
A KÉPES LTVELEZÖ-LAPÍ
LA CARTE POSTALE ILLUSTRfE? .

.< • HAVI FOLYÓIRAT KÉPES LEVELEZŐ LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA.
' A „Hungária^ képes levelező-lap gyűjtők télsp hazai egyesületének hivatalos közlönye. ~ 

Az - „Internationaler  j Verband füf Ansichtspostkc(rtensammler44 magyarországi hivatalos, lapja.
. .■ ' („Képes levelező-lapot gyűjtők nemzetközi egyesülete.“)

Megjelenik minden hó elsején. Szerkeszti: Klökner Előfizetési ára az 1900. évre 2 kor.

^ Székesfehérvár, 1900. - II, évfolyam. — 1. Január 1-én.
..... . r "■»,•-• '7'-—----- 1—’ - 5 :------------------------------ ------------------- -----------------------------------------------------------

reméljük sportunkat . fel virágoz-'-

^TTelliiySí^elofizétéiFa T
Lapunk mar számával második évfolyamába 

lép, még pedig megizmosodva. — Mint lapunk 
más -helyén olvadható, sikerült szerkesztőnknek j ■ 
a „Hungária41 képes levelező-lap .gyűjtök, első, 

’fiiazai egyesületét megalapitani, melynek hivatalos 
közlönye vagyunk,- és feladatul tűztük ki a ha
zai képes levelező-lap gyüjtpsportnak czéjtudatos ; 

ékes szavakkal feldicsérni lapunkat, a komoly 
gyűjtő úgyis meg tudja., annak értékét Ítélni, ha 
mai számunkhoz mellékelt^ ■ s lapunk- múlt évi 
folyamának tsrtalőmjegyzékét átnézi.' .

~A szépirodalmi tartalomra kévés súlyt he
lyeztünk, ezt a szépirodalmi lapok hivatása kul- 

nTváln-i, annál nagy óbb gondot fordítottunk a 
szakirodalomra, s e—tekintetben büszkén tekin
tünk .vissza -múlt .évi működésűnkre* .mert ezen - 
utón haladva 

■ tathatni. .
Lapunk előfizetési ára az 1900. évre

2 korona, - .
mely összeg egyszerre és ető-re. fizetendő, egy 
évnél rövidebb.-.idője,^tekintettel lapunk olcsó

árára, előfizetést el nem_fű.gadh.atúnk.,
A „Hungária.44 egylet tagjai lapunkat tagsági 

dijuk- fejében ingyen kapják., (Beiratási dij 
1 korona. Éyi tagdíj 2 "kor.' 40 fillér.) Azoky 

'kik lapunkat, az 1900., évre 2 koronával már 
előfizették -és a- Hungária44 .egyes.ület...t.agjai.éhaj-'■ 
toriak lea'nij azok 
és- az ■ egyszersmindenkorra- 
beiratási dijat, tehát összesen 1 korona 40zfillért 
küldenek bé. • . .

Lápuíik ezentúl is minden hó 1-én jelenik 
-••meg. 10. K 1 (f-oldalon...--■■■> ■

Midőn tehát lapunkat-továbbra is szives jo-

indulatába ajánljuk,- legyen szabad ""kérni azt 
" barátai és-ismerősei körében terjeszteni. Mutat

ványszámokat bárkinek ingyen küldünk, a ki' 
azt képes levelező-tápon kéri: A ki lapunknak 
5 előfizetőt gyűjt az" három, a ki 3 előfizetőt 
gyűjt az y/y'tengerentúli képes levelező-lapot kap 
helyről-feladva saját czimére.

Szívélyes gyűjtői üdvözlettel

csak a 40 fillér különbözetek- 
fizetendő 1. korona

• Felhívás - — 
a „Hungária^ képes levelező-lap gyűjtök első 

hazai egyesületébe való belépésre^
Rég éreztük szükségét egy hazak-egyesü

letnek, mely a mi sajátos viszonyainkhoz alkal
mazkodva, védelmet nyújtson -a gyűjtőnek, és 
elősegítse,*, megkönnyítse a gyűjtést.

Túloldalon ■ veszik tisztelt Olvasóink egvle- 
tünk alapszabályait, ügyrendjét stb., mely bő 

/ tájékozást nyújt arról, hogy mit kíván és képes 
egyesületünk nyujtani.

Csekély évi díjért egy magas színvonalon 
álló szaklapot adunk tagjainknak. —, Megvédj ük 
tagjainkat a tisztességtelen elemek ellen. Alkalmat 
adunk körküldeményeink által levelező-lap gyűjtemé
ny üknek gyarapítására olcsó áron, ugyancsak, kör
küldeményeink folytán módot ■ nyujtupk oly levelező
lapjaik értékesítésére,-melyek gyűjteményükben már 
-megvannak (doublettákf s • mindezt'psekély

2 korona 40 fillér-évi tagdíjért.
„Beiratási dij egyszersmindehkorra 1 korona, 

-r- „• Bejelentő ivet képes levelező-lapon tessék 
1 kérni Klökncr József elnök úrtól -Székesfehérvárott.

Tag- és beiratási dijak küldendők Giglér 
Béla pénztárnok'urnák. Székesfehérvárra. - ,

„ Körküldemények ügyében ^az alelnökhöz, 
IvÖlbíg Ferefez úrhoz Temesvár- ívárnmgyebiíz' 
tessék fordulni.



A KÉPES LE VELEZŐ- LAÍt

A ' tagok -csereviszonyaira vonatkozólag 
vrnínden Jröztemény a titkár László József magánzó ' 

úrhoz Debreezenbe intézendő.
Minden levelezésjehetöleg saját'helységet ábra- 

jpló -képes levelező-lapon kéretik. _
Székesfehérvárott, 1899. Deczemfier ^22. \

Klökner József,
. elnök.....

A „Hungária* *1

, ... jaira egyszersmindenkorra 25 (huszonöt) koronát j
: az egyesület penztarababefizet;----

c) rendes tagul felvehető minden fedhetlen 
jélöéletái férfi, vagy nö, ki 18-ik életévét betöl- 

/tbtte, kivételesen szülői beleegyezéssel olyanok
is, kik ezen kort még el nem érték.

• ■ ■ *•

4.'<§. A tagság megszűnik:
a) halál által;
b) kilépés által, a mi Írásban az elnökség-

. nél jelentendő be; s végre
c) kizárás által, a mi bekövetkezik, ha va

lamely tag egyesületi kötelezettségéinek eleget 
nem tesz, vagy pedig hazafiatlan vagy közbotrá
nyos tettet követ el. >- ' ■

s_ 5.gj. Az egyesületi tagok kötelezettségei:
a). Az alapszabályok *és ügyrend , pontos 

megtartása;
b.) a tagsági dijak pontos befizetése. A rendes 

tagok beiratási dij fejében egyszersmindenkorra 
1 koronát, azonkívül évenkint 2 korona 40 fillér 

'tagsági dijat fizetnek. A tiszteletbeli és alapitól, 
tagok serh beiratási, sem évi.tagsági dijakat nem
fizetnek. .. ' .

képes levelezö-lap gyűjtök első hazai egyesületének

.®

------1 Az egyí^tUít (znric. pci'sétjí', L íiíirli;i- _•
Az egylet czime: ^Hungária" képes levelező-

- lap gyűjtök első hazai egyesülete^ mely czim az. 
egyesületi pecsét, körirata is. Az egyesülőt -szék
helye Székesfehérvár, hivatalos nyelve a magyar.

2. §. A egyesület czéljar
Az egyesület czélja a, képes levelezö-lap 

gyűjtési sport ■ fejlesztése w előmozdítása hazánk
ban, továbbá a hazai- szakirodalom és * a honi 

~ ’7 képes levelező-lap' gyártási ipar támogatása.__

. . A*  ......._ ....v3. §■ Ta^ok':
Tagok lehetnek tiszteletbeli-, alapitó- vagy 

réndes-tagök.
a) Tiszteletbeli tagnak az választható, ki 

.az egyesület, vagy sportunk körirtr kiváló érde
meket szerzett; külföldi egyének azonban csak 
előzetes belügyministeri- engedély alapján. — 
Tiszteletbeli tagokat a. közgyűlés választhat;

b) alapitó-tag az lehet, ki az egyesület czél- i

- 6. §. Az- összes egyesületi, tagok jogai .•* —ír 
•< -“■ / a)-á -'fölvételi és szavazati jog a közgyűlés- 

seken; •’
b) az egyesület -által nyújtandók összes ked

vezményekben való részesedés. 'l?
~ 7. §, Az egyesület'' vezetése.

Áz egyesület-ügyeit intézi : 
.f” a) a közgyűlés ; .

b} a választmányt az elnök utján.
8. §'. Közgyűlés. . -y—v5—

Rendes évi közgyűlés-minden évben 
szer tartandó. — Az-.elnök, a^.választmány, vagy 

, pedig legalább 25 rendes tag irá'sbeli’Us kellően 
. indokolt kérelmére rendkívüli közgyűlés hivandó 

egybe. — .AT 'közgyűlést az elnök hívja .össze. A 
közgyűlés- határozatképes, ha a tagok B/,-,-öd része 
jelen van. — Ha., a^^ílsö közgyűlés határozat- 
képes..n.e.m-..vo.lna^_Xigy a -2nk,—14 napon belül, 
összehívandó --közgyűlés tekintét nélkül a jelen
levő tagok - számára^,határozatképes... — A sza- 
vazás titkos, szavazat-egyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. -

egy-

i közgyűlés hatásköre:.
-a) áz'’_§gyésülét”bélsö ügyeinek elintézése;
b) a fellebbezett választmányi határozatok 

fölötti végleges döntés.;
- o)évi zárszámadások. feletti határoza±r;.- 

hozatal \és a felmén'tveny"^iegáfiasa
- d)'a -választmányt képező, tisztikar Júeg- 

választása; - " -<
. e) az alapszabályok módosítása, mely hatá

rozata azonban jóyáhagyás-végett a m. kir. bel- 
ügy-na.inisteriumhóz fel térj esztendő.

í 10. §. Az_ egyesület tisztikara7—— —
melyet a közgyűlés egy évi tartamra választ, áll:

a) az elnökből, ki az egyesületet kifelé 
képviseli; . ’ . , ■

. b)- az álelnökbőTT ‘ ------——
. c) á. titkárból; és i

d) a pénztárnokból. -
Ezek együttvéve - alkotják egyszersmind a 

választmányt, határoznak -a tagfelvétel, és kizárás 
iránt, mely határozatok azonban' a .közgyűléshez 
felfebbezhetök, —. A választmány 'jogában áll az 
ország^egyes vidékein a szükséghez képest bi-^ 
zalmi férfiakat választani. . . —

11. §. A tisztfívag^, hatáskörét,
valamint ‘az egyesület ügymenetét sza

bályozza a választmány által jelen -alapszabá-. 
lyok keretén belül alkotandó részletes ügyrend.,

- 12.. §. Választott bíróság:
Az egyesületi tagok között esetleg felme

rülhető vitás ügyek felett amennyiben .ezek a 
választmány által, kiegyenlithetők nem volná
nak, .egy-esetröl-esetre a választmány, a bizalmi'' 
férfjak és a rendes tagokból a -felmerülhető 
esetekhez -képest mindegyik fél meghallgatás.a 
mellett, összeállított békebiróságt dönt, melynek 

.'határozata (H.z összes felekre nézve kötelező.
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... ylS.Vh Az egyesület feloszlása:

Az egyesület feloszlása közgyülésileg mou- 
datik. kf? lA- feloszlást kimondó közgyűlés határoz 
egyúttal az esetieges egyesületi vagyon hova- 
forclitága kérdésében . is? A feloszlást kimondó 
határozat foganatosítás végett a m. kir, belüo-y- 
ministerium elé_terjesztendő. ö"

A kormány felügyeleti• jog a; ' 
jAzon esetben, ha . az egyesület, a fentiekben 

körülirt/ hatáskörét és czélját-meg -nem tartja, 
amennyiben .továbbá működése által az állam 
érdeke vagy a tagok' vagyona veszélyeztetnék, a 
kir. kormány . az “egyesületet haladék nélkül fel
függeszti] éti és az ezután elrendelendő szabály
szel ^vizsgálat eredményeihez képest véglegesen 
felc^zlátliatja, vagy__az alapszabályok pontos betar
tásába“kötelezheti;

KIoknér József, .
elnök. —

deczembéí hó 4S-án.
Kölbig Ferencz,

alelnöki

A ..Hungária"
képest levelező-lap gyűjtök első hazai egyesületének

- Tagfelvétel végett az egyesület elnökénél kell 
írásban jelentkezni. Ilyen jelentkező ivekéi- az elnöktől - 
képes levelező lap&n kell kérni, mely < (Szabáiyszerűen ki- * 
töltve, az elnöknek küldendő be. 18 éven aluli jelentke
zőknél, "fzüloi (gyám) beleegyezésnek vétetik, ha a 
jelentkező ívet' azok is aláírják. A beiratásí díj 
(1. korona) é's^ajg évi tagdíj-(2'kor. 40 fillér': a jelentke
zéssel egyidejjilleg. a pénztárnokhoz küldendő.

Az év második' felében belépő tagok csak félévi 
tagdijat fizetnek, csak ha az egyleti közlönyt Januártól 
kezdye^óhajtjákp tartoznak az egész évi dijat megfizetni. 
— Decemberben belépők csak a következő évi dijat 
fizetik. - _ - '4'

Beiratási dijat (1 korona), minden rendes tag tar
tozik fizetni, olyantrkrfs,--kik már tagok voltak, de ki
léptek s újból belépni 'óhajtanak.

A felvétel iránt minden hó 25-ig jelentkezők név
sora közlönyünkben már a legközelebbi számban közöl- 
tetik. ;

A felvétel megtörténtéről a jelentkezők csakis a 
lap utján értesittetnek, hacsak a külön értesítésért 
válaszbélyeg mellékelve lett. ■- '

Minden felvett tag, tagsági, sorszámot kap.
2. :§. Kilépés.

Kilépés ’ előtt minden tag az egylettel szemben 
összes kötelezettségeit rendezni tartozik.

Tagdíj visszatérítésnek .semmiféle körülmények 
között helye nincsen.* — A kilépő a kilépésnek a lap
ban, történt közlésétől számított 15 napon belül hozzá 
egyleti tag^Ikt^/érkező mindenféle küldeményeket vi
szonozni, Valamint :a kilépés után esetleg’hozzá érkező 
körküldeményeket 11tódjénak szabáIyszerüen továbbitani 
tartozik.'’ - . J' í. ” ” j

<• k3. §; Csere-. » > .,
: Az egyesületi tagok, kik a- kártya cserében részt- 

venni kívánnak, belépésük' alkalmával bejelenteni tar- 'r
• hoznak, hqgy^ait gyujteiíek, illetve- mit rés"liögyáfi~ö£ér 

rétnek. Ezen kívánságuk felvételükkel együtt közlö
nyünkben közölve lesz. — Ezen .kívánságukkal meg
egyező összes .csereküldeményeket 8. .napon • belül és 
legalább ugyanoly értékben viszonozni tartoznak.

Visszaélések az egyesület titkárjának jelentendők 
be. Úgyszintén az összes magyarországi gyűjtők mellen 
felmerülő-panaszok is,, ki, ezeket nyilvántartja, megvizs- . 

“gálja. szükség esetén az egyesületi közlönyben közzé-
■ teszi, sőt többszörös alapos panász esetén nz illetőnek 

az egyesületből leendő kizár ás V^anUSs^iditványt tesz.
Minden a csere vagy gyűjtés tárgya és módjában 

Reállá változás az egyesületi titkárnak jelentendő be 
20 fillér csatolása mellett, mply összegért a változás 
lapunkban közzététetik.

Minden tagnak jogában 411 czimét lapunk csere- 
rovatában-évenkiht egyszer díjtalanul közzétenni.”"". .........

. .4. §. Körküldemény  ek„ — ....
Minden tagnak jogában áll a körküldeményekben 

részt venni, s ezen óhajukat az . alelnökit él jelenthetik, 
he azon kijelentésük kapcsán, hogy a körküldeményekre 
vonatkozó szabályzátoVhnagükra nézve sajátkezű alá- *•-  

j Írásukkal kötelezőknek ismerik, éh—v- ,
A körküldeményekben Való.. köröztetés czéhából 

bárkinek, még nem tagoknak is joguk van. levelező
lapokat (doublettákát) az . abelnökhöz . portomSíitesen-. 

