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ROMÂNIA: priorităţi mondiale la EFIRO 2008 (II)
av. Leon IANCOVICI,
medalia de aur pentru maximafilie
4. Alte priorităţi româneşti
la început de veac XX
Continuăm prezentarea succintă a unor cărţi maxime de
sorginte românească, expuse la
EFIRO 2008 în colecţia de studiu
Precursori ai maximaﬁliei moderne (1894-1930), aparţinând
subsemnatului şi distinsă de prestigiosul juriu internaţional cu
medalia de aur.
● SPIC DE GRÂU, 16 APR (1)901
Subiectul concordant îl reprezintă spicul de grâu, evidenţiat
atât pe cartea poştală, cât şi pe
francatura dublă. Cartea poştală
prezintă un montaj ce are în primplan o fetiţă în mijlocul unui peisaj
rustic, iar ulciorul spart aﬂat la picioarele copilei explică motivul
tristeţii sale evidente. În plan secund îndepărtat distingem două
imobile aﬂate la marginea localităţii, de unde, spre prim-plan, se
revarsă ogorul. Copila este înconjurată, până la genunchi, de vegetaţia speciﬁcă: spice şi maci (vezi
ﬁg. 1, coperta 3). Machetatorul
cărţii poştale este indicat doar prin
iniţialele N.P.G., identiﬁcarea piesei cartoﬁle continuând pe revers
cu speciﬁcaţia serie 39, No. IX.
Trimiterea poştală este francată,
pe avers, cu o pereche de timbre
ﬁecare având valoarea nominală
de 3 bani (suprafrancată), de culoare brun, din emisiunea Spic de
grâu (Mi #131), emisă în anul
1900 şi având putere de circulaţie
până în anul 1908. Eﬁgia regelui
Carol I este gardată, pe ﬁecare
marcă, de două spice. Menţiunea
specială a timbrării - francat - a

fost consemnată de expeditor pe
reversul ilustratei. Trimiterea poştală a fost realizată de Corneliu,
care adresează salutări domnişoarei Nory Ghigortz din Bucureşti, str. Văcărescu I No. 17.
Francatura este obliterată cu
ştampila oﬁciului poştal CONSTANŢA 16 APR. 901, care a fost
aplicată şi pe revers. Tot pe revers
sunt aplicate ştampilele localităţii
de destinaţie, respectiv BUCURESCI CURSA I, precum şi
goarna poştală nr. 147.
● CAROL I, 21.V.(1)901.
Ilustrata maximă are drept
concordanţă de subiect eﬁgia
regelui Carol I. Cartea poştală
(UPU, apărută în editura H.I. Farmachi din Cernavodă) înfăţişează
Podul Regele Carol I, ediﬁcat de
Anghel Saligny în perioada 18901895 şi care uneşte, în localitatea
Cernavodă, cele două maluri ale
ﬂuviului Dunărea. Imaginea podului este prezentată frontal, având
amplasată eﬁgia regelui în partea
din dreapta sus (vezi ﬁg. 2, coperta 3). Cartea poştală este extrem
de rară, întrucât - astfel cum a
consemnat cercetătorul ﬁlatelic
ing. Silviu Dragomir - eﬁgiile
regelui Carol I şi ale reginei Elisabeta au putut ﬁ întâlnite o extrem
de scurtă perioadă de timp (cca
șase luni), după care au fost deza-

(continuare în numărul următor)

Leon IANCOVICI, născut la 16 ianuarie 1949 în Craiova, licenţiat al Facultăţii
de Drept, Universitatea București (1972), secţia știinţe juridice, specializat
în drept comercial internaţional, drept maritim și ﬂuvial internaţional,
creator în România al dreptului asigurărilor comerciale.
Preocupări ﬁlatelice: activitate ﬁlatelică recunoscută documentar (1961),
studii și cercetări în maximaﬁlie. Contact: 0745 209 209.

► pe scurt ► pe scurt ►pe scurt
►BULETINUL INFORMATIV DE ASTROFILATELIE, nr. 5/2009,
prezintă într-un amplu articol (29 de pagini) intitulat CANIS
& MACACUS COSMICUS, participarea celor aproximativ 50
de căţei, maimuţe, pisici ce și-au adus contribuţia la dezvoltarea programelor spaţiale.
Contact: Ștefan Nicolau nicolaustl@yahoo.com
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fectate şi nu au mai fost reamplasate niciodată. Efectul poştal a
fost francat, pe avers, cu marca
poştală de 5 bani verde (Mi #113)
din emisiunea Spic de grâu/1898
şi care reprezintă eﬁgia regelui orientată cu privirea de la dreapta
spre stânga, la fel ca şi cea existentă pe frontispiciul podului.
Marca poştală a fost obliterată
CERNAVODA cu data pe trei linii
21 V 901. Data ştampilei este identică cu menţiunea olografă
21/5/901 consemnată de realizator cu cerneală de culoare violetă
pe aversul ilustratei. Aceeaşi
ştampilă poştală este aplicată şi pe
revers, în spaţiul destinat francaturii (vezi ﬁg. 2 back, coperta 3).
Destinatarul trimiterii este dl. A.
Dubert din Constanţa. Sub aspectul identiﬁcării realizatorului ilustratei maxime, împărtăşim ipoteza
lansată de ing. Silviu Dragomir, în
sensul că ne aﬂăm în faţa unei
trimiteri poştale autoadresate. Pe
aversul cărţii poştale, expeditorul
a consemnat menţiunea: Pentru
colecţie. 21/5/901. Mai mult, acelaşi autor avansează ipoteza că dl.
A. Dubert ar ﬁ funcţionat la oﬁciul
poştal Cernavodă, având astfel
acces la ştampila poştală, precum
şi posibilitatea de a reţine efectul
poştal după obliterare, realizat exclusiv pentru colecţie.

ERATĂ
În nr. 1 al revistei, la grupajul Emisiunile
anului 2009, capetele coloanelor 2 și 3 au
fost inversate între ele. Prin urmare
cifrele ce indică tirajele destinate CNPR
aparţin Romfilatelia și invers. Tirajul
corect al emisiunii Sfintele Paști 2009
este 721.900 serii (700.000 destinate
CNPR și 21.900 Romfilatelia).

