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A ELLEO E
Svigter Elleore olympiade ?

At kongeriet

Elleores frimær j ·

keservice er noget ud over de
almindelige, kan også ses a
følgende. Sammen med nyhe
derne får man også de eventu
elle fejltryk, som måtte høre ti
serien. · På denne måde får m·
ikke de mange kedelige hulle
i samlingen. Fejltrykkene bli
ver ligeledes trykt i et passen
de oplag.
Kongeriget Elleores salgskon
tor for frimærkesamlere i Danmark er:
ELLISK FILATELISTISK
INTERESSEKONTOR
ved 0. Silau

Tvedvangen 35; Herlev
Giro nr. 114885.

Vi fortalte for nogle uger siden
om kongeriget Elleores
der

udsendte

kgl.

efter~ignere,

bulgarske

~ri

mærker (fra Spanien) med en mindeserie for præsident Kennedy. Der
er i disse dage indledt politiundersøgelse om disse frimærker. Hvorfor, kan vi ikke rigtig se, de er jo
ikke mere svindelmærker end så
mange andre.

Tlf. 94 61 26
· Fra dette sted kan man også få

1

I

!

Elleores
julemærker.
.
.
Desværre meddeles der intet om,
hvad
Elleores
landcadetacademi
fejrer, end ikke, hvad det er, så
fantasien har frit spillerum. Vi viser en særblok med tilhørende særstempel.

,

Men hvad de ægte Elleorefrimærker angår, kan vi glæde læserne
med, at dette autonome onlråde inden for dansk højhedsområde er
yderst beskedent med udsendelse
af nye serier, og det nyder derfor

. også specialsamlernes bevågenhed.
Kongeriget byder på større service
over for samlerne end selv Ungarn,
der dog lader sine · postfriske frimærker annullere samtidig med
trykningen. Kongeriet ElleoTe udsender samtlige fejltryk sammen
med serierne! Men læs i øvrigt selv
autoklavens . . . undskyld, enklavens,
officielle kundgørelse og læg selv så
meget alvor deri, som De vil gøre
ud af en god spøg:
I
Deres
ellers
udmærkede
oversigt over udenlandske salgskontorer for " frimærke~amlere
har vi endnu ikke set Elleores
salgskontor nævnt, dette så meget mere som Elleore e~ det
eneste land, der direkte har et
salgskontor beliggende i Danmark. Ved denne service har vi
opnået adskillige faste abonnenter i Danmark.

* Et AP-telegram afmelder,
at førJohn F. Kenstedagsudsendels~n

nedys erindringsfrimærke udsende~
den 29. maj fra . Boston. På grunc
af efterspørgslen trykkes i først.E
omgang 250 millioner frimærker
dobbelt så mange som ved noge
andet erindringsfrimærke"
Vi har ikke nogen officiel ad ess
for førstedagssamlerne, men v
mene, at følgende vil være rimelig1

Philatelic Division, General Po~
Office, Boston, Mass., US of Amt

rica. Se i øvrigt notitsen om · N E

vada-mærke

