het goed gevonden.
Zo stelden z i in 1690 voor, dat de provincie Massachusetts haar ge~ ~ o ogeld
n uit de ornloop zou trekken.
Dit voorstel. wcrtl erirstlg avertvogcn, mnar dc puriteinen die daar

Iieerstrn, bcscliouwdcn dc speclkaartco a!s ccii iiitvinding van de duivel.
Zij besloteii clan gewonc stiikkcii hlirripapirr t e pcl~riiil~en,
die met de
hanci Liesclitcïcii warcn, cri trvcns waarde en waarliorg vermelden.
Ook dczc soorE gel([ is jarc~iIaiig in dr i~rrilnupgc\vcrsl.
Het loant dus wel de moeite even terug te blikken In de geschiedenis.
om na t e gaan waar ca hoe onze hedendaagse gewoonten zijn ontstaan.

M. KL'IJTTESS
Izegem - 1954

IETS OVER BROWWERSPENNINGEN
Vroegor - 40 jaar en nicer geleden -- bestond er op vele gemeenten
een breuiverij en soms wet twee.
Door modernisatie en vergroting van somrnlge bedrijven rnoesteii de
kleine dikwijls uitsckteiden eiz daardoor is er i e t s vcrdwenen : de
brouwerspenningen.
Yaor onze jongerc lerlcn cn lczcrs zijn drzc pcnriingrii waarschijnlijk
onbelcend : xclls zullcn er ondcr rlc oiidercn ocik ivr1 ziin tIir van drzc
pennitt~cn als bclaalmiddcl nooit gchoort! IicbI~en. K)r broiiw~s bcLaaldc cr z i j n vertrcr mer aan de hçrbcrgier cn dcze laatslc koii zc op
zijn briirt gcbniikcai nin ecn deeL ttan zljii rekrning arin dr hrnuwrr \c
voldorn.
\Tc aijn dus iri de pcriode voor de aorIog 11314-38. De cancurrentiestrijd onder de vclc kIeinc hroti~veri~jenliccrst volop. De brouwer of
zijn vcrtcgcn\voordiger !vas vcrplfrht persoonlijk rri op tijd zijn afncmers-hci'liergicrs tr licxoeketi otn bcstcIlingrii t e kunncn noteren.
N'anneer tlc hroiiwcr nri xelï In ccn hcrbcrg kivam Ring dit nieiiwsjc
in de huurt spocrlïg rond : n Dc hrouwcr i s daar ! n. 1-lct diiartIc dan
~ i e lang
t
nl de Cnc prcifitciir ria tlc andrre, mccstal rnnnnen. tloch oiik
\vtl vrnuwcn, kwamcn clc hcrbcrg hinncn met op hun rtrogc l i ~ i p c nrlc
vticntlclijkr, wcfgcmccnde (?) aroet : Dng rnijnIicer S . (iiaani van de
gckcndc broliw~i-11. Dcsc antwonr<lde xorirler sinrzcten E Grcf liriri (of
Iiaar) ren ~ i i l i tD. Daarna klonl; Iict : e naas (or liazin) gcsf nog ccn rondr P:
%vatlalcr \vercl dit gul gvbaar nog eciis hrtrliaalrl. Alrius #al de brniiwer
in de Itcrberg tmev. dric nt nieer ronrlcs (tclkens ecn alas bier vonr
iedere aan\waige). nasrgclang dr ivaard ceri riiin of inecr gacrlr klarit
was. En de schiiini~rsdie er wel voos g~rarqdhadrlcn ziilk cc-n buitriik:insjr! nieL oril)rniiL voorblj te lateri ga:in l<rcgcn aldus gratis ren paxr,
soins met mcer glaxcn bicr te drintcri.
De broumer had -intussen dc besteiling van de herbergier opgenomen
om een of meer vaten bier t e tcveren.
Wanneer htj dan vond dat hct aanlal plareci dat hii schiildig was In
overeenslemming kon pcbracht worrIen inet d e ontvangcn bestelling,
dan vrocg hij ivnt liij schiildig,was cri voldeetl hieraan met zijn cigen
bronw~rijpenningcnuf niet hnns.
Ging de herbergier Iater dan aan de brouwer zijn schuid betalen,
dan gebruikte hij ciaartoe deze penningen of bons en paste hct verschil
met gewone munt aan,

