Frimæ'r ker fra
kongeriget i
Roskilde fjord
Elleore er et lllle kongerige I Roskilde fjord. Det består af en næsten
ubeboet ø - i alt fald på denne tid
af året. I sommerhalvåret befolkes
øen af københavnske feriebørn i
vekslende mængder, så det er helt
naturligt, at landet udgiver egne
frimærker for derved at hjælpe
med til øget kontakt mellem hjemm ene og børnene I Elleore.
Landet regeres af kong Erik den
Storartede, og i mangel af skatteborgere på øen udsendes til glæde
for alverdens samlere en del frimærker samt hvert år en række
specielle julemærker, der dog ikke
er gyldige til frankering uden i forbindelse med rigtige frimærker.
Landet er ikke medlem af verdenspostforeningen, så frimærkerne er
kun gyldige på forsendelser inden
for øens eget område. Breve, der
skal videre, må tillige frankeres
m ed danske frimærker - ganske
som det er tilfældet med de mange
private kanaløers mærker.

N ohel-stempel
De svenske Nobel-frimærker, vi
omtalte 27/11, vil på udgivelsesdagen blive forsynet med dette stempel.
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sedler hjælper med. Møntenheden
hedder stakat, og den deles i 20.000
hvid. Stakaten svarer i danske penge til 2 kroner.
For at gøre det lettere for samlere
"
al købe nye frimærker og julemærker fra riget, har man oprettet et
salgskontor i Herlev, og det har
dansk postgiro nr. 11 48 85. Aret.s julemærker er uden værdiangivelse,
men de kan købes på salgskontoret
for 3.50 pr. ark med 32 stk (heraf
fire tete-beche-par) for enten tak- - .- unsoLGT. - - -Blanketdepotet
kede eller utak.kede ark, mens den
har udleveret restoplaget af fritilhørende miniblok kan fås for 50
mærket fra februar "Trafiksikkerøre pr. stk.
hed" i værdien 50 øre. Frimærket er
udsendt i et antal af 157.000 ark a
50 stk.
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Kongeriget Elleores (I Roskilde Fjord)
Julemærker 1970. Takket ark kr. 3,50, utakket
samme pris. Storformat pr. stk. 50 øre. Forsendelsesudgifter 80 øre. Prisliste + oplysninger tilsendes mod svarporto.
Elllsk Filatelistisk Interessekontor
Tvedvangen 35 - 2730 Herlev
Giro nr. 11 48 85

Julemærkerne et
kapitel for sig

BELGIEN, HOLLAND, LUXEMBOURG, stemplet og ustemplet mancol ister ekspederes til
halv AFA. Billet 14875 til Jyllands-Poeten.
Elleores frimærker er ikke optaget i noget frimærkekatalog, og
10 ØRES UDVALG, bl. hele verden,
kongerigets filatelistiske interessesendes til gennemsyn overalt.
Egon
Fllsted, Hybenvef 17, 5260 Hjalle1e
kontor i Herlev råder ikke over nogen oversigt over landets frimærMiniarket fra juleserien 1970. Tegkeudgivelser.
Telefoniske
foreningen skyldes en realskoleelev fra
spørgsler besvares ikke, så ingen
Herlev, der ikke er prinsesse, og
ved rigtigt, hvor mange frimærker,
den bruges også på de almindelige
der er udkommet. Derfor kan det
julemærker.
kraftigt tilrådes at gå i gang med O- - - - - - - - - - - - - - - at skabe en samling - når iirgen
Frimærke-jule-rodekasse
ved, hvor mange mærker, der skal Et kæmpestort frimærkeparti med næsten udetil en komplet samling, er der hel- lukkende bedre frimærker og komplette sæt,
Stort udvalg i frimærkeal.
luftpost, mln1atureerk, jubilæums- og mindeler ingen, d er k an krit
· isere ens frimærker, erkrester, fireblokke, europamærbum, lupper kataloger, frisamling for manglende komplethed. ker, høje værdier, motivfrimærker med sport,
mærkepakker,
kilovarer og
Et særligt afsnit udgøres af øri- dyr, fugle, blomster og rumfart, sammentryk,
særudgaver m. m. og mange sjældne frlmærandet
tilbehør
til
frimærkegets julemærker. Sidste år var der ~er til 20-JO kr. pr. stk. 1 katalogværdi udsamleren. Mangler De ideer,
50 forskellige motiver i hvert ark, sælges NU pakket I FRIMÆRKE-JULERODEog de kunne sættes sammen som et KASSER! - Også hele landesamlinger og
så forlang
store mængder frimærker fra restudvalgshæfpuslespil. I år holder man sig til en ter, opbrudte samlinger og lndstiksbøger,
HERMES-NYT
enkelt tegning forestillende ørigets samt en mængde luksuspostafkl ip får De
vartegn - en løve med julehjerte med , foruden en EKSTRAKUVERT med udmed et væld af gode tilbud
søgte sjældenheder til katalogværdi ALENE
på halen - samt en nissepige. Mær- 200 kr.I - Som reklame sælger vi HELE
til alle frimærkesamlere.
k erne findes både takkede og utak- denne KÆMPE-JULERODEKASSE for kun 50
kede, begge dele desuden i tete- kr.I - Det er simpelt hen alle tiders bedste
Sendes gratis og portofrit.
beche-par, og endelig forekommer julegave til frlmærkesamlerel - Vi ekspederer omgående og sender overalt med fuld reFrimærkehuset
samme tegning i et miniark, der turret. sorn også gælder efter juli - GlædeHERMES A/S
li I
mærkværdigvis kun findes utakket. lig jul ønskes af Danmarks største og billigste frimærkepostordreforretning,
Klosterstræde 19
Frimærker og julemærker er ElFRIMÆRKECENTRET
1157 København K
(01) 110900
leores væsentligste indtægtskilde,
Postordreforretning - Frimærker en groa
men også salg af mønter og penge4291 Ruds-Vedby - Poatglrokonto 61959

Julegaver til
frimærkesamleren
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