; beküldeni. melyeket önköltségi áron (hozzáadva esetleges 
mellékkiadásokat) számit^ fel rés.zletes jegyzék kiséreté-. 

—dren. — Tulmagasan felszámított 'kártyákat az álelnök 
visszautasíthat. —^liyen küldeményekbe való levelező
lapok mindig- az atélnökhöz küldendők, ki a Eörküldé- 
ményeket intézi: '

Kör küldemények az alelnöktől bérmentve küldet
nek el, minden tag a hozzá érkező'küldeményt bérmen- 

‘ tesen tartozik tovább küldeni. . Amennyiben ily kül
demény bérmentetlenül továbbittatnék, az ezáltal fel
merült postaköltségeket a mulasztó tag megtéríteni 
tartozik. , . , , ■'

A- körküldeményékből megtartott kártyák ára 
^mindenkor ,a. pénz tárnokhoz küldendő. — A leszámolás 

körülijeiül ^-^dtO^'héL..- múlva történik. — Egyesületi 
tagok által beküldő bt kártyák után befolyt összegekből 
7 o , n érnégyesül éti tagok kártyái után befolyt össze
gekből pedig venatik ler-kiadások fedezésére az 
egyesületi pénztár javára. fé>-~

ér. ^.~}jyyesületi ‘la^dalos közlöny-, ■
Az~ egyesület hivatalos közlönye a Sz-ékcsfehérvá- 

megjelenő „A Képes-Levelező-Lapi( czimü havi folyó
irat, melyet a iacjok tagsági dijuk fejében ingyen kapnak. 
'— Ebben közöltéinek az összes egyesületi hírek, tag
névsor, a cserére voniatkoz;h és- egyéb hivatalos, közle- 

, mények,'kMgyülési nhéghivók stb. Tagok hirdetéseiknél 
. 25 oengedményben részesülnek.

6. §. Az egyesületi tisztikar hatásköre.
a) Az elnök intézkedik a választmány nyal egyet

értőén, a /tagfelvétel és kizárás iránt, utalványoz a 
pénztáníál, vezeti a tagok törzskönyvét, 'hívja össze a 
közgyűlést, azon' elnököl, 'végzi a propagandát és kép- 
visel’i' az egyesületet kifelé. — • . z
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b) Az alelnök intézi a körküldeményeket, hozzá.
■ ’küldenáők körözgetés-végett az eladásra szánt levelező

lapok, intézi azok leszámolását, s az ezekből befolyt 
jösszegeket az elnökkel együttesen;utalványozza, s az'“ 
elnököt akadályoztatása esetén*-heíyettesiti.

c) " A titkár őrzi ellen a csere-ügyleteket, vezeti aK 
csere-nyilvántartást, az úgynevezett „fekete könyvet/4

'.Minden a cserében tprténő változást es az ezekből 
eredő panaszok hozzá intézendők. /

d) A pénztárnok az egyesület pénzéit kezeli, s ar
ról rendes könyvet vezetni tartozik. Hozzá intézendők 
mindenféle, az egyesületet érdeklő összes pénzküidemé- 
nyek. — Kiadásokat csakis az elnök,, illetve a körkül
demények után járó összegeket az elnök és alelnök 
együttes utalványai alapján fizethet.ki. — Számadásait 
az elnök és alelnök vizsgálja felül. — Évi zárszámadás 
sait a közgyűlés elé terjeszteni tartozik. .

e) A bizalmi férfiakat} különösen oly helyeken, hol/ 
több tag van, a választmány nevez ki; feladatuk a

--hatáskörükbe utalt1 területen az egylet ügyeit iútézni, - 
az alelnök által hozzá küldendő körküldeményeket a 
területén lakó tagok közt-köröztetni, a megtartott kár
tyák árait behajtani és^ a pénztáriunknak .beküldeni, a 
körküldemények tartalmasak s a kisérő jegyzéken fék 
tüntetett vételek helyességét megvizsgálja, s az esetleges 
hiányokról az alelnököt értesíti. - . ■ .

Az esétleg tartandó helyi összejöveteleken elnö
köl, a belyi • propagandát eszközli,, területén történt ese- 

- ’ményökrőt az"elnökjfek mindén-hó 22-ig jelentést küld, 
-/□S^^iazHapunk Jegközejebbi sz^máT^n már közölhető 

legyen. ’’ . • ■ __

/ Minden ^gyésüléti^ag sorszámot kap, a mit le- 
..  hetoleg- mindenkíVminden Jeveleziés^nér cserénél stb. 
... 'Kasználjom^^'^Az'a'a egyé^ület^ bármely- tisztviselőjével 

történő levelezéseknél a tagszám minden esetben felt 
tétlenül szükséges. — Minden levelezésryyálaszt lapunk 
hasábjain adunk, hacsak a szükséges válaszbélyeg mel
lékelve nincsen. — Levelezéseknél használjon lehetőleg 

ymindenki saját helységét ábrázoló képes levelező-lapot.
Jelen ügyrend alapszabályaink 5. •§. b.) pontja 

értelmében egyesületünk minden tagjára nézve egy- 
_ formán kötelező; : •

Székesfehérvárott, 1899. Deczember hó 19-én.
Klökner József, Kölbig Ferencz,

elnök. ' alelnök.

Körküldeményekre vonatkozó szabályzat.
1. ) A k ö r k ü 1 d e m é n y e k c z é 1 j a az egyesület

tagjainak módot nyujtamXjevelező-lap szükségleteiknek 
jutányos áron való beszerzésére, illetv^gyüjteményeiknek 
tetszés szerinti olcsó gyarapítására, valamint a többszö
rösen már meglevő kártyáknak (doubletták) előnyös ér
tékesítésére. — A körküldeményt az alelnök látja el, 
hozzá intézendő t^át* minden erre vonatkozó küldemény 
és levelezés. . . ' .

2. ), Minden tagnak Jogában _áll a .körküldemények
ben résztvenni s ebbeli kívánságát az erre szolgáló nyi
latkozatnak kitöltésé mellett az alelnökinél jelenti be.

Minden tag beküldheti eladásra s^ánt-levelező- 
lapjait az egyesület alelnökének részletes jegyzék kísé
retében, melyen mivelhogy az egyesület nem/nyerész-.
kedes czeljaból alakult a lehető legolcsóbb árak (ön- | a sorrendi utódot‘kinek a küldeményt továbbította, és •

•költségi ái^oz^számítva esetleges egyéb kiadásokat) 
feltünfétendök.^Tuiínagas áron száinifott kártyákat /az . 
alelnpk visszautasithatv /^

......... .—’~4.) Hogy adagoknak minél \ agy óbb 'vadász ték le
gyen nyújtható,..a körküldeményekben eladásra szánt 
levelező-lapok nem tagoktól is elfogadtatnak. — Ezen 
egybegyülőklevelező-lapokból állítja össze alelnökünk ' 
a körözendő küldeményeket s küldi szét a résztvevő 
tagoknak.- A leszámolás, körülbelül 8—10 hét alatt (eset
leg korábban) történik.— A befolyt összegekből a kö- 
röztetéssel felmerülő különféle szükséglétek és kiadások 
(nyomtatványok, dobozok stb.) fedezésére .a tagok által 
beszállított és eladott kártyák után 70/o/nem tagoktól 
100/0 lesz levonva. •

5.) Küldemények csak azoknak küldetnek, kik biz 
alelnököt eziránt, felkérték, illetve a szabályok. pontos 
betartására magúkat, az erre szolgáló nyilatkozat alá- ö 
írásával kötelezték.

- fi.)•Körküldemények havonkint''köröztetnék, a sor- 
rendet, mely havonkint a lapban kozöltetik,' *a résztvevők 
pontosan betartani tartónak. —A havi' küldemény ék _ 
tartalma lehetőleg úgy lesz- összeállítva, /hogy minden 
egyes résztvevő találni fog béiine' magának megfelelőt. 
IdÖről-időré külön küldeményék köröztetnek, melyek 
csálc bizonyos fajta kártyákat fognak tartalmazni "mint 
pl., alkalmi, magyar tájképes, külföldi használt/vagy 
művészi kártyákat. -

"7.) A^körküldeményeket az alelnök indítja útnak
bérmenty^^s,.:,a^rtartoznak ^a-;;küldeményt 

.•hozzá csatolt jegyzékben maga után következő tagnak 
’ 3 napon belül az érkezés és továbbküldés' napját bele- 
számítva bérmentve és. gondosa^ csomagolva továbbküldeni, 
bérméntetlen érkező küldemények átveendők, ezen eset
ben az érkezési porto fnegtártott levelező-lapok árá
ból levonható és az alelnöknek azonnal bejelentendő, 
hogy intézkedhessék és * ezen összeget a mulasztást 
követelt tágtól beszedhesse. A sorrendben utolsó tag a 
küldeményt az alelnöknek küldb^visszn.

8. ) A ki a küldeményt 3 napon belül nem továb
bítja, az minden napi késedelemért 2CF fillér rendbünte- /’• 
tést tartozik az egyesületi pénztár javára fizetni. — Ha

“^vatamedy^nr tartalma az eredeti tartalom
részére leapadt, úgy az nein továbbítandó, hanem az 

alelnökhöz visszaküldendő. - . _ .
9. ) A küldeményeké megérkezésük után azonnal 

átvizsgálaiidók és a kísérő iv egyes rovatai pontosan 
kitöltendők. — Az esetleges” hiáhyokról az alelnököt 
azonnal értesíteni ,kell,- a mi a kisérő ívre is reá veze
tendő, minek megtörténte után a küldemény szabály
szerűen továbbítandó. A megtartott" kártyákra vonat
kozó adatok, úgy a .kisérő ivén, mint az egyes csoma
gokon a megfelelő rovatokban feltüntetendő^. — Hiá
nyokért az azokat okozó tagok felelősek. — Az egyes \ 
csomagok összezavarása, valamint a kártyák kicserélése 
nincs megengedve, ilyen esetek szigorúanr esetleg bírói 
utón toroltatúak meg. — Minden egyes küldemény tar
talmáért az illető résztvevő addig felelős,—inig azt be-

■ bizonyithatólag utódjának szabályszerűen kézhez nem 
juttatta. .

10. ) Minden egyes résztvevő a küldemény továb-
-oimsakor, a küldemmiyl^z)?^cs^tolt ;
.tatványo-n, a küldemény érkezési es továbbküldési napot, 
•a kapott, megtartott ^s-továbbküldött kártyák értékét.
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; Qáetleges észrevételeit az alelnöknek .haladéktalanul be- _ Elnökké Klökner József K; alelnökké Kölbig 

jelentem,'taitozi • ; . _ - fi Ferencz ur, titkárrá László József uf 7és pénztárnokká
r. .) -meg ai o aity ára legkésőbb a legkS- ’Oiglei^étóujLyálasztatott meg egyhangúlag' és ázzál,~ 

zelebbi ho 3-ig az egyesuletjienztárnokának postautalványon miszerint megválasztatásuk az alapszabályok jóváha- 
4 fillér kézbesítési díj hozzászámitásával beküldendő.-u gyása esetében az első évi .rendes, közgyűlésig érvé- 
2 koronán aluli összegek használatlan'levélbélyegekben nyes. A mégválasztottak a'beléjük helyezett bizalmat 
is fizethetők. . •, 5 t ’ i ' ' " '

12.)'Azon tag^ ki állandó lakhelyéről 5 napnál 
hosszabb időre elutazik, vagy lakhelyét változtatja, úgy 
az minden esetben az alelnöknél haladéktalanul beje
lentendő, hogy a már esetleg útban levő küldemények ' 
fennakadás nélküli* továbbítása iránt intézkedni lehes
sen. Ily bejelentések elmulasztásából eredő posta- és 
egyéb költségeket a mulasztó fél megtéríteni tartozik, r

v 13.) A ki a körküícfeményekben továbbra részt

; 'ígnácz 
szabályzatot pontosan-4- .

megköszönyé,. az ' állásukat elfogadják. Ennek után 
Richter Lajos ur Klökner - József urnák engedi át az 
elnöki széket és egyúttal bejelenti, hogy. a»* egyletbe, 
mjnt alapitó-tag lép be, mi örömmel tudomásul vétetik.

- Az elnök erre az egyletet megalakuljak ~ nyilvá
nítja, és jelén jegyzőkönyv hitelesítésére Richter Lajos 
és Gondos ígnácz urakat felk^t^én^S^ értekezletet

-------o----- ” 7—--.-/xT"’- —&----- -- bézáfjár~~~~’~ ■ ' •
" a kö-rküluemenyekben továbbra részt * Kmft. Kölbig Ferencz jkvztŐ, id. alelnök, Klökner

venr^nem. kíván,-jbb^i óhaját mindig a hó végéig az József, id? elnök. Hitelesit^^ Gondos^
alelnöknél hej-elentheti. .c. t ...........................• “ ” • '

be .nem" tártják, a Jtörözteté^ből, súlyosabb mulasztás
-- eséténs az egyesületből is""kízáfhatók. — Azoíí tagok 

pedigy kik az egyesületi pénztárral szemben felmerült 
tartozásaikat felszólítás daczá^a ' egyenlített ék ki,
ezen körülmény megjegyzése mellett az egyesületből 
kízáfatnak, s tartozásukért bepereltetnek.

‘- '“'Székesfehérvár—Temesvár, 1899. Deczemher hó
22-dikén.

Klökner József, Kölbig Ferencz,

a
Jegyzőkönyv.

Felvétetett Budapesten évi 1899. decz. hó 8-án
- - „Képes levelező-lap gyűjtők44 első hazai egyesületének meg

alakuló gyűlése alkalmával. Jelen voltak, az alulírottak : 
Klökner József Székesfehérvár, Richter Lajos Budapest, 
Kölbig Ferencz Temesvár, Schwartíf Ármin Budapest,'

- "Koppéi Éde Budapest,. -Szántó 'Samu Budapest,. Gondos
Ignáéz Budapest, Gondos Márk Bpest, Prückler J. C., 
Budapest, Kiinger Hugó, Budapest.

Az értekezletet összehívó Klökner József úr meg
jelenteket szívélyesen üdvözli, és előadván a mai érte-, 

' kéziét czélját, felkéri Richter Lajos - urat, -hogy mint 
hazánk talán legnagyobb gyűjtője, — a mai értekezlet 

~~~r-vézefését vállalja el. Richter Lajos- ur erre az elnöki 
széket elfoglalván, az értekezletet megnyitja.

Az értekezlet első pontja: az alapszabályok kidol
gozása. A „Képes Levelező-Lapok44 10. számában közölt 
tervezet alapján az alapszabályok szakaszról szakaszra 
megállapittatnak azzal, hogy az alapszabályok jóvá
hagyás végett a m. kir. belügyminisztériumhoz felter- 
jpsztendők. . . \ •

* Egyben elhatároztatott, hogy a „Képes Levelező- 
Lap44 czimü szaklap egyleti közlönynek válasgtatik és. 
az egyleti tagoknak az évi tagdíj fejében, dijtalanuT

* küldetik meg. Az értekezlet második pontja az ideigle-- 
nes tisztikai’ választása kerülvén sorra, elnöklő Richter 
Lajos ur eleve kijelenti, hogyha neki felajánlott elnöki,

• ' úgyszintén minden egyéb állást tulelfoglaltságára való 
tekintettel el nem fogadhatja. Az értekezlet ezen kije-- 

-A.-döntési sajnálattal tudomásul véve, Richter'Lajps urnák 
eddig tanúsított fáradozásáért és liathátós támogatásáért

- jegyzőkönyvi köszönetét síia^az és kéri Richter Hajós 
urat, hogy az egyletet ezentúl is támogassa; -7—.. —

eves

Várostorony 
Kummert L.

- Szöveg ,ma-

Magyar alkalmi levelező-lap újdonságok.
Rovatvezető: Kölbig Ferencz — Temesvár.

j - ~ ~ 1 .y= széles kép.
; 1 : = magas kép. ' •
^-íjzen rovatban mindea^beküldött magyar alkalmi 

. levelezÖ-lap dijtalanúl ismftrtp.tvts* Ip.sz, miért is kérjük 

. a t. kiadókat és olvasókat, hogy az újonnan megjelent, 
vagy e-lapban eddig még nem közölt régibb magyar 
alkalmi levelező-lapokat 1—1 példányban Kölbig Térén ez 
ufriak Temesvárra beküldeni szíveskedjenek.

Budapest. A lánczhid Ö0 
jubileuma. 1899. november -20, - •

—1.) „ÜdvözletBudapestről: Lánczhid 1849— 
1899; nov.-hó, 20-án. A lánczhid 50 éves jubL 
lenmag----  Schmidt Edgár Drezda—Biidapest.
1637 b. sz. — s^öld féjiynyomat. — Szöveg ma- 
gyar- - - ■ .. v- -

Keszthelye. A; keszthelyi fögym- 
n a s i u ni b a d a ezs o n y i k i r á n d u 1 á s a.

1.) „Üdvözlet Keszthelyről? A keszthelyi 
’ főgymnasium badacsonyi kirándulása. “ — Mérei 

ígnácz. Keszthely. 37" '§21'—.. Zöld" Lény nyomat...
■ Szöveg magyar.___. —

Pozsony:. Helyi i p ar k i ál 1 i t á s;
1899. szept. ho.'

1.)‘.„Üdvözlet a pozsonyi helyi iparkiálli- 
tásból.“ (Pingitzer’sörcsarnok.) Freistadt M. Po-

i zsony. — Autotypia. — Szöveg magyar.
. P Qi;Z s o n y: A r v i z 1899. szept. hó.

1.) „Pozsony. Arviz 1899. szeptember há- 
j vában.u — Kiadó P — *Holdvilágos fénynyomat. .

Szöveg mlfgyar-néinét. J.. ■ ' . 1 ~ '
Sopron: Vár o s t or o n y u j abb i t ás.

1899—1900. • ■
1:) „Üdvözlet . Sopronból: 

ujabbitása alatt 1899—19(p,u — 
Sopron. 178. sz. Autotypia. - 
gyar-német.
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„Képes Levelező-Lapot gyűjtök Nemzetközi 

Egyesülete.**
(Székhely: Beeskoio-Bsai a Spree mellett.)
I. elnök:' Hergott Frigyes, posta főtiszt

< ’ (Beeskow.) ’ ■ ~ ■'J
*11. elnök: Donié Ernő, joggyakornok (Augs-

Magyarországi elnök : Gondos Ignácz, Buda
pest yi,, Szondy-utcza 22., hova az

• összes belépési jelentkezések és tag
sági dijak küldendők,—----- ____ __

Beiratási dij egyszer s. mindenkorra 30 kr., 
tagsági dij '1 évre 1 frt 80- kr. — A „Képes- 
Levelező-Lap “ czjpü folyóiratot tagjaink ingyen

■ folyóiratunkat -szintén olvasni óhajtják, azt 90 kr. 
utánfizetéssel megkaphatják. — Minden tag, ki 
egészévi tagsági diját beküldi, neve nevezett lap 
„csere“ rovatában I-széUingyén Fö^te^ik.:.

Egyleti jelvények), jnelltü ,é§ broche-alakban_ 
az I. elnöknél 90 krért bérmentve* kaphatók.

Minden tag, a ki egyletünknek 3 uj tagot 
szerez, 25drb. finom kivitelű képes levelező
lapot kap jutalmul. ■■ - ■

952., tagsz.

953. '

77

955.

z Lakásváltozta tások - és egyéb értesítések *
légkésőbb minden hó lo-éi^ Gondos Ignáczezal

- fenti czimen-  ̂közlendők. „---- - ----
Ta^aink-szátnaojelenleg. 950? -melyek az 5 

világrész minden országára éshek. —

■ 956.

957.

958.
~959.

960.

»
»

„ Rheiiíberger F., lithogr^phiai tííüintézet.
Dürkheim, (Rheinpfalz).

ackerstrasse ‘Á ’ , . .
v Tánzer.Hermán, Berlin, Weinbérgsweg 3/h.
r Líhdenmaier -Károly, Biberach (Württein- 

bérg).._L_ _________________ ‘ '
„ Dirhoff Hugó, Düsseldorf, Oststrasse 61/a I. 

Jean Zölls, vHürnb^rg,c Gasthof blaüe Taube. , 
cserét kiván. ;

;962^ 
. 963.

'964:
965.
966. Förstor Ríchard. 'Drésden, Blasewitz, Sch'illerplatz

. 967. 77

968.

969.
77

77

970.

'971.
77

7?

972. ’
973. . 77.

77

974.

3. Alkalmi kártyát gyűjt.- r -.
Kurt Riess, Dresden ^ Eisenbergnrstr. 17. - 
Alkalmi kártya.'4 ; ...________

.--Schubert Gústav, Dresden-Blaseioit^, Resh 
denz-Strasse 1.' Alkalmi kártya.

Förstér Elsa urhölgy, Dresden-Blasewitz, 
SchillerpJatz 3, Alkalmi kártya.

Dirks Mari urhölgy, -Hamburg-Barmbeck^- 
Hamburger-Strasse 120. I. em.

Báró Bánfíy Béla, Temesvár, Gorove-utcza.
- 14. . ■ x
Krell Anna, Pirna, Schöfíerg’asse 5:--------
Patrik Greemann József, MorbrapT bei 
Capstadk^-.Südafrika,: - fair . Vfew Villa. 
Csakis tagokkal cserél. ■ .. - _

Zimler Mari urhölgy, Krakkóg Galiczia, 
• RingplatsrB. Élénk csérét kiván. v.

■ Ruckdeschl Adolf, pinczér5 Nürnberg, Pfan- 
nenschmiedtgasse 20

... Adelfinger Károly. Münclien, Landwehr- 
strasse 59. —

„ ~ Dietze Ede, Dresden A.r Mar-inestrasse 15. .
II. em, " -

„ Pivarz- Pál, Dresden-Blaseuntz, Seidnitzer-J
. Strasse. BeH-és—külföld. -

„ Petruschke Richard, betűszedő, Ibbenbühren,
____

___981. „ Heilbronn B.. Bielefeld, Altsfadter Kirch-
‘ stadt. : Y . / L

982.‘ •„ Kett Tódor, Kütríberg, Danter &_Co. leve-

n

975.

976.
75

77

977.

979.

980. '

leivei. .;----- 7 ,_i_ •
Héitz Rezső, Strassburg, Elsass, ScKr eiber- ’ 

stubgasf>e 3; I. em. ... —
„ Bortalls, Aiigusté, Hamburg, Kt.-Georg, Kir-

• chenstrasse 4. II. em.
- Lakásváltoztatások:

774. tagsz. Dietrich András, jelenleg
váczi ut 124. sz. a. Iákik,

762. > „ Könyöki Ella jurh.,* v Budapest, I. Várfok-'

❖ ■ ' - .....

. * *
Tagokul felvétettek:

Spiegel Edgár, Szt.-Pétervúr. Pesky-Strásse " 
Haus 4. - . ‘ -- ------ .

Dfakoffsky Hedvig ürhölgy, Hagm, (West- 
falen), Thüringerhof. _ .......  -

Borjaim. Sándoi^ Riga, Pauíinerstrasse 1., 
quart 8. Minden helyszínről küldött lapot - 
viszonoz. *

Bühring Minna ürhölgy, Hamburg, Rother
v .-Danin — Ghatisséé 72.
, Goúfíé.P,, Amiens^ Frankreich 59, Chaussée
' Perigot. ' .r

„ Wrobel István, Krakkó, Pedzichow 15. — 
Külföldi fénynyomatu kártyákat cserél. 

Saum Ferencz, Kulda.
Göhre W., postatiszt, Gart'ow, Hannover.

Elénk eserét-kiván.^ - *

• . - utcza 10., I. en£ 6. sz. alá helyezte lakágát^ *

983.

984.
-77

,.Művészi levelező-lap újdonságok.
— Magyar njüvészetczimü sorozatból Szilberer 

Béla kiadásában újból a következő 15 szám jelent 
meg igen finom fénynyomatban: NadlerR.: Alszik a a 

-baba, Koncz J. ? Havasi pásztorok, Baditz Ottó: 
..Vagyok olyan legény mint te, Tolnai A.:. Diana, 
Enyelgés, Neogrády A.: Az erdő titka, Vesztett 

...j2.QldQg.ság.,1Kfl!^mZy..Jh.;. . Vásárfia, Teles E.: Enyel
gés, Vajda Zs.. Kedélyes birák, Kedves iró, 
Szenes J.: Kása nem étel, Bihari S.:- Munka 
után,. Péchan J.: az utolsó gyufa, Kdcziány Ö.: 
Ne vigy- minket a kisértetbe. Ugyancsak Szilberer 
kiadásában jelent meg 12 legkedveltebb fővárosi 
színészünk arczképei is mint : Náday Feréncz,' 
Ujházy Ede, Vizváry Gyula, Császár Imre, Dezső .. 
József, Horváth Zoltán^Zilahi-Gyula,- Gál Gyula, 
Goth Sándor,-‘"Hegedűs ‘Gyula, Tapolczai Dezső 
és Szirmai Imre finom autotippaj kivitelben.

y —- Halali után czimmel egy igén hangulat- ' 
teljes vadaszkepet adott' ki szép, fénynyomatu 
kivitelben Nyulászi Béla. Kassán ,s reméljük, 
hogy'ezen sorozatot folytatni is fogja-. '
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; . - ;; t Alulírott ^zémjel kijelentem, -líogy a ,,|4un£jána“ képes levelező-lap gyűjtők

első hazai Egyesületébe rendes tagul Jbélépm óhajtok,kötelezeti magamat felvé-" 
átélem esetén az alapszabályok és ügyreíid összes ■ határozatainak pontos; bétaf-‘ 

tasára es az egyesület érdekéinek előmozdítására. .
—Név^olvashatóanX- ZZZ...I * -

r •' ... _ — “ , /.■ .. - _ y ■ ■ . hjX................. • "i-........................’................................................................ ................ .

✓ . Állás (foglalkozás): . .
■ * Születési év: .... *Xy-" "X

Lakhely (utcza, házszám stb.. z '■ ’ .
Á beiratási dijat 1 koronát és az 1900. évi tagdi.jj.at 2,kor,- 40-fillér összesen 

.rkoicAÉL filléi;t az egyesület pénztárnokának (Gigler Béla urnák“Székesfehérvár)
- ..s^^^^^^ftíltalványhyaT • beküldött'em. .

| ■ ' ■"Kelt ' ' - .. X • "X - . ‘ '

' ' ■ - - •■'■ , Sajátkezű aláírás. y
.18 éven aluliaknál a szülő vágj’ gyám által is aláírandó.

[■■■■”'■' T’"' ”J ■ Beleegyezésemet ...... '^x
‘ ; ■ * 1 ~ 

Aláírás: ............ ... .
—- .. „ kitöltésé A ■éretik. '■■■■ . ' ' - ’ ■ ~ .■.■

Ezen belépési nyilatkozat bőrkék -alatt az elnöknek, Klökner József urnák SzékésfehérváÍ4a 
küldendő be. ? ■X .'X .y- NYILATKOZAT^ m '“; mX -
-1 ■■ _.... aX a körküldemenyekben y,a!ó-részvételre. -

. - . é ' Alulírott a körküldeményekben résztvenni Kívánok s kötelezem magamat a
* körküldeményekre vonatkozó , szabályoknak, melyeket ismerek, pontos-és lel.kiisme-

. ... -r.. retes betartására. .. . •• ; .L. ~ —
A körküldeményekben következő kártyafaj táldiói kérek yálasztékot:

I. Használt. — II. Használatlan.
A.) Táj-képesLa)„belföldi, b) külföldi [Jk) Alkalmi; XX..Művészi; AD-) Zenés;

B.) Irodalmi; B.) Genre (virág, állatok stb.) \....... ............ ................... :............. .

A nem kívántak áthuzandók.

, Kelt
f W ■■■•■•vX;4k....................................:...................... ....................................

* ■ ' , ' . Sajátkezű aláírás.

' .. .-1 -8 éven aluliaknál á szülő vagy gyám által is aláírandó. =====_

Beleegyezésemet a<Bm-: ■

Aláírása..... .... • „ . r....... .... _ • ■
A’ -Ezen nyilatkozat, ha a'belépési nyilatkozattal együtt lesz, kífliitva, együttesen az elnöknek 

is bekül d 11 etö;: el 1 en esetben ■ a k ö jküldemény eket - intéző alelnök ezimére KÖlbig FerenCZ -urnák ■ 
Temesvár (vármegyeház) küldendő. . - - _... /-
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_ Az alábbi kérdések pontosé otöltése kéretik.

Milyen levelező-lapokat gyűjt?; /
(Tájképes, helyből ^lyegzetí. ..... ................ '...■ . /

• i ” .* ,7 ' ’ .7,., ‘

saját czimére érkezett, alkalmi művészi ' ...... x .
■ . |z- *’ . ' -- . ' . v. ■

. t .rwp— —■— 

genre, humoros,, néprajzi, történelmi, irodalmi, . ‘ '."

zenés, virág, állat stb. használt vagy használatlan - 1\ '

levelező-lapokat.) : ■ >•_

Milyen levelező-lapokat és hogyan cserél? é
(1. a fentebbi megjegyzést) ........ - . - — -:V".

Hány darabból áll a gyűjteménye ? - i

Kötelézem-magamaJV-hrigy _ csereföltételehn alapján hozzám érkezett léve- 
lező-lapokát legalább is-egyenértékű kártyákkal 8 napon belül viszonozni fogók.

Kelt" .. .............. •••7...éé ,é..■ ..................................... —

■ Sajátkezű aláír ás: ...............................................  ,..Ó..A Ó...
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. — „Ideálba neve annak a^jfiFképböl álló 

levelező-lap sorozatnak, mely most jelent hieg._
Válóban ideális szép ijői_ arczok seccéssios mo
dorban Vs remek szép szinriyómatu kivitelben, 
igarí művészi lapok, melj’ek állandó keresletnek 
fognak örvendeni. — Kiadóhivatalunk a teljes 
sorozatot- 70 kr. ellenében bérmentve küldj meg. ’

— Virágok se'ccessio stylben gyönyörűen 
