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Niger – Emissões ilegais de selos postais

Prezada Senhora, Prezado Senhor,
A administração postal do NIGER deseja informar o seguinte:
«Tenho a honra de levar ao seu conhecimento, para que informe aos
Países-membros da União, a emissão e a venda ilegais de várias séries de
selos postais trazendo o nome do Niger e divulgados na Internet.
Condenando energicamente este ato de agressão à soberania de um
Estado e de pirataria na forma de roubo e de usurpação, o Correio do
Niger pede a todos os países que o ajude a combater esta calamidade que
deteriora a imagem de nossas administrações e de nossos Estados.
O Correio do Niger também recorda que, como membro da Associação
Mundial para o Desenvolvimento da Filatelia, os selos emitidos por ela se
encontram no Website do sistema WNS (www.wnsstamps.ch).
O Niger pede que todos os Países-membros da UPU proíbam a circulação
deste tipo de selos em seu território.
Por hora, o Niger já empreende as diligências necessárias para identificar
e acusar diante dos tribunais os responsáveis por estes atos ilícitos.
Em todo caso, enviamos em anexo a lista resumida dos selos postais
ilegalmente emitidos em nome do Niger e que se encontram em alguns
sites.»
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, meus protestos de elevada
estima e consideração.

K.J.S. McKEOWN
Diretor dos Mercados
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Anexo/Annex
Selos postais ilegalmente emitidos
Lady Diana (1997); Animaux du Monde (1998); Life on earth; Princess Diamainked;
Princess Diana & Elton J; Les Beatles & Silivi vartan; Elvs presley (1998); Kennedy
space center; Popey sailor; Antarica-Roal 1911; Golf pro bobby 20 th; Charle
Charlin Douglas; GWTW GOLF; Joe DiMAGGIOL.; Butterflies; Pinochro Cartoon;
Cartoon of 20 th Century; Marly Monroe souvenir; Janis Jophin Souvenir; a somber
Mto JFK (1999); Festival of fashion history; Festival of music history; Jeanl. II en
Afrique; Les grands acteurs Fce et Italie; Frank Sinatra et Princess grace; Prince
Diana et Elton John; Niger sheet let of train; Walt Disney souvenir; Millenium 19501959; Sidney olympic 2000; Nobel prize T. Roosevelt.