Mieronder vol@ de beschrijving van een zestal van deze penningen.
ZE zijn aHe in geeI koper en vertonen volgende vcrschinen :

a 24 mm, dik 1 mm, gewicht 4 g ; aan heide ziidcn een verheven rand v a n 1 mm breedte.
Vz. Ornschrift DE S M E U T BROUWER (gevolgd dour een Jilein
roosje). In het midden no# een roosje.
Kr. 12 (De beide cijfers xijn 15 m m hoog ;het lichaam van de cijfers
ig horizontaal gestreept.

1. Rond,

2. Rond, % 24 min, dik 1 inm, gewicht 4,5 g ; rand als h'r 1.
Vs. 1 Fr (Het cljfer is 15 mm hoog, de letters F eii R zijn 10 inm
hoog ; het lichaam van het cijfer cn de Ietters is horizontaal

gestreept.

3. Zeskantig met centraal gat van 5 m m 0, dik I mrn, gewicht 4 g ;
aan beide zijden een verheven rand waarvan de binnenzijde cirkelvormig is op 1 mm van het midden der zijden en op 2,5 mm van de
hoeken.
Vz. 1, 25 (Het cijfer 1 is 1.5 m m Iioog, de cijters 2 cn 5 zijn l l , 3 mm
Roog. Het dccimaal telien getijkt op een 0. De lichamen van de
cijfers en van Iiet dccimaal teken zijn tiorizontaal gcsttee t)
Het centraal gat neemt bijiia het bovenrtc deel van het cij!er
2 weg.
Kz. gelijk aan Vz.

4. Gelijk aan N r 3, maar met het cijfer 2

.?. GelIjk aan

Nr 3, maar met het cijfer 5

6. Geüjk aan Nr 3, maar met het cijfcr 5 eii zonder centraal gat
Gewicht : 4,2 gram.
D ~ I DE
R SMET
~
Aalst.

VOOR ONZE BIBLIOTHEEK
Net is wvel een heic tijd geleden sedcrt wij van Ur. Keller nog eens een
ded van zijn 11ieuvi:c catalogusuitgaven over papiergdd ontvangen
hadden. Dat liij dezc reusachtige arbcid, waarop wij in vorige jaargangen
herhaaldctljk dc aandaclit gctrokken hebben, nlet deflnitief opgegeven
hmft, bewees hi' door ons voor de bibliotheek van het Get~ootschjapzijn
janste wwerk in deze roeks t e iïhenkon. nl. i~DAS P.4PIERGEI.D DES
ERSTEN WELTKRIEGES Teii 1 :EUFIOPA TeiI II : UEBERSEE a.
Op het eerste zicht kan de titel van dit werk misleidend werken. In
het voorwoord wordt alles spoedig en duidelijk verklaard : de auteur
zet zijn bedoeling uiteen met deze uit ave de periode t e beschrijven van
1914 tot het begin van de tweede were!!doorlog. Over deze laatite periodo
stelde hij reeds een catalogus op.
In zijn jongste werk gaat hij voor sommige uitgaven tot l!)OO en zelPs
ilog verder terug, wanneer het nodig wordt de biljetten t c vermelden, die bij het begin van de eerste wereldoorIog sedcrt vele jaren
in omloop waren.
Aldus werd deze nieuwe catalogus weerom een zeer volledig cil zeer
betrouwbaar naslagwerk voor alle verzamelaars O dit geliied en heeft
Dr. A. KELLER zieh eens te rnecr verdienstelije gernsakt door zijn
waarachtig monnikenwerk. Het deel a Europa n omvat de blz. van 1 tot
110. Het tweede boelr (andere werelddelen} de blz. van 111 t o t 210.
Voor de papiergeldspecialisten weer eeit uitgave die niet kan emist
worden. Het werk i s t e bestellen hij de rchrijver-uitgever Br. A .
KELLER, Trifstrasse 64, Berlin-Wittenau.
Aan hem voor deze nieuwe gift voor de bibliotheek oiize zeer
hartelijke dank.

-

-

J.M.