stilizálva szintén ' egyik újdonságot - képezik. - - 
Igazi művészi alkotások a modern sokszorosító ' 
technika., műremekei... A..~lQJíépből álló sorozatot 
-60 kr. beküldése ellenében lapunk kiadója bér
mentve küldi meg.

- —=• A mulató világot mutatja be azon 10 
képből álló sorozat, mely szintén épen^inost je
lent meg. — Alakjai a~felvilágból valók és sok 
chfeket árulnak el.

; — ^Vadászkártyákból szintén 6 uj remek szép
iaqSr§n?«ártyfej’ele&t- meg, melyék a finom kö- 
zöns.ég_fokozottabb ízléséLús kWogják elégíteni, 
mert művészi kéztől származó eredeti festmények 
-után ..készültek. 40 kr. ellenében.lapunk..kia.dójár 
nál bérmentve kaphatók.

— Reb Menakem (a Borszemjankó alakja) 
átkozódásáival adott ki Galantai Gvula ig-en 
eredeti levelező-lapokat, melyek eredeti mondá
sánál fogva máris nagy kelendőségnek örvendenek. 
Tíz különféle tréfás szöveggel kaphatok, melyeket 
a. hozzá illő ^keretben kör
nyez. —^Tíáptó is kaphatok
50 kr. ellenében bérmentesen. .

— A bécsi művészi levelező-lapokból Philipp 
& Kramer kiadásában ismét egy uj a XLV. - 
sorozat jelent meg,- mely humoros újévi kártyá
kat . tartalmaz Schnug L(eo eredeti s humor és 
gúnytól áradó rajzaival, rövitelük a megszokott 
tökéletes művészi, mely a legszigorúbb kritikát 
is megállja. . -2 ____ __
Magyarországi képes levelezö-lap újdonságok.

Ezen rovatban minden, boríték alatt hozzánk be
küldött tájképes levelező-lapot díjtalanul felsorolunk, 
miért is kérjük a t. kiadókat, hogy újonnan megjelent 
levelező-lapjaikból 1—1 példányt lapunk szerkesztősé
géhez beküldeni szíveskedjenek.

Rövidítések: Aqu. - - Aquarellnyomat. t. fény- 
_nyomat. Pny. Platinnyomat. Hf. = Holdvilágos 
fénynyomat. IX = Delft (kék) fénynyomat. Sz. = 
Színes". K. Kőnyomat. A. A== Autotypia (klisé nyo
mat.) Z. ‘ = Zinkographia. z. — zöldes.

Békés. Kiadja : Véver Oszkár.
1.) Vasúti indóház, z. fi 2.) Ladányi útrész

let, z. fi 3) Szafáz-malom, z. fi 4) Görögkeleti 
templom, z. T. _ -

Félegyháza. Beküldő : Térjek Antal ur. _
1.) Üdvözlet Félegyházáról fekete A.
Győr. Kiadja: Berecz Viktor^
1.) Az uj városháza, f.~2.) Téli- tájké^TP. 

ny. 3.) Király-utcza, z. fi 4.) Győr, Pannon
halma, z. fi , _ ’

Győr. Kiadja Heckenast György.
1.) Báross-ut 1. z. fi 2.) Városi színház, —" 

Sétatéri. uJTícT. 2. z. f. 3.) Püspök var. 4. H. fi 
4.) Zsinagóga 5. H. fi

Gyó'rr-KÍadja: Nitsmann József.
. 1.) Uj városház,* z. fi •• —

Gyár. Kiadja : Pannónia. ‘
1.) Városháztér — Törvénykezési -palota, z. 

_fip£j Deák-utcza;— Veöféö^-palota, z. fi
^:Gyár. Kiadja : . Röszler-Károly. - --——...
1.) Kisfaludy-szobor. H. f.mgj Üdvözlet 

Győrből, (téli kép) H. fi. 3.) Üdvözlet Győrből, 
(látkép) z. fi 4.~fBatcfes-uL. II. fi ú;) Kioszk, barna, 
fi sárgás papíron.'.' ' ■

Gyhr-Réhfalu. Kiadja: Berecz Viktor.
1.) Győr-Kéhfalu,: z. fi ,.~.
Kaposvár. Kiadja: Gerö-Zs. Beküldő: Czakó 

Gyula'ur. ...
1.) (Látkép.) D. fi 2.) (Utcza-részlet.) D. fi 

6411. D. 3.) A m. kifíTaIT<I«uVasutak nevelő és 
\ tápintézete, zöldes. A. . '

Kassa. Kiadja: Nyulászi Béla.-— .
1.) Kir. tábla és ev. templom. Pny. 2.) az 

uj muzeum; Pny.
Kiadja : Schmidt R.

1.) Látkép,-S rétü-panorama, z fi 2.) Thö- 
köly-vár Késmárkon, Thököly Imre’ fejedelem. 
P. ny. 3.) Alt Késmárk. P. ny.

Kóösoczü”Kjadja: Gausej Lipót Trencsén.- 
Beküldő: Rakovszky Géza.ur?'- .

1.) (Kastélyfi^'f. 143. - y- ' ' ■ ’ .
Kömái'frín. Kiadja.: Spitzer Sándor. _

. L) Várparancsnokság, Hídfeljárót, Községi. 
éappolgTeányiskotafiz. fi 2.)' Az uj. híd, Ferencz 
•József/part, Hajógyár, téli kép. P. ny. 3.) Három 
részlet: P. ny. 4.) Hajógyár z. fi 6579. b. — 5J f 
Törvényszéki épület, Szt.-Háromság-szobor, Utczai 
részlet. P. ny.- 6.) Üdvözlet Komáromból, z. fi 
7,) Üzlethelyiség, komáromvidéki takarékpénztár.
H. fi 8). Sport kert, violasz. fi 6413. ~

Feibitz. Kiadja: Schmidt R. C.-Késmárk. -- 
üfi Leibitz. z. fi s ■■ • •''ÚT”''"'";- 
Nagy-Szalonta. Kiadja: Fábián L. íj- • 
1.) Arany emlékszobából. P; ny. 2.) Arany 

emlékszobából. D. fi . -
Nyíregyháza. Kiadja: Pír inger János.
1.) Bessenyey Gy. szobor. — Nyíregyháza 

főiére. D. fi 14268. . '
Podolin. Kiadja: Schmidt R. C. Késmárk.
1.) Podolin H. fi
Poprád. Kiadja: Schmidt R. C. Késmárk.
1.) Főtér, z. fi

- Bozshyá-. Kiadja: Pauchly Nándor.
lí) *Berzéti-utcz~á, z, fi 2.) Ríkóczy-tér, z. fi" 

3.)" Rákóczy-tér. z. fi 4.) Püspöki palota, Rozsnyó 
város látképé, Szilvásy Pálé,. z. f. 5.) Rozsnyói 
dóm. z. f. ' ''

Szarvas. Kiadja: Véver Oszkár Békési
1.) Ag; ey. templom, violasz. fi 6685.

'* Szeghalom. Kiadja:'Véver Oszkár Békés.-
í.) Ev. ref. templom, Vasúti állomás viola,. ? 

sz. 6657.-.V
Székesfehérvár. Kiadja: Klökner Péter.

' 1.) Korcsolyázó egylet csarnoka, téli kép, 
■ f. jegeczes papíron 14578yy37. sz. —- __

Szepes-Béla. Kiadja : Schmidt R. C. Késmárk.
1.) Fő-utcza (Templom), Ev. templom,-Sör- 

ház-tér. Sz. k. 4193. *
■ - Szepes-Tótfalu. Kiad.: Schmidt R. C. Késmárk.

1.) Bádányi-kastély, fekete A.
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, Vegyes. v
; . — Mümellékletünket előfizetőink a f^^iári^záinmal

veszik. - '' ' ’ .
— Kitüntetések'. A nürnbergi—efeő- 

~. nemzetközi levelező-lap kiállításon V é v e r,
- O.s z kár békési könyvkereskedő, ki ha
zánkban egyike a legtevékenyebb levelező- 
lap kiadóknak, ízléses !evelező-lapjáiért a 
bronz éremmel lett kitüntetve.' P bili p p .. 
& Kra mer .bécsi míikiadó ugyancsak a.
nürnbergi kiállításon művészi levelező
lapjaiért az arany érme t-nyerte el.-

— A német postastatisztika érdekes adatokat 
közöl a képes levelező-lapok terjedéséről. 1898-ban 
160~ jniilió darabbal’ emelkedett a posta összfor
galma;, ebből 100 millió a levelező-lapokra esik, 
mig á levélforgalom csak _W millió darab emel- 

____ kedést ■mutató Legjobban mutatja a képes leve- 
lező-lapok“forgaímának emelkedését a 10. és 5. 
pfenniges bélyegek fogyasztása mert mig az 
előbbiekből az emelkedés csak 54 millió, addig 

’ áé~ utóbbiakból, 117 millióval több fogyott el, 
mint 1897-ben.'

— La Cartotina deli’ Anno Santo a Roma 
czimen egy olasz nyelvű szaklap jelenik" inbg a 
mit a kiadója Rómából ingyen küld szém

‘—- Arczképesjev.-lapokat készit Wurfsciiüiidt 
... . .Oseár. jváldaui czeg, a* hozzánk beküldött mintája 

rüájfi'Rélvklgéií"* csinos kivlteibüirh'Á.. kártyákö'n
igen csinos tájképek vannak sepia .színű kő
nyomatban, a megrendelő fényképé pedig Ízlése
sen rajzolt keretekben foglal, helyet. — Igen 
kedveltek s ma már általánosan használják, kü
lönösen levélboritékok lezárására az ezen czég 

, áltál készített levélbélyek alakú fényképeket. 
Egyebekben utalunk ezen czégnek - lápunk mai 
számában található hirdetésére.

Csererovat, ^aüscliecke.)
(Érvényes 1900. január "'hó végéig.) ’

.Ezen royatban az.ak czimeit közöljük,- kik képes 
levelező-lapokat viszonoznak. — Egyszeri beigtatás dija 
30 fillér S^szor-70 fillér 6-szor 1 korona 20 fillér, 
12-szer 2 korona. — Minden előfizetőnek, valamint a 
„Hungária képes levelező-lapgyüjtők els"Ő hazai. egyesü
lete “ tagjainak jogukbaiT áll czimüket a csererovatban 
évenkint egyszer díjtalanul közzététetni.

Ltevelezö-lapok uj portó díjszabása érvényes 
1900. január l-töl.

Magyarországban 4 fillér, Ausztria, Bosznia- 
Herczegovina, Németországba, Montenegró és 'Szerbiába 
5 f i 11 é r, ;egyéb országokba 10 fillér.

Farber József, Budapest, II. Horváth-u. 6.
Román v. Kaminski Jurist Kolomea, Galiczia. (Budapest- 

ről nem kér.) < _
Cs.enki Jlonka, SzegedA,Somogyi-u. 6. (Különösen vidéki 

városokból tájképés lapokat., Budapestről nem kér.) 
Jíehr Aurélia, Szombathely, Vasuti-utcza.
Bacskády Béla, Szkiczó, (Bars-m.) (Budapestről nem kér). 
Niki ász Ágostonné, Kolozsvár, major-u. 10. (Budapestről 

nem kér.)
Deutsch Friczike k. a. Székesfehérvár, Jókai-u. 3. sz. 

(csakis fénynyomatu kártyákat.)
'• Bogisich Etelka, Budapest,<iyrHzerkta-tér 4. (Csakis 

szép kivitelű tájképes lapokra válaszol.)
Láhm Károly, Budapest, VI. Andrássy-ut 15.

. Szerkesztő pöstája
' ’ JN. N. Budapest, A sürgetett kártyák már minduf- - 

bán.vannak s~>a legközelebbi napokban megérkeznek.
Z. M. N. -Atád. Kívánságára minden egyes czimet - 

felszólítunk, ha a postaköltséget czímenkínt 5 Jkrt be-
■ kLttcfi,4 saját költségünkre azonban ezt,nem tehetjük;

Cz. Gyr Kaposvár. A körözendő küldeményekre vo
natkozó részletes ügyrend inai számunkban‘ részletesen 
meg van/abból bizonyára megfogja érteni azt a mit

• óhajt. — Köszönjük a küldött kártyákat; reméljük, hogy 
Önt is egyesületünk tagjai közt üdvözölhetjük.

. B. E. Bpest. A közlésért nem jár semmi.
Cs. J. Veszprém. Előre örvendünk s kérjük' a belé-

- pésf nyilatkozat szrves""bBkü’tdését,
K. J. Pozsony. A1 „Héráid-Exchange^-t lapunk ki

adójánál is előfizetheti 2 korona . 40 fillérért, mint az 
..hirdetési,rovatunkban olvasható.

Halló!;-Itt Önről beszélnek!!!-
Ha-e Ön- gyűjtő? Kereskedők is jutányosán vásárolnak 
nálam levelező-lapokat^I^iebig- Stollwerk- és reklám
képeket úgy egyen kint mint sorozatokban. -^MAjánlatok 

albumok’ levelező-lapoknak bélye
geknek, Liebig és Stollberg-képeknék a legegys’zerübbek- 
től a legfinomabb kiáKit-ásuakig drbja 12 krtól 120 frtig. 
Dús választékban csakis 1899. évi őszi kiadásokat 
ajánlok gyűjtőknek .eredeti árakon értékes ingyen rá

adásokkal, karácsonyi ajándékoknak is alkalmasak. Kérjen 
prospektust ingyen. ~ Gerstenkorn-féle illustr. General- 
LiebigbiIder-Catalog árakkal kényelmes zsebalakban tartós 

A/w-csinos kötésben 7Ö-kr. bérmentve. Régebbi kiadás
I írt 20 kr. áru vétetnél ingyen. 8 különféle uj sorozat 

_Liebig-kép 1 forint 20 kr. bérmentve. Stollwerck^képek 
soroZatonkint 18 kr. — Levélbélyegcsomagok csakis kfilön- 
fé 1 e vagy v egy.q s^^Jxí^ekk.el..AÍ4vánság^zerint
.12’kTtÓT'BOOYrtig. ■—"lvuífi'jo:nLl)erBO krt vagy többet és 
égy szép próba küldeményt kap. * — SAMMLERVERLAG 
GERSTENKORN Hamburg, Breitestr. 20.

.Ansichtskarténzeitung „WeltalD és leve.lező-l.ap 
.raktári ajánlatoAJíépes lev.-lap vagy válaszos levelező
lap ellenében küldök. y 82—1—1.

Német-Amerikai csere- és ajánlati újság:

The Héráid Exchange.
lap ellenében küldök.

Különösen figyelmébe I
1900. Julius 1-ig a HERALD EXCHANGE minden 

egészéves előfizetőjének (2 kor. 10 fillér bérinentve) joga 
van ’egy 16 szóból álló hirdetést a csere' vagy vétel fo- 

■ vatban k v
12 hónapig ingyen felvétetni.

Minden további 3 szó 6 fillér. t- ' ’ é
' ~ Az „Internationale Tausch-Veréina/tagjai évi dij

1 kor 50 fillér, és a „Liberty^ levefező-lap. gyűjtők egy
letének tagjai évi dij 2 kor. 40 fillér ezen hirdetést egy 
évre ingyen kapják.,

Julius I. után a rendes dijak fizetendők.
Pénzkülde^iények postautalványon - vagy haszná

latlan levélbélyegek ben is küldhetők. •
Kérdezősködéseknél válaszbélyeg melléklendő.

Amerikai képes levelező-lapok:
25 különféle

'50 különféle
100 különféle

1 korona 80 fillér, 
3 korona 40 fillér,’ 
(> korona 60 fillér, 

15 korona GO- fillér, 
60 korona. _ 

ánlott küldéssel.
1000 .'vegyes 

Bérmentve
Czimezve drbja 6 fillérrel több. ’ x
Jegyzet. 1899.. Decz. 1-től kezdve különös intézke

dés folytán minden-egyes a „'Liberty“ képes levelező
lap egyjlKt tagjaitól a csereosztály vezetőjének 
(Tauschobmann) czimére érkező képes levelező-lap 2 óra 
multfa viszpnoztatik. 84—1-3 jZ

Czinry M; JTAÜSíG, V Kast 1.08. St. New-York 
Előfizetéseket elfogad lapunk’kiadó-hivatala is.
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Kitűnő es kedvelt Újdonságok !
Az egész-világon ismerték már az én

- 1 § 71 te;-kepe5 Xcvctcső-Aapjaim 1

valódi' fénykép kivitelben D. R. G. M. amilyenek 
eddágelé sehol sem léteztek. 10 drb. I frt 2*0 kr.. 
.25 drb 2 frt 80 kr., 50 drb. 5 úkJÖ kr . H mi drb.

10 írt. — Minta 10 kr.
Bélyeg-aláku fényképek nenmtiinj^— 
nyomat) legfinomabb a mi eddm-— 
létezett 25 drb. I frt 20 kr.. 50 

~drb^2 frt 10 kr.. 1 • * i drb. 3 fft"4''" 
53.kr. Minták ingyen. Visít fény
képek aranyszegélyível 1'2 drb. 
2 frt 10 kr..*^5 drb/3 frt 83 kr.

jMinta 12* kr. Gabimet fényképek 
<'afanyszegélylyel+ 6-drb: 4 frt 42 kr.. 12 drb. 
.7“frt 36 kr; Miina 2¥ kr. Legújabb hallatlan 
olcsó árakon fénykép-arezképek 14 élet nagyság . 
mellkép 3 frt- 10' kr... 1 2 élet nagyság ^5 frt. 
3/4 életnagyság 8 frt 24 kr-., egész életnagyság 
II frt 20 kr. mindezeket bármely fénykép után — 
kifogástalan kivitelért szavatolok. Elkészítés k.-bélül 
6 nap alatt. Ajánlok továbbá pikáns, jux. genre. 
sport, bel- és külföldi képes- és művészi stb. 
levelező-lapokat sok 1000 mintában. — Tessék.

..csak németül
OSCMt WURFSCHMIDT, 79-2-3. 

Waldau bei Osterfeld Bez. Halle a S.

• . ' -______ ■ ~\ • \i

Fényképészek,-akik s^ámiUiiak és -temezéik- 
hasznát maguk akarják élvezni, azok kés^i- 
TesseLélF'm'aguk 7

Tájképes levelezőlapokat
.szaftosság mellett, gyors szállítással éles és 
tiszta kiVitelben olcsón és-pedig: 'W00*~drb. ren
delésinél 15 Márka, 2000. 5000 drb. rendelésnél 
60 Márka, 10.000 drb. rendelésnél 100 Márkáért

- szállítok, — Utánrendelések évek niultán is 
kedvezményes’ árbai—itatnak. Tájképes (

^..leválp-apiros; 500 dm loSmrfa. 1000drb. 16Márka. •
— Mini ák bérmentve küldetnek. — LévelezŐ-lap 
aut^^Mták, darabonként 40 Márkái A tájképek 

! levelekbe, számlákra, érfappkpár-arjáida-levelekre 
külön felszámítás nélkül készíttetnek.

B. A n g @ r s t ein • 
Wernigerode.

j J Alakíttatott 1848~ban. Gőzerőre.
Foglalkoztat 12 gépet és 80 személyt. .— Czége 

. 1898. inájjm_9-én a nizzai kiállításon a nagy 
■ ezüstjeimet nyérce. A legjobb bizonyíték, hogy 

az őn kártyái mennyire tetszenek a folytonos 
uj rendelések. Mellékelve 8 üj kártya. — Egy I 
versenytársam mondotta, hogy az én kártyáim 
a l^gfízebbék, melyeket eddig látott. Diessbach

• G. W. Feldschlösschen látképe ‘gyönyörű ! — •• 
Gratulálok Gieseke J. F. 71—2—6;I XJ I

) Levelezőlapé
7 albumok
' minden nagyságban. o! ia- 
llonkint 2., 3.. 4. és ♦». kár- 7" 4-
j) tyára drbja 60 krtól 12 írtig: >

100 kártyára — írt 60 kr.
1500 kártyára 12 frt — kr. „

Divatos szép bekötések. J 
Tartós karton-lapok.
Legjobb berakás! rendszer. '

F Magyar és német szöveggel^ 
£ kimerítő árjegyzék ingyen. «

ERNST HEITMANN. '

" - Újdonságok
Virágos levelező-lapokban, préselt, humoros 

és- 6gyéb levelező-lapokat ajánl az
Erste Oesterreiclrteche Pathenbrief und Luxus-

„ papierfabrik

EDI Alii) III I.K
Epichstadt (Böhmen) 81—2

Tró baszáz. préselt újdonságok 2 frt 50 krnak 
beküldése ellenében bénnentve küldetik.

KÉPES LEVELEZŐ LAPOK
készítése .

Holdvilág, Zö.ld, Platán stb. kivitelben

Berlin, S. W. BarutherStr. 14.
—6. ' ■ ■ »
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képes levelezőlap gyűjtemények
• Aquarell (színes, fénynyomat.) • v

Svájczi tájképek, teljes látképek űépézokások, népviseletek stb. a
Comptoir de Phototypié — j^euchátel (Svájcz). kiadásában
Égy gyűjtemény 100 különféle levelezö-lap 8 Marka = 4 frt 80 ki 

200 ,, . „ 15 „ = 9
* . 300 „ . „ 22 „ ' =13 „

Ugyanezen kiadónál épen most jeléntek meg
MEINE REISE IN ITALIEN

diszmü, nagy album-alak 30X40 'ctm. teljes lesz 25 
á 75 pf. = 45 kr. bérmentve. _ ■ _

PANORAMA KALENDER DÉR WELT 1900. évre. ;
Napi tömbnaptár 365 tájképpel, fényképek-után a világ minden ré- <

SCHWEIZER NATIONAL KALENDER 1900, évre. < 
'Napi, tömbnaptár 365 svájczi. tájképpel .fényképek után. Ára 1 Márka j 4

füzetben ,

széböl ára 1 Márka 90 pf. = 1 frt 14 kr. bérmentve.

SCHWE1ZER NATIONAL KALENDER 1900, évre.
k a a k oumuiiajjLiiL uw

90 pf. — I frt 14 kr. bérmentve.
COMPTOIR de PHOTOTYPIE kiadásában Neuchátel (Svájcz.) 

--------~~ Ismételadóknak kedvező ffiltétfilp.k.

20 „

Das Blaue Blatt.
Nemzetközi hirdető bélyeg- és levelezö-lap-* 

gyüjtők-Japjára. -
Kiadó:

Peter Mathes, Stolberg (Rheinland).
Alakja 35 : 25 ctm.

Megjelenik minden hó 1. és 15-én. ’ 
‘ ..E7 Dán terjedve' a vttag minden részében, miért 

is hathatós hirdető lap kereskedőknek és gyűj
tőknek. . — Mindenkinek^ nélkülözhetlen.

. Előfizetési ár:
A postánál megrendelve egész évre csak 30 kr. 
A kiadó-hivataltól f kötés alatt hozatva 60 kr. 
—= ki Január 15-ig a posta előfizetési

nyugtáját a kiadónak beküldi, az .
ÍMT* 10 finom Játképes levelező-lapot 

' kap ingyen és bérmentve, azon
kívül igényt tarthat egy 5 soros ingyen 
hirdetésre, vagy nevének a csere-rovatban 
3-szori díjtalan beigtatására. =—// 

Előfizetni lehet a monarchia bármely postahivatalánál 
Hirdetéseket elfogad a „Das Blaue Blatt“ 

magyarországi képviselője Klökner Péter udvari.
. könyvkereskedő Székesfehérvárott. — Mutatvány

számot válaszos levelező-lápon tessék kérni.

_ Sind Sie schon?
- Abonnent von .

Das Blaue Blatt.
Internationaler Anzeiger für Philatelie und 

-- Ansichtskartenwesen. .. 
Expedition.und Verlag: . ■

Peter Mathes, Stolberg (Rheinland).
\ ' Formát 35 : 25 Ctm. -

Erscheint am 1. und 15. jedcn Monats.
Ausgedehntcste Verbreitung in allen~Erdtheilen, 
deshalb ívirksamstes Insertions-Organ. für 
Hdndler und Sammler. — Unentbehrlich für

Jedermann ! . . .
Abonnement:

Ijurch die Post bezogen jáhrl. nur —- .50 Mark.
Unter Kreuzband v. d. Expedition 1.— Mark.
-. 'ZZ Wer bis zum 15. Januur den Post-..

Abennements-Schein an die Expedition 
. einsendot, érhalt 10 höchfeine

Ansichtskarten gratis und franko, 
ausserdem hat dersclbc xinspruch—aufi

■ ein Erci-Inserat von 5 Zeilén, oder 
3-malige unentgcltliché Aufnakme in die 
Tausch-Adresstafel. =-—

Mán abonnirt béi allén Post-Anstalten Oesterr'eich- 
A Unffarns. 75—2—S

Nyom. Debreczényl Gyula könyvnyomdájában, Sz.-Fehérvárott. Kiadó-tulajdonos: Klökner Péter Székesfehérvárott.



HAVI FOLYÓIRAT KÉPES LEVELEZÖ-LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA.
A „Hungáriau képes levelező-lap gyűjtők első hazai egyesületének hivatalos közlönye.

Az „Internationaler A erband für Ansichtspostkartmisammler“ magyarországi hivatalos lapja.
(„Képes levelező-lapot gyűjtök nemzetközi egyesülete.“)

Megjelenik minden hó elsején. Szerkeszti: Klökner Józsefe Előfizetési ára az 1900. évre 2 kor.

Székesfehérvár, 1900. II. évfolyam. — 2. szám. Február 1-én.

Felhívás
a ..Hungária" képes levelező-lap gyűjtök első 
_ hazai egyesületébe való belépésre.

Rég éreztük szükségét egy hazai egyesü
letnek, mely a mi sajátos viszonyainkhoz alkal
mazkodva, védelmet nyújtson a gyűjtőnek, és

Csekély évi _ díjért egy magas színvonalon 
álló szaklapot adunk • tagjainknak. — Megvédj ük 
tagjainkat a tisztességtelen elemek ellen. Alkalmat 
adunk körküldeményeink által levelező-lap gyüjtemé- 

. nyűknek' -gygüwpitásáfgtj otná-Mron, ugyancsak kör
küldeményeink folytán módot nyújtunk oly levelező
lapjaik ^értékesítésére, ' melyele gyűjteményükben ' már 

fj megvannak (jdoubletták'), s mindezt’ csekély
-2 korona 40 fillér évi tagdíjért.
Behatási díj egy^zefsmindenkorra 1 korona. 

'___ Bejelentő ivet képes levelező-lapon tessék
kérni Klökner József elnök urtóL-Székesfehérvárott. 

.. ' ' Tag- és behatási díjak küldendők Giglcr 
Béla pénztárnok urnák Székesfehérvárra.

Körküldemények ügyében az alelnökhöz, 
Kölbig Ferencz úrhoz Temesvár (vármegyeház) 
tessék fordulni.

A tagok csereviszonyaira vonatkozólag 
minden közlemény a titkár László József magánzó 
úrhoz Debreczenbe intézendő.

Minden levelezés lehetőleg saját helységét ábrá
zoló .képes levelező-lapon kéretik.

Székesfehérvárott, 1899. Deczember 22.
. Klökner József,

. ö elnök.

Magyarországi képes levelező-lap újdonságok.
Ezen rovatban minden, .bdhték alatt hozzánk be

küldött tájképes levelező-lapot^dijfalanul felsorolunk, 
miért is kérjük a t. kiadókat, hogy újonnan megjelent 
levelező-lapjaikból 1—1 példányt "lapunk szerkesztősé
géhez beküldeni szíveskedjenek. -

Rövidítések : Agu. =?= Aquarellnyomat t. fény- 
-^nyomat. Pny. . t Platinnyomat? Hí. Holdvilágos 

/fénynyomat. D.- Delit (kék) fénynyomat. Sz. -~ 
Színes, K. Kőnyomat A. Autotypia (klisé nyo
mat) Z. Zinkographia. z. - zöldes.

Alsó-Páhok. Kiadó : Mérei Ignácz7. Keszthely. .
1.) Bezerédy. lakása; Kilátás a hegységre,

R. k. templom z; f. *—z .  -
-Bajmok. Kiadó: Berger -S. •Ü-MoTavicza.
4 képrészlet’A, ■*' '
Bcdcdm-Ber.ény. Kiadó: Móréi-lg.. Keszthely.
P.) Nyaralók, Kilátás Bádacsón.y...iélé, Meg

állóhely, Pny. 2.) Templom, Grófi? kastély, Pny.
Békés. Kiadó: Vóver Oszkár. ’

,.1.^Fehér-Körös partrészlet a bérházzal, z. f. 
Blhar-Dlőszeg. Kiadó : Deutsch József.
1.) Kossuth’szobor, Fa-, és sóraktár, Ref. 

templom, Izr. templom, Sz. K. 4999. .
—v- Breznóbánya. Kiadja : Kreisler. L

1.) Piaczrészlet, M. k. áll. polg. fin és leány
iskola, Kolostor. Ev. egyház. Sz. K. 2.) Ugyanaz 
z. Ka r

' - Buzuis. Kiadja: .Herrling Károly.
1.)-Etkezötermek. 2.)’József forrás. 3.) Sóhaj 

fasor, Gyógyterejm 4.) A király ö felsége és ud
varának lakosztálya az 1898-ki hadgyakorlatok 
alkalmával, R. k. templom. 5.) Fasor a meleg 

jfürdökhoz, Bazár szálloda, 6.) : Nagy szálloda, 
zöldes fényiiyömatok.

Csacza. Kjadja : Lustig. S.. Teschen.
1.) (Látkép), Állomás és környéke, Klapp-

Kiszucza folyó H. .fi
Csermő. Kiadja: Hollandéi’ S.. fia.
l.J Cserm'ő.i.piacztér, H. fi 2.j Községháza . 

és jegyzői lak, z. fi 3)flzj?áelita imaház z. fi 4.) 
Hollandéi’ Miksa nagy árnlíáífa z. fit

Eperjes. Kiadja: Cattarino S. .
1.) Bőm. k. főtemplom., 2.) Neolog izr. 

templom, Nagyszálloda. 3.) Ág. ev. CoUe^ínm, 
Caraffa vesztőhely Mária~s~zoborraL 4.) Kin kath.



fögymtíüsium. 5.) Fő-ufczai. részlet, ■ báS^;6.)*Fő-
* utöA . részit, jobb, Színes Áutotipiák. 7.) -Eper-.- 

jvs" 10Q év előtt, JSz. Á,kétrétű. ■'
ie, .- Esztergom. Kiadja: Stromf I. * '■
k’.' - Éj Szt. Awia^-tem^ 2:)..
Széchenyi-tér, z. f, 7093. üj Főoltár a Szt. István: 
kápolnában z. f. 7035. ’b. .. ■'

> __  •. Félegyháza. Kiadja: Vesszősi. József, beküldő:
Térjék Antal ur. ■ i

" ' '>„-l.)'M. k. hpnv. laktanya, Á. 2.) ^Városház
tér.. A. 3.) Szt. István -templom és n k. fögym^

, r* nasium, A- Á—. u. .e : • ' : ' .
Fenék. Kiadja: Mérei lg. Keszthely. . 
1.) Fenék, z. f. *’ •
Fútták. Kiadja: Gáli Zs. ■
1.) (Látkép), H. f. 2.) Kastély, z. f. ' .

■ ' Gyöngyös: Kiadja.: Ádler Zsigmond. _
1, xxÍL fögymnasium Pny. 2.). Főtér, ZT f.

3.) Pályaudvar, Orczydiáz, jz. f. 4.) Gyöngyös
• látképe, z. f." 5.) Utczarészlet), z. f.J6.) M. k. 

posta- és távírda,’ B. f. ■
Ipolyság. Kiadja :• Kanyó A; ' \
1.) Főtér, Mária szobor, Takarékpénztár.

R. k. templom, Uj ;Telek, z. f. 2.) Vármegyeház, 
í-Szondi kápolna .Brégeli "“^ár^Városháza és.' 
honti kaszinó, Polg. leányiskola, A. 3.) Ipoly-

■ > sági áryiz 1899-Jaen~H^4.-4.F-Hen-ti~szakadás-. H. f-
— Kaposvár. Kiadja Gerp. .Zsigmoncl.''

rl.) (Kaposvárunadártávlatbólj, B. f. 7130. B- 
__-----2;) (Északi látkép) B. f. 7131. Di_31)_{Látkóp),

z. f. 7132 „d.jm Szántó, laktanya' z. f. 5.j. Állami’
- ... ---főgyinfinirasium, z. f 3093. ; . '
- ' ' Kassa. Kiadja: Nyulászi Béla. V '.

1.) Andrássy palota. 2.) Rózsa-utcza, 3.) 
Ferencz József-tér, -Dohány-gyár.: 4.) ^Szepsi-űt.

•í

ass-"«jr- ■ •Vy*' ;

ÍWEEZŐ-^Aff. /_ . „ , ... ,____ ,
5.) Mészáros-utczai. részlet, PlatinnyfííaatoU ■- 
Görög kath; templom. 7.) TDomonko's templom, 

...Katona kórház. .9.) Közkórház és Erz’sébet-tér,
■ '■"Éíáaes"• fénynyomatok. 10) FelsömagyarorSzági 

muZeum D.:f. . VK. ■
. Keszthely,. Kiadja:' MéfeKTgnácz,

• ÍJ. Gazdi int., Alsó ygazd. int., Gazd. int. ' 
majorja. 2.) Festetics palota-. 3.) Keszthely fürdő 
40. 4J A keszthelyi főgymn. -badacsonyi kirán
dulása 37;, zöldes f-5.) (Fürdő épület). 6.) Csónak-

,/és korcs.-egylet. 7.), Vasút állomás. 8.) Fasuti 
sétány. 9.) F.ő-utcza, Zárda,- Plátinnyoipatok. 10,) 
Balatoni sétány, Sz. A. 11)'Hullám, Balaton, D. f.
12.) Sziget fürdő; Hullám szálloda, Balaton szál
loda, Csónak-egylet-, Pny. 3 rétin.' ■

- Keszthely-Héviz. Kiadja: Móréi Ignácz.
r'F- 1.) HévizjLkápolna, Hévíz fürdő, z. f. 2;j,

. Hévíz fürdő', z. f. 509.- 3) Hévízi sétány, Pny.
-Kisbér, Kiadja: Haiti Kálmán.
1.) Battyányi-tér és-^Kqssuth L^utcza lát

képe. ’2.j’Tórészletf 3J Pular ménfi-S- 4-) , Résziét 
a Bittér faluból z. f. '.

Marosvásárhely. Kiadja: Holbach. E.
- 1.) Honvéd laktanya. 2.) Megyesfalvi szesz

gyár 6895. 3. Főtéri részlet,’Csillaghullásnkeleten 
,1899. nov. 16-ára viradólag. 4.) Barcfes G. utcza,

—H. f, 5?)--óBtírÓpá’ kávéház, Szt.- György-utczai - 
részlet, RésSIő-t~az Erzsébet ligetből. 6.) Részlet- 
a Széchenyi térről, Be csodálatosan nézel ki. 7.) 
Állami-ipari szakiskola, 8 j. . Gőzfürdő.-9.) Igaz^__ 

-•ságittgyk-pg!?^^
11.) -Hzt. ■ György utczai-részlet., 12.) Lovassági 
laktanya. 13;.-) Czukorgyáf, zöldes fénynyomások. .
14.) Székely vértanuk emlékoszlopa, H. f. -15.) 
Honvéd kórház) -B. f. 16.) Bolyai-utcza, B. f.

TÁReZA.--- ~
Kedves Barátom!

Leveledben a többek közt azt írod : „hogyha: 
~ , már' oly ts.zenyedélypsémgyíyfpd a képes ievelező--

■ ■ lapokat, s ~'oly sokszor 'dicsérőleg - szólsz - róla,' 
legy/Szives írjad meg, hogy tulajdonkép miérts 
mily irányban gyűjtőd azokat az» úgynevezett

' „képes lévelezö-iapokr^at, mert ha ’ belátom hasz-
. nos voltát, én is sorakozom kedves'tábortokhoz, 

V- hogy élvezhessem . azoÉat. a gyönyörűségeket, 
.melyekét ezen gyűjtés hoz magával (mind'te 
mondod,). •

U. i. Kérlek küldj egy pár megbízható
. czimet?“ Á-

Igaz.-ftnred Béla. ’
Kedves Bélám ! . ___

t Mivel látom, hogy .komoly szándékod fél
csapni gyűjtőnek, leveledre a. következőkben tar
tom szükségesnek^ válaszolni: ' *'- ■

Azt kérded tulajdönképen miért is gyűjtök ?
•hjí?y kicsit fura kérdés. (Igaz- hogy vannak so

kan_ akik nem tudják' miért is gyűjtenek — 
.lázból.) Hogy sokan tulajdonkép ■ miért gyűjtik 
s mi véleményük van a gyűjtésről, nem tüdőm, 
— biztos, hogy nem'czél nélkül vitorláznak — 
s te is mint-leveledből .kiveszem, a^pa^vagVSfeí^’V' 

: váncM, hogy én miért gyűjtök ’. . . Én’~~’tanul- -- 
manyozas es kedves szórakozás kedvéért., űzöm 
ezt a sportot. Tanulmányozás ? tán ez - a szó 
kissé megakaszt.. Igen! tanulmányozás. Én vala
hányszor egy. képes levelezőlapot kapok, előve
szem térképpel ellátott földrajzomat; hogy hol is' 
■fekszik ez a. hely, honnan a kártyát kaptam; s " 
könyvecskémben elolvasom a reá vonatkozó” 
adatokat, úgy högy most már alig van vidék 
országunkban, melyet, földrajzi' fekvésileg ne 
ismernék ; ijgy hogy most niár, ha valahonnan

- képes kártyát kapok, reá nézek a képre s czitá- 
Mom^j réti‘ypnatkozó adatot. Ebből a szempont
éból neked is a legmelegé^Ben ájanlhatom, tud- ; 
ván, hogy 'te is a -földrajzi dolgoknak vagy nagy 
barátja. Gondold csak elypúly szép is lehet az, 
ismerni Képekben kedves magyar hazánkat? S: 
oly^zépen jön egyik élvezet aT-inásik után,
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j 18.) Főtéri! 7.) Főtér,/ Korona szálloda, Elektromos Vizduz-

résziétől. .1 A). (Látkép) D. f.-'.^ ' - za.sztó, Czukorgyár, S.z. K.-8.) Sáfvár-Vármellék, A.
v1" , 4 Mziraszombcit. Kiadja: (Ascher B. és* fiad. I x '• - - ■ ‘ -

. -^v- '-..LVgaoza^ reszleU, H. 7047. 2. > • Utcza ■ <N) -’Lpület),-z. f.. 412. 2.) Zárda, zi T.-41L ■ ....
reszlpt), H. _. -7^0 3.) (Utcza' résziét), D. _f. 3,) Rom. kath. Templom, z. f. 415.
12726.-4.) (Várkastély), Pny. 9003. virágdísszel. . ~ - -k ._i .
5.) (Utczarészlet), Pny. 9002. virágdiszszeL “6)

. . - -pkcza^ részlet, teli kép. jujegeczes -kártyán J2727, Ev. templom és’iskola. H. A. 2.) Gö^malom^Üj 
árkastély keleti ‘ laktanya, Városház-utcza, Templom-tér, A. 4J 
rki része-, Köz- A arosház, Gabona-piacz Szegényéit menháza, Új 
” A tüzérségi laktanya, A. A -.

Sümeg. vára. Kiadja : Mérei I^jKészthely. -■ 
l.)*'Sümeg vára, -
Szent Mihályhegy. Kiadja: Mérei I, Keszth.
1.) Szt. Mihályhegy, z. f. 583^, 
Szilágy-Somlyó. Kiadja-: Heimlich K.
1.) Anna villa, Városi szállodapArucsarnok, 

templom, A.— ' ■ . .... - ,' ■
Tata-Tóváros, Ki^Aja : Englahder és trsa. ■■ 
1.).Tata várának tekintete ■ az 1597-ik pév- 

ben,/.z. f. . .. '.-4 . ...'■■■■
adja: Mérei lg.' Keszthely. - .......

1. Tátika, Pny. **.■ . 'z
Vj-Zsolna. Kiadja: Lővy F. Zsolna.
L) Látkép H. £ 53 .

■ ■ Somogy-Keszthely. Kiadja;(Merei. Jg^Kegz.théIy-  ̂1. - 
A?O"úpület).,“z. f.. 412. ’2'.) Zárda, z. -"f. 411. ■ ....

Somorja^.Kiadja: Husszágh' János-. ■ ■ ■ ’ 
l.) .Ref. .templom, Városi mefiház, Kis utcza,

7.) fkéíkrés/let),- z. f.- 12724. §.).
oldala, -, Várkastély déli része, Éj 
kórház,'-Tjay^.2.3.86. 9.)/(Vár kast

Muzsla. Kiadja: Stromf I.
• 1.) Megyeház, Plébánia.

■7191. b. ‘
-_zNagy. Ida. Kiadja: Nyulászi ,B. Kassa.

' 1.) Dióssy'-kastély, z/f. 2.) Prictiradíiy kas-
/__ -tályr zAf.- Kj-,R. k, templom, z. £^4. Nagy Idái.

~~"czigáhyők,-z. V/ __ , ■
^“j-^U^d^fecín^’^Eiatlja: Stromf I..'Esztergom.

" —Jk) Utczai' részlet)-G837. z. f.
. . /I . . ‘ .Id-Moraricza. Kiadja: Berger-Sándor. ..

!•) (Látkép), z. f. 2.) 0.-DióraAliza, Olvasó- !
kör, Zsinagóga. Főtér, Kossutli-szoliön A. : 

Rezi vár. Kiadja Mérei Ign. Keszthely.
.— ...a ..!••) Rezi vár, z. f; -----

. Rezsöpart. Kiadja: Göhler F. B. Gr. Rphrsdorf. i
- 1.) (Látkép),.z. £ 8084. ' Gör. kath

' Sárvár. Kiadja :. Strausz_ János.
;?z. f. 2. ^Herczeg 

alapitv. leány, isk.,-Herczeg alapitv. tin isk.. z. f.
3. ) Hatvani .Dént^ch • Béla kastélya. I).. f. 19OÖ.
4. ) Sárvár vára, H. £ 5:) Sárvár látképe, z. f. 
íi.) Sárvár vára,; Kath. népiskola. R. k. templom,. 
Herczegi urod. méntelepe, Takarékpénztár. Sz. K.

Esztergom.
Templom, z f.

Ízt.

;h. -fögymn., 
-----------  ._-------- OJ — —f'(látkép) Piiy. 
4882. ,3.). (Látkép), H.-f. 3347? 4. j (Látkép), H,.f. _ 

■12804. ö. Látkép, háromrétű, Pny. 10797. 6) 
Kórház, Pénzügyi palota. Gör.' kath. Székesegy
ház, . A vár, R. k; - templom, Főgymnasium,, Me
gyeház. 3<rétü téli kép jegeczés kártyán 14380."

■ LLoíL- Kiadja: Kőim Dániel. . "■
2.) (Két részlet), Á.“

alkalom szüli azt . magától,- hogy már 'később 
szinte alig várja az'ember a postát: vájjon hon- 

.. nam is kapott, képes levelező-lapot. Van még'sok
-  --- .jAAMhlá jezen gy üj tő-sporthitk. * tfe' .fölöslegesnek

(ártom ezúttal róla bővebben értekezni, mert Ira 
majd egyszer gyűjteni fogsz, meglátod, meg jön 
az magától. Inkább/még egy keveset a második, 
kérdésedre, hogy mily irányban gyűjtök.

, Éli kedves Barátom, tán már. ki is vetted 
. levelemből, ..csak magyarországi' képes levelező

lapokat., ,gyüjtökr_/még pedig helyről' ieladótt 
saját czimemre-érkezett-et. Teszém ezt pedig azért, 

.;mer.p..'mároly ./nagyon elszaporodott a képesr 
levelézÖTápj’'hogy.tökéletes gyűjtésről szó sem 
lehet. De így remélem, hogy idővel nem lesz 
olyánFliely kedves országunkban,- honnan ne bir-c 

' nék képesJév^yzölapökati Ez "a- czél vezérel, 
/ ' tehát láthatod^ nem—esztelenül sem czéltalanul 

.nem ugrottam a képes-Hsvelezö-lap gyűjtök 
. sorába. .- g__ ____ _ .

Röviden ebberu adom leveledre válaszomat, 
s még hozzá egy? tanácsot (ha- gyűjteni^ akarsz 

_LT _fogadd" ifiég): Ne akarj egyszerre minden félét

gyűjteni, csak lassan kezdj nyomulni a gyűjtök 
'seregébe.1 Mert ha. egyszer-mélyen ütöd fejszédet, 
-f^lék,-hogy betörik s elmegy tőle a kedved. 
Úgy intézd, hogy naponkint 5-A5 kártyára kell

ején válaszolni,” mit” alaposán"."átnézhetsz s kőny- 
nyen viszonozhatod. „Lassan járj, tovább érsz,“ 
mondja a magyar közmondás is. ✓ . •<-.

Leveled utó iratában egy pár biztos czimet " 
kérsz, szívesen küldök azt.majd más alkalommal, 
kifogástalan, czimeket, olyan városokból, honnan 
nem Vársz.’ Hanem bátran—ajánlhatom, ha bele 
fogsz, a gyűjtésbe, iratkozzál be a „Hungária 
-képes levélé.zö-láp gyűjtök első hazai egyesüle- 
tébe“, 'mely.' neked sok '“előnyt ad s -azonkívül 
megvéd minden;- tiszteségteléh elemtől s ott 

^talühátsz biztos,'megbízható.czimeket is. -
Ha gyűjteni fogsz — a mit biztosra veszek 

— légy szives-'-.gyűjtésed eredményéről^ 1—2 hó 
múlva’tudósítani;—7: .—’

A gyűjtéshez jó sikert kivan _ . - —
,iS?" ' . ' , - .. .szerető barátod'-'—

’/é 4 Czakó Gyula.
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Zala-Apáti. KiadjaMérei lg. Keszthely.

. “ 1.) Zala-Apátii templom és rendház Pny.
• Zsolna; Kiadja: Lövy F.

1. (Látkép), z. f. 2.) Sóház-telep, z. f. 52.
3.) Hungária műtrágya-gyár. D. f. 51. -

,A többi beküldött levelező-lapokat jövő
>• számunkban' soroljuk fel. A szerk.

Magyar alkaliríi levelező-lap újdonságok.
Rovatvezető: KöTbig Ferencz — Temesvár.

■ , ; . " . == széles kép.
.7- ’ ■ 1 ; = magas kép. ,

. Ezen rovatban minden beküldött magyar alkalmi 
Jevelezö-lap díjtalanul ismertetve lesz, miért is kérjük 

--------a-t»-kiadókat, és olvasókat, hogy' az újonnan megjelent, 
■\ - vágj- e lapban eddig m<% nem közölt régibb magyar 

alkalmi levelező-lapokat 1—1 példányban Kölbjg Ferencz 
? urnák Temesvárra beküldeni szíveskedjenek.

. - Pozsopy: Czeczilia ünnepély 
Mi Ss a s olemn.is. ' __ .

. ; 1.) „Vöm Caoilienfeste in Pressburg. —
-z ó-Kovács Strehl. Autötypia. — Szöveg német.'

Pozsoiiy: Helyi iparkiállitás 1899.
’.szept. hó. - ' F'
' ■ ' 2.) ^Üdyözíét' a Jföz.sonyi melyi iparkiálli-

■> tásból“ (katonai zenekar^ “ ~' Vr
3.) „Üdvözlet a pozsonyi- helyi, iparkiálli-.

......._^áshólh-4z^ep^illpni)-’'' \ ■ A
.. 4j. „Üdvözlet a “pozsonyi helyi iparkiálH-

, tásbóü-(vendéglők.) ' " *-.ír.- -
5.)  „Gruss aps dér Pressburger Local 

Gewerbe-Ausstellung. Udvor Kas, Aússtellungs
■ . Restaurant." ■ '

' ■ 2.—5. Freistadt M. Pozsony. .<— Autotypi^
—- Szöveg'2—4.) magyar. 5.) német._ , . ,

S e 1 me ezbány a. H on v é'd sz óbbr 1 ek- 
leplezése 1899. okt. 8VL ■ ■ i,

• j- - 1.) „Üdvözlet----Selmeczről. Honvédszobor.
leleplezése/4Kiadó ? — Fénykép. —- Szöveg 

. , magyar. ——— - . ■ ■
Siculicidium: Székely vértanú 

— s z ob o r 1 e 1 ep 1 e z é s. \ .
11. „Siculicidium 1767. jan. 7. A határ

őrség erőszakos szervezésekor Mádéfalva határá
ban 1764. január .7;-’ hajnalban a csász. katonaság 
által védtelenül lekaszabolt Csik és Háromszéki 
20^ székely vértanú emlékére, kik • az ősi sza-

■ badságért vérzettek el. Emelte a? utódok hálás 
kegyelete. 1899.

Üzékelymép ! itt hullott őseidnek; vére.,
• Kiket zsarnok önkény bosszús karja éré, 

Midőn alkotmányos szabadságod védték, 
Szörnyükép olták ki-ártatlan sok éltét,

1 De bár elvesztek .ők ádáz fegyver alatt, 
Emlékők nem vész el, örökre fennmarad, ....... 
Mert hü kegyeletben megtartott őseid, ' 
így éi ma emlékük időtlen idöig.'^ . . .'

Adler Alfréd Brassó. — Fénynyomat. —■ 
-Szöveg magyar. -- - -,J ' j

■ '4^17j Grr a di s ka: J ó“z s eff ő h e r ezég Ht 
t,ög’atása 1899. julius 21-én. . <

-1.) „Uspomena na posjetu c. k.'visosti nad- 
vojvode. Josipa due 21 serpuja 1899. Nova.
Gradiska. — Kolodor. — Pozeska ulica. — 
Svatiste Nadvojvode Dragutina. — Nakicena' 
cuprija/ (Ő Felsége József föherczeg ' magas, 
látogatása emlékére. Uj Gradiska- 1899. július 
hó 21-én — Indóház. - — Pozsegai utcza. — 

-Károly- föherczeg'szálloda. Hidkészitég,) -— Fény- _ _ 
nyomat. — Szöveg horvát. - > .

Művészi levelező lap újdonságok.
— Hazái iparunk is kezd, lépést tartani-a 

; külföldi verseny nyel, mi eléggé örvendetes,
mert bizony eddigelé-majdnem kizárólag a kül? - A/a 
föld árasztott- el -képes lé'velezö-lapokkal s száz 
és százezrek vándoroltak a külföfd-l-müintézeteS" ■
zsébjeibe. — Habár kissé későn, de mégis kez
denek hazai müintézeteink is-ezen kis műlapok ' 
készítésével foglalkozni. — Egyletünk szintén 
feladatául tűzte ki a honi , levelező-lap gyártási 
■ipar támogatását, s habár még nincsen abban 
a helyzetben, hpgy hathatósabb ■ támogatásban 
részesítse, az erkölcsi részben' minden tőle tel-' 
hetöt megtesz,, különösen akkor, midőn az mél-‘

— Neuwald Illés budapesti műintezete leg
újabban egy 10 kártyából álló', levelező-lap so
rozatot ' adott ki, melyek Szántó Samu ismert 
fővárosi festo^művég^ eredeti aquarelljei után 

' csinos szinnyomatbáh készültek; A" -modern Ízlés 
szerinti alakok és stilizált. virágok sok ügyessé
get és eredeti felfogást árulnak el és megérdem

elik a nagy’ közönség pártolását. — Nevezett 
czégr legközelebb'meg több újdonságot bocsájt 

v^kij melyekről legközelebb-fogunk megemlékezni.
— A 10 darabból álló'sorozat 80 fillér bekül-,,^— 
dése ellenében lapunk kiadó-hivatalában is

■ kapható. .-. . 3 .: . ■ ■ ■ . ..
' — Három igen érdekes' új levelezölapso-
rozat. jelent meg Virág jelmezéi; czimen minden 

. sorozat 10-10 képben a virágokat személyesíti i 
meg igen ügyes és vonzó contúr modorban kép
viselve vannak az összes jellegzetes virágok 
mint: nefelejts, liliom, harangvirág, gyöngyvirág, 
napraforgó, hóvirág, . tulipán, szekfü, narciss, 
szarkaláb, stb. stb. Ezen csinos lapok eredetisé- ■ 
güknél fogva -is nagy.. kedvességnek fognak 
örvendeni. SorozatpA^ 1 korona 10 fillérért - 
lapunk kiadójánál kihatok. -

~ Préselt virág kártyák-kézi -színezéssel 
rövid; idő álútt már 2-ik kiadatban -jelentek meg 
lapunk kiadójánál. Az eddigi’ 10 remek szép 
mintát legközelebb újak követik, melyekre annak 

' idején majd visszatérünk? 10 drb. 1 kor. 10 fill.
—- Amornyilak czimen egy 5 . képből álló 

sorozat-; aquarell nyomatban nyilakat ábrázol : 
ámorral, szivekkel, rózsák, ibolyák és koszorúk
kal a finoM^kiviiélü-^-kártya ‘ 55. fillérért kap-’ 
ható kiadónknál. ■' ——— — -- z



megyeház.. Magyarországi alkalmi levelŐzo-

■ jz=-AmOPett-jelenetek barna bmi’H
—. 4 finom kártya, melyeket tárgyuk kedvessége is 

általánosán kedveitekké Mvví darabja 10‘fillér.
- — Hölgyek jelmezekben és báli toilettekben

~ 12 időszerű kártya Ízléses v aquarell kivirelben —
.. drbja.,10fillér.

EGYLETI HÍREK
Jelige: „Pártoljuk a hazai ipart.'-

A „Hungária" képes levelező-lap gyűjtők első hazai 
egyesülete.

._ _ Székhely: Székesfehérvárott. . .*
\ "lyliiök: Klöfncp József Székesfehérvárott.

kvQnffirry- Ferenez Temesvár.
- . —-“ritkán; László József magánzó-Debreczén.

. Pénz tárnok: Gigler Béla Székesfehérvárott.
Tagdíj egy évre: 2 kor. 40 fillér. '

Beiratásr-dij egyszer.ynindenkorra: 1 korona. 
..„/.Tagok az egyesület hivatalos közlönyét aMéépes

Levelező-Lap"-ot díjtalanul kapják.
- . Felkérjük tisztelt olvasóinkat, hogyamennyi- 

ben egyletünknek még tagjai, hogy abba
- tqjr csffTtyr

2 kor. 40/r7Zér-(béiratási dij egyszersmindenkofra 
1 koronáijtiehpiek-ftjél^n a tagok lapunkat djjjtt 

■Inaid kapják és sok egyéb előnyben is részesülnek, 
—1 Egyletünk egyik főczélja-a hazai képes lt vetezö- 
lap gyártási ipar támogatásom mit csakis, ha minél 
jobban tömörülünk- tudunk elérni s a külföldi 
gyártmányokat kiszorítani. — Lapunk előfizetői, 

4*^ kik áz 1900. évi 2 korona előfizetési dijat már 
beküldötték és- tagok kívánnak lenni, azok csak 

Aa 40 fillér külömbözetet korona la-iratasi

-»
»■

»

” » n
IV. , Régi posta-u. 4.
V. , Báthory-u. 22.

• .-T~rdijat- táríoznak- megfizetni. — Tag jelentkező
ivek lapunk januári számával lettek szétküldye, 
kinek azonban ilyen n.eim_volna kéznél, az Mór— 
dúl jon egy képes leveléző-lapon az egyesület el
nökéhez, Klökncr József úrhoz Székesfehérvárra, ki 
szívesen küld jelentkező-ivet.

A ki egyletünknek magán kívül 3 uj tagot 
szerez, az 20 különféle képes levelező-lapot kap

• jutalmul’ felkérjük tisztelt tagtársainkat, pzi- 
' veskedjenek levelezéseiknél ismerőseiket egyesüle

tünkre figyelmeztetni s abba való belépési ajánlani.

___----- .. —A: KEPES'LEMELEZŐTÉAP, ? •
o , BohÓCZOk a jégen komikus jelenetek - Sp.KÖllrig Fereuiez Jnegyei 5i. számvevő Temesvár

finom aquarell kivitelben, kar hogy csak 4 min- ” s.. ,, - • - -• - -
Iában kapható dfbjá-10 fillér.- . ■ -M^pokat használatlan--kér,-melyekért-ngyam'

— anynyi - temesvári Tiártyakfirüldl^ezimozvevó——zi 
Gie-resttyés Józscfní^myzejs,^f^-Veszprém,Fö-xi.

61. Helyről bélyegzett- - kártyákat cserél 
csakis olyan helyekről fogad eKmüveszi 
kártyákat, a hol helyi tájképes-lapök még ." 
nincsenek. .... ,

. - 5. -Jerfy Antal,, Körmend. Cserél helyről bélyeg- .
-^ett táj képes.lapokat, Bpest, Győr és Pozsony 

X- kivételével ezen \ három .helyről azonban..... ....
-humoros, néprajn^stth-S^pokat. ' y

6. Gondos Ignácz Budapestnél., Szoncty-u. 22.
7. .Gondos Márk 

- "8. PrücUer J. 0
9. Kiinger Hugó 

IQ. Báró Bánjfy Béla sóhiv. tiszt Temesvár, Go- 
■'Tove-u. 14. Cserél helyről bélyegzett tájképes 

’ áragy bárminő kártyát hason értékben.
ll."Czakó Gyula Kaposvár Honvéd-u. 40. Cserél 

helyrőlJ bélyegzett vagy használatlan .. lev.-. 
lapokat Abauj, ZempTém, Borsod, Gömör,,.

yrís Ung megyékből azonkívül nagyon szí
vesen mindig. Somogy megyéből egyenlő 

x értékben. ,
-12. Kankorszky Krcin felső kér. isk. tan., Bpest, 
~ Vl., Szív-u. 39/a.. I. 7. Élénk cserét óhajt 

•helyről lM||yegzett .-kártyákkal..-^ ••
-13. Bölücarfzfftrnun^Bpest, VII. Bohány-u. 44. :

• Hónk cserét kíván, kizárólag, hazai gyárt- 
mányu helyről- bélyegzett-tajképes lapokkal. - - 

14. Schár-er Sándcfr fögymn. VII. oszt. tan. Szász
város. Cserél helyről bélyegzett • tájképes - 

"vagy humoros történelmi'. éső‘Ze"nés lapokat 
használatlan állapotban, egyenlő értékben.

Balás Béla, Ludovica Akad, növendék Bpest,
- L^i'doviceum. Cserék bármilyent hasonérté- 

küvel. Budapestit nem kér.
Hermann A. Árpád, bánya-főmérnök Anina, 

Krasso-Szörény-m. Cserél helyről'bélyegzett 
tájképes lapokat-Budapest. kivételével, és 

j Amftteur felvételeket mindig egyenlő ér^.: -
tékbem * " ' - • ~

4-7.- KoppH Ede magánhivatalnok Budapest^ L, 
'Krisz.tinatér 4. Cserél leginkább belföldi, 
tájképes és' alkalmi kártyákat. . ■

18. Bayer. Bábért, kir. fögymn. tanár Arad, 
~ ■ Bafthyányi-u. 28. Cserél helyről bélyegzett

és saját czimére' érkezett tájképes lapokat 
hasonló értekben.

19. Tjütz János Ferencz, könyvelő Szombathely, 
JFaludy Fer.-u. 35. I. Élénk cserétóhajt 
helyről bélyegzettMajképes lapokkal.

20^Hischer-fXakab fta~ kereskedő,. Pérlasz. Csefet 
nem óhajt. - . ~

':— Körküldemények. Felszólítjuk ezennel az 
összes tagokat, kik a körküldeményekben részt 
venni akarnak, hogy az erre vonatkozó nyilat
kozatot aláírva mielőbb juttassák az alelnökhöz. 
Mihelyt megfelelő számú jelentkező fesz, az első • 
körküldeményt útnak indítjuk. A sorrend a jövő 
szómban, közöltétől fog. Köröztetésre szánt kár
tyák írem tagoktól is, — a szabályzat 4. §.

15.

16.

A ..Hungária" képes levelezü-lap gyűjtök első hazai 
Sorsz. egyesületébe tagokul felvétettek:

1. Bichter Lajos tanár. Budapest, á I. Andrássyut 
jf. alapitó-tag. Élénk csérét kivan-különösen 
vidéki kisebb*helységekből.* ,

■2. Klökper József könyvkereskedő, Székesfehérvár.
> Csakis égészen újonnan megjelent kártyákat 
használatlan állapotban cserél.
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' leginkább magyar városokból fog szép választék-
. bán levelező-lapokat tartalmazni, melyeket vagy

..... 1500 dürabotHBrichter Lajos ur volt sziv-es az ~ 
egylet czélj.aira (elajánlani,. .miért is az egylet 
nevében itt köszönetét, mondunk. A körkü-lde-

‘ menyekre vonatkozó minden -levelezés vagy kül- 
; demény az alelnöjkhöz küldendő. •

A „Hungária"
képes levelező-lap gyűjtök első hazai egyesületének

1. §. Az egyesület czime, pecsétje^ székhelye és nyelve:
Az egylet <?zimé: ^Hungári^ képes levelező-lap 

gyűjtők első hazai egyesülete, mely czim az egyesületi 
pecsét körirata is. Az egyesület* székhelye Székesfehér
vár, hivatalos nyelve a? magyar. X
A 3 ■ .... ■ .............

-2.a §. Az egyesület czélja:
- - —.......... - .....  | ■ ’ ' - ... '■ -

Az egyesület czéljá a'képes.. lovelezQ.-Jáfxgyűjtési- 
’ ’spbft’ fejlesztése és előmozdítása hazánkban, továbbá 

___ hazai szakirodalom és a honi képes levelező-lap gyár
tási ipar támogatása.

;;J 3. §. Tagoké —-----
.............. ...... Tagok, lehetnék tiszteletbeli-, alapitó- vágjT ren- 

des-tagok - 7 " -
a) Tiszteletbéli tagnak az választható, ki az egye

sület vagy sportunk’ körül kiváló érdemeket szerzett ; 
külföldi egyének azonban csak előzetes belügyministeri

- - engedély alapján. — Tiszteletbeli. tagokat a. közgyűlés 
i választhat; _ .

b) alapitó-tag az lehet, ki az egyesület czéljaira v, 
——egyszer^mindenkól'ra 25 (huszonöt) koronát az egyesület

pénztárába befizet ,\
c) rendes tagul Helvehető minden fedhetlen elő

életű férfi, vagy nő, ki 18-ik életévét betöltötte, kivé
telesén szülői beleegyezéssel olyanok is, kik ezen kort 
még el nem érték. . ‘ c

4. §.. A tagság megszűnik:
_a) halál által ';

kilépés által, ,a mi .Írásban a^ elnökségnél' 
jelentendő be'; s-végre ■ — C

c) kizárás által, á mi bekövetkezik, ha valamely
- fag egyesületi kötelezettségeinek eleget nem tesz, vagy 

pedig hazafiatlan vagy/közbotrányos tettet’ követ el.

’ 5. §. Az egyesületi tagok kötelezettségei:
a) Az alapszabályok és ügyrend pontos megtartása ;
b) .a tagsági dijak pontos befizetése, A rendes 

tagok beiratási dij fejében egyszersmindenkorra 1 ko
ronát, azonkívül événkmF"'2 korona 40 fillér tagsági 
dijat fizetn^kf'iA- tiszteletbeli és alapit ó-tagok sem be- 
iratási, sená-évi tagsági dijakat "nem fizetnek.

6. §. Az ösézes,egyesületi tagok jogai:
a) a részvételi és. szavazati fog a közgyűléseken ;
b) az egyesület alfái, nyújtandó összes kedvezmé

nyekben való részesedés. _

7. §. Az egyesület vezetése:
Az egyesület ügyeit intézi: " J •

á közgyűlés ; .
Ü) a választmány az elnök, utján.

8., §. . A közgy űlés:

“Rendes évi közgyűlés minden évben egyszer tar-*, 
tanító; — Az Snok, a választmány vagy pedig, legalább 
25 rendes tag Írásbeli és kellően -indokolt kérelmére 
rendkívüli közgyűlés hívandó egybe. — A közgyűlést 
az elnök hívja össze. A közgyűlés határozatképes,"ha a 
tagok ,3/57Öd része jelemJ^an. — Ha a^ elXí közgyűlés 

-"■ határozatképes nem^vaW, úgy a 2-ik, JhKnapon Íréiül 
összehívandó közgyűlés, tekintet nélkül a jelenlevő, 
tagok számára, határozatképes. — A szavazás titkos, 
szavazat-egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

“-■ y 9. §, A közgyűlés hatásköre:
a) az egyesület belső ügyeinek elintézése • 

yX b) a fellebbezett választmányi határozatok fölötti 
végleges dönté.s; ’y'v ’

_ j X0) az évi "z árszámadások feletti/natátozathozatal,, 
és a felmentvény meg^iásá;

d)a választmányt; képezőr tisztikar megválasztása; £
■" 'éjr'áz*raiapszabályokmiódosifása, mely határozata 

azonban jóváhagyás végett á m. kir, belügyministerium- 
hoz felterjesztendő.—;-'^

10. §. Az egyesület tisztikara, ■■■<
melyet a közgyűlés egy--évi^tartamra választ, álly.y, .......

elnökből ki az egyesületet, kifelé" képviseli:

c) a titkárból; Is .
d) a pénztárnokból.

' Ezek együttvéve alkotják egyszersmind a választ- 
mányt,^jmtározj^  ̂ p kiz-áráx -h^án-t, ..meXy^

_"líatarozatok azonbaűTaZkozgyuTeshez felieb bűzhet ők. — 
^Ar-választmány jogában áll az ország/egyes vidékein a 

szükséghez képest bizalmi férfiak at-v ál asz tank^ '

11. §: A tisztikar hatáskörét,
valamint az egyesület ügymenetét szabályozza á ~ 

választmány által’ jelen alapszabályok keretén belül 
alkotandó részletes ügyrend. J "

12. §. Választott bíróság: ''.""r'
Az egyesületi tagok között esetleg felmerülhető 

vitás ügyek felett amennyiben ezek a választmány által 
kiegyenlithetők, nem volnának, egy esetről-esetre a“ 
választmányj a bizalmi férfiak és. a rendes tagokból a 
felmerülhető esetekhez képest mindegyik fél meghallga
tása mellett, összeállított békebíróság dönt, • melynek 
határozata az összes felekre nézve kötelező. —

13. §. Az' eggesület feloszlása: ./. v
Az egyesület feloszlása ‘ kqzgyülé.sileg mondatik - 

ki. A feloszlást kimondó közgyűlés"határoz egyúttal az 
esetleges egyesületi. ■ vagyon hovaíbrditása kérdésében 

.is. A feloszlást kimondó határozat fpganatositás végett '' 
-a m. kif. belügy minis terium elé terjesztendő.

14. §. A 'kormány felügyeleti joga.
Azon” esetben, ha az egyesület # a fentiekben-kö

rülirt hatáskörét es 'czélját meg nem tartja, amennyiben 
továbbá működése., által az állam érdeke vagy -a tagok 
vagyona veszélyeztetnék, a kir. kormány az egyesületet 
haladék nélkül felfüggesztheti és az ezután elrendelendő 
szabályszerűvizsgálat eredményeihez képest véglegesen' 
feloszlathatja,,vagy az alapszabályok pontos betartására 

■ kötelezheti. > • .
Kelt Budapesten, 1899^deczember hó 8-án.

Klökner József, Kölbig Ferencz,
elnök. ' _ ■ ■ . alelnök.
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Vegyes.

— Mümellékletül előfizetőink egy kőnyomatban készült 
____ delit képes levelező-lapot vesznek mai számunkban;

— Kétszer az Egyenlítőn át czimü világ- 
utazási sorozatból eddigelé a következő kártyák 
érkeztek meg: "
1.) 1. Németország : Nordh’ausen 1899.'.XII 20.

- ~~ Acjuarell. Teljes látkép, szöveg német 
__ 2.) 107. Bajor orsz.: München 1899. XTT ?4.

Művészi látkép, szöveg "német.
3. ) 106. Württenberg: Stuttgart 1899. XII "24.
. ’ 3 szinnyomat, szöveg német.
4. ) , 2. Dánia: Koppenhága 1899. XII 25vSzia

nyomat, szöveg dán.
5. ) 98. BrasiliaBio de Janeiro. Fénynyomat..

„Brazíliábaft^elenleg a’képes levelező-lapokat, 
... - ..átBtéMg;~rmgrt ,magán. vállalkozók '"kiadásai, da- 

bá&énte-sitésnek, mégis birság-
•portóval „róják még. Ennék., folytán a Nord-J 
hauseüi központi egyesület Bioban lebélyegez- . 
téteti ilyen levelező-lapokat, melyekhez meg egy ' 

"• bélyeget ragasztva Nordhausenban adott postára.
— A később l^eéükező ■■ levelező-lapokat szintén ;

" közölni fogjuk;--Bogy előfizetőink, kik közül 1 
- ■ sokan" megrendelték ■ ezen érdekes utazást,, folyton- 

. tájékozva .legyenek a^beérkezeit- kártyákról.1 Ha 
még résztvevők kellő számban jelentkeznének;- 
ugy az utazás. megismételtetnék, — Ebbéli ki- 
vánalmákintézendők.
, -- A francia posta- és a képes levelező-lapok.

Nincs . ..olyan posta Európában, amely annyira ; 
7 . kedvelné á .képes levélezolápökat. mint á-A’aneia.

Mougeöt államtitkár elréndelte. Jiogy a magán
felek által forgalombahozűltt ■ képes levelezőla- 

-pokra ingyen-nyomják, rá a~postabélyeget, sőt I 
még azt is megteszi a francia posta, hogy ha a 
.magánfélek által kibocsátott képes levelezőlap 
jpbb papírból van, mint a közönséges állami - 
levelezőlap, — akkor a papwértékkülönbözetet ■ 
visszatéríti a levelezőlapot, kibocsátó .magánfélnek, j 
Franciaországban így pártolják a képes levelező- I 
lap-ipart s igy növelik á posta forgalmát: j

" — A német birodalmi posta &z uj század.
. első napjára -egy alkalmi levelezőlapot készitte- j 

tett 2 millió példánybany^melyek az év első 
napján' reggeli 8 órakor kerültek eladásra s már 
délelőtt 10 órakor teljesen elfogytak. — Élelmes

- - kereskedők kirakataiban azonban csakhamar
■ láthatók lettek, kik darabjáért 1 márkát is el

kértek, kihasználva-a gyűjtők szenvedélyét.
.— Alig múlt el a karácsony és újév, a leve

lező-lap kiadók máris serényen dolgoznak a 
húsvéti és pünkösdi levelező-lapok kiadásán, 
melyekből""lapuinkhoz már igen - sók és szép uj-- 

-j_ donság lett bekiildve, melyeket lapunk márcziusi 
számában fogunk ismertetni. — Beméljük, hogy

— -addig hazai mttintézeteink is megjelennek új
donságaikkal, nehogy ismét csak a külföldi ter
mékekre legyünk utalva. ,___;

. .. - _ Csererovat. (Tauschecke.) __ 
(Érvényes—1900. február hó végéig.) • .

Ezen rovatban azok czinieit közöljük, kik képes 
levelező-lapokat viszonoznak. — bcigtatas

30 fillér — 3-szor 70 ‘fillér- — M-^zór 1 korona 20 filléf, 
12-szer 2 korona. — Minden^^elofizetőnek^ valamint a 
„Hungária képes leyelező-lapgy^tőkjjjso hazai _e_gyesü-__
leteu taglalnák jogukban áll czimüket a csererovatban 
évenkint egyszer díjtalanul közzététetni.

Levelező-lapok uj portó díjszabása érvényes— 
I900yjanugr l-től.

' Magyarországban 4 fii 1 é r, Ausztria, ‘Bosznia- 
HerczegÓvina, Németországba, Montenegró és Szerbiába 
5 fil l é r, egyéb országokba 10 fillér. *”v v

Jurassy ^Istvánka, k. a.'Féltorony, Moson-m.
Láhm Károly, Budapest, VI., Andrássy-nt Tol 
Lehr Aurélia^Szombathely, VasuH-utcza. .
Cseresznyés Józsefné, Veszpém^^\^>
Röman v. Kaminski Jurist, Kolomea (Budapestről nehi 

kér.) Galiczia. •
Csenki Ilonka, Szeged, Szomogyhu. 6. (különösen vidéki 

városokból táj képes lapokat— Budapestről nemkér.)
Molnár Iván, Bákabánya (Hont-m.)
Itj. Schlagetter József, /Temesvár, Erzsébet-város, Ki

rály-u. 13.) ‘ ‘
Deutsch Friczike, Székesfehérvár, Jókaüu. 3, ..(csakis 

.tájképes lapokat.)
Nagv Szeréna, k. a. Zombor, Csikós-Benő-utcza.
Hönigschnabel Mariska k. a. Szombathely, Vasuti-utcza. ■

Szerkesztő postája.
— T. A. Félégyháza. Köszönjük, a kártyákat, eddig - 

harmat vettünk*, melyek lápuiik mai számában vannak 
, felsorolva. A .

- Cz. 1.) Köszönjüky kérjük- gyakrabban is. 2.)-A , 
kérdezett .lev.-lapok darabja 12 fillér és porth. 8 fillér, 
tehát a 6 drb. 80 fillér. Ha az a bizonyos Kereskedő 
azokat 10 fillérért--adta, úgy bizbnynyára a 6 és 8 filléres 
kártyákat is^ 1.0-ért árusitja s igy találj^-meg számadását^ . 
hogy azonban ki jár jobban, azt könnyű, kitalálni;

— S. J. Brassó. A' magyarországi k7~lev.-lap. jegy
zék összeáll-itásán szerkesztőnk-.serényen,do}gg.2iik.s hogy ~ 
eddig még nem jelent meg, annak egyedüli óka mert nem ■ 
akar fél munkát kiadni. — Ha kegyed tudná'ínily óriási 
az az anyag, amit fel kell abban dolgozni, nem .-azon 

^-csodálkoznék^ hogy- még' nem készült el, hanem inkább 
azon, hogy egyáltalán akadt ember, hi ezen nagy mun
kára vállalkozott. .

— Erkölcsös. Helyesen t?eszi; ha minden ‘ erejéből 
"*az erkölcstelen s a jó Ízlést sértő levelező-lapok ellen
- síkra száll,’ örvendenénk, ha erről . olyan czikket irna, 
" a'mit lapunkban is közzé tehetnénk. -

— Alföldi.; Ha városukban^ képes levelező-lapjnég . 
“ mincsen," ugy.wtessék lapunk, kiadójának egy. féiiyképet ■ 
beküldeni, S 200 drbot 20 korináért megrendelni, talán 
ha többen összeállanak, nem lesz nehéz esetlég még 
többet is rendelni',-mert minden további 100 drb. már 
csak 5 koronába, kerül. 'Kiadónk már sok-oly-helységet 
látott el képes levelező-lapokkal, á hol eddig olyanok 
még nem voltak kaphatók.

“ ” Beküldetett.) -■
Tekintetes Szerkesztő Ui’!

Egyrészt ritka és különös érdekessége 
szempontjából, másrészt pedig kellemes megbí
zatásomból kifolyólag nem mulaszthatom el, hogy 
ezúton egy * ismert .' képes levelező-lap gyártó, 
valamint laptulajdono*, névszerint Englánfier

“*) Ezen rovatban közlöttehért nem vállal felelős—
- -séget a s z erke szt ő.__ ;_ ___ ______ 7
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' József, a magyar nyomda termékeinek pártolása 

... ellen tanúsított botrányos eljárásáról árjak .né- , 
hány szót .. . . - ..

—:— E korszak nagy fájdalmak és vonaglások
közt született; kevésbe múlt s csak Istennek 
köszönhető, hogy, maga a gyermek bele , nem' 

k veszett. A bálványimádók vátlain feltolakodott
• bábák mellőzvén az egyetlen vezért, a legnagyobb 

- életveszélybe hozták a nemzetet. A magyarnak 
abba a természetes józan eszébe vetjük bizal
munkat, sőt attól - követeljük, hogy a jelen át
alakulás nehéz fázisában bölcs mérsékletet és 
tapintatot fog bizonyítani, s a korszak a kultúra 
igényeit áldozatkészséggel—és . erömegfeszitéssel 
kar&landja ’fel.A. . . Ama természetes, . világos 
ész helyes és erélyes ..használata, úgymint a* * 
tudománynyal és értelmes munkával szövetkezése 
a legbiztosabb, leghathatósb eszköz, hogy a ma
gyar az- európai kultúra terén az elmulasztott 

_ századokat évtizedek alatt helyrehozza — s a 
most még ' parlagkülsejü Magyarország- mívelt, 
virágzó édenné legyen.!. .

..._ ,...... Tek. NcuMcdd Illés urnak^-Budapést.
■‘ 7“ r— -Tats: Í9ŐÖ.. 1/19.- ■' 

B. sorai elintézésében van szerencsém 
tudatni, hogy a levelező-lapok oly primitív 
kivitelűek, hogy jó kritikát nem 'hozhatok 

_  róluk. A külföldi gyárosok is hoznák ilyesmit 
a piaCzra, de ezek ezen kritikát jól- megfizetik

• és:-innen van azon jelenség’, hogy készletük 
. ’ java részét a magyar piaczon árusítják el 

íapbm utján. Mint kezdő vállalkozó, ká 500~' 
drb. vegifes- a kiadásában megjelent levelező-lapot 
francé beküld, ükkor egy tetszés szerinti hirdetést 
közlök és külön ismertetőm isk^Stenmiféle reklám 

. által oly eredményt nem ér el, mint lapom által, 
mert ez 5000 gyűjtőnek és cca 800 elárusítónak

■ lesz megküldve. Tisztelettel Englander.
Egy ilyen értelemben' irt ajánlat méltán 

megérdemli,, hogy mindenki 'által a-, megvetés 
bélyegével pecséltessen meg! Utálatos dolog, 
mikor a: magyar ipart a magyar csak akkor 
pártolja, ha megfizetik!

Ez aztán a honi ipar pártolása!
7  Schwartz Ármin..

„ L. Ezen szent kötelesség teljesítésére páratlan 
ambiczióval és . áldozatkészséggel vállalkozott | 
Neuwald Illés budapesti nyomdatulajdonos.-Hogy 
a külföldről teméiítelen mennyiségben hazánkba 

— -importált képes levelező-lap Oknak folytonos ter
jesztését és elárusitásátf valamint a magyar 

—-- nyomdaipar megszorítását beszüntesse: kizárólag 
magyar-erőkből készült anyaggal törekedett a 
fentnevezett czég uj művész-kártyákat teremteni 
a magyar közönségnek. Azt hiszem, minden te
kintetben pártolásra méltó vállalkozás ez! Az. 
előállított 100.000 példányból részben 2/3-ot el
árusított már a czég. Minden magyar reczenzió- 
nak beküldvén egy. sorozatot mintául ezen kár
tyákból, elismerésre számított. Azonban Englán- 
der József a helyett, hogy lapjában néhány szóval 
ismertette volna az újdonságot, a következő 
uzsorási- hangom küldött egy írást a lelkes ma
gyar czégnek: _

Hirdetések.
< e Hirdetési árak:

Egész oldal 2fkor., fél oldal 14 kor., negyed oldal7 kor. 50 fiiE, 
nyolczad oldal 4 kor., egy petit sor 20 fill. — Ismétléseknél: 

3-szor 15J/o, 3-szor 20 yó, 12-szef 30% engedmény.

Újdonságok
Virágos levelező-lapokban, préselt, humoros 

és egyéb levelező-lapokat; ajánl az .
Erste Oesterreiphische Pathenbrief und Luxus-

? V papierfabrik

EDUARD HELD
.....^-.........--Reicfisfeadt^^ "sí.

PróbaszázL préselt újdonságok 2-frt “50 krnak . 
beküldése ellenében-Tbérmentve küldetik.

Kedves Mama, Szeretnék férjhez menni?
Ha csak ez a kívánságod kedves leányom, köny- 

nyeii eléred czélodat, ha nekem szót fogadsz, de csakis' 
á~deg^zigerubb”ÍLtoktarrás mellett,, nehogy _ eláruld ma
gadat. ,

Szót fogadok kedves Mama,-menf mondom senki
nek, csak a Juliskának, Mariskának, Bözsikének-e^még 
egy pár isinero^iin^ek^^-^^^:^3^£^^ ■■■■

' ' * ~JóF van kedves- leanyong Bg.yelj.__ reáin : z ‘
Rendelj magadnak az alanti czégtől/csijios ansichts 

kártyákat, ha vőlegény kell, lesz módot benne válogatni.
‘ • Es drágák ezen képes lapok ? “

Dehogy drága! Tegnapelőtt kaptam onnan ár jegy-, 
zéket és képzeld miiyenyolcsó, majdnem teljesen aján
dék : Virágos, művész, gehre, fáj képes, sima levelezőlapok, 
csillám monogrammal, névvelr vagy bármily fölirattal, 
tetszés szerint vegyesen a'pénz előleges beküldésénél 
bérmentve: . '

10 db.: 70 fillér, 25 db. : 1 korona 40 fillér, 50 db.: ■ 
2 korona 40 fillér, 100 db’.: 4 korona.

Azonkívül ugyanezen levelezőlapok
—"■;■=====.. saját fényképpel -— ■'— 

monogrammal vagy névvel- <’ ___ „
10 db. : 1 kx>r. 50 fii 1., 25 db. : 3 korona,- 60 db/..

6 koroná. ’ -, " .. ?
\ Fénykép mindenesