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Rozměr obrazu známky:
Tiskové listy:
Způsob tisku známek:

23 x 30 mm
a,b) á 50 ks známek
a,b) ofset v nákladu á 400 000 ks známek

Nominále:

a) zastoupeno písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní
obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání
dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni
vydání 19 Kč
b) zastoupeno písmenem „E“, které odpovídá ceně za obyčejnou
zásilku do zahraničí do 50 g – evropské země dle Ceníku základních
poštovních služeb v aktuálním znění – k datu vydání 39 Kč

Námět známek:

Poklady světové filatelie
a) CHYBOTISK 50 NA 50
Chybotisky 50 na 50 na známce Osvobozená republika patří mezi
světově uznávané rarity. Tato populární známka je velmi oblíbená u
českých i slovenských sběratelů. Dochovalo se jen několik málo
kusů. Má velmi zajímavou historii a o chybotisku 50 na 50, jak se
vžitě nazývá, se traduje i řada historek. V dobách první republiky
zbylo poště několik známek ze série Osvobozená republika, tak se
rozhodla je přetisknout slovem DOPLATIT a udělat z nich známky
doplatní. Nejspíše se do přetisků zamíchala i 50h známka, která byla
přetisknuta stejným doplatným 50h a chybotisk byl na světě.
Osvobozenou republiku navrhl Vratislav Hugo Brunner.
b) RUMĚLKOVÝ MERKUR
Merkur byla novinová poštovní známka vydávaná RakouskoUherskou poštou, uvedená do oběhu v roce 1851. Jde o první
novinovou známku vydanou na českém území. Merkur byla velmi
malá, jednobarevná známka, navržená rytcem Josefem Axmannem.
Hlavním motivem známek je hlava boha Herma, v Římě známého
jako Merkur. V rámečku kolem něj se na čtyřech stranách postupně
shora po směru hodinových ručiček nachází text ZEITUNGS –
POST – STÄMPEL – K.K.,. V rozích známky je po jedné růži.
Existuje několik variant Merkuru, které se na první pohled liší
především barvou. Mezi nejběžnější patří Merkur modrý, protože se
lepil přímo na noviny, které se celkem často dochovaly. Vzácnější
jsou žluté a růžové Merkury, které se používaly pro větší počty
výtisků, nejméně se pak dochovalo variant rumělkových. Ty se totiž
lepily na pásky, které obalovaly 10 výtisků novin a po roztržení se
vyhazovaly, a patří tak mezi první desítky nejdražších známek na
světě.
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