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Cel mai scump ziar din lume valoreaza 830.000 de euro
33

Expozitia Filatelica Mondiala EFIRO 2008, care va avea loc in perioada 20 - 27 iunie 2008, la
Romexpo Bucuresti, va gazdui cel mai scump ziar din lume, "Zimbrulu si Vulturulu", care are o
valoare de 830.000 de euro, numarul unic fiind expus publicului larg. "Zimbrulu si Vulturulu" a aparut
pentru prima data in luna noiembrie a anului 1858, fiind tiparit la Iasi, unde era editat in regim de
cotidian. La acea vreme, expedierea prin posta a unui exemplar de ziar costa 5 parale, insa o
intimplare aparent banala a facut ca unul dintre exemplarele sale sa devina cel mai valoros ziar din
lume si cea mai pretioasa piesa filatelica romaneasca. Celebrul exemplar a fost expediat la data de
11 noiembrie 1858 si, din coincidenta, s-a nimerit sa fie primul dintr-un teanc de ziare cu destinatia
Galati. Pentru ca pachetul cintarea foarte mult, pe respectivul exemplar s-au aplicat opt marci
postale Cap de Bour de 5 parale din a doua emisiune din 1858, cu legenda "Porto Gazetei", pe hirtie
azurata, obliterate cu stampila rotunda "Iassy Moldova". Dupa ce a ajuns la Galati, exemplarul
francat cu cele opt marci postale Cap de Bour a fost vindut unui librar, colectionar de timbre, dar,
dupa aceea, urmele proprietarilor sai s-au pierdut. Ziarul a revenit in atentia filatelistilor abia in 1969,
cind proprietarul sau din acel moment l-a expus pentru prima data in cadrul unei expozitii mondiale
organizate la Sofia, ocazie cu care a si cistigat Marele Premiu. Pina in luna decembrie 2006, ziarul
s-a aflat ani buni in colectia Tomasini, fiind depus intr-o banca din Elvetia, alaturi de mai multe marci
postale romanesti de mare valoare pentru patrimoniul nostru. In urma unei licitatii organizate de
Casa Feldman, la Geneva, pe 3 decembrie 2006, avind un pret de pornire de 500.000 de euro,
"Zimbrulu si Vulturulu" a ajuns in posesia lui Joseph Hackmey, un colectionar din Londra, in
schimbul sumei de 700.000 de euro. Avind in vedere taxele si comisioanele aferente, pretul final a
ajuns la 830.000 de euro, facind din "Zimbrulu si Vulturulu" cel mai scump ziar din lume. "Prezenta
unor piese de o asemenea valoare in cadrul expozitiei de anul acesta, precum ziarul romanesc
"Zimbrulu si Vulturulu", primele marci postale romanesti Cap de Bour, Penny Black, primul timbru
din lume sau piesele din colectia Majestatii Sale Elisabeta a II-a, Regina Marii Britanii, ne onoreaza
si dovedesc importanta si ampoarea EFIRO 2008", a declarat presedintele Comitetului de
Organizare a EFIRO 2008, Gabriel Mateescu. Expozitia este organizata de Compania Nationala
Posta Romana in colaborare cu Federatia Filatelica Romana, sub inaltul patronaj al Presedintiei
Romaniei. De asemenea, EFIRO 2008 are loc sub patronajul Federatiei Internationale de Filatelie si
al Asociatiei Internationale a Jurnalistilor Filatelici.
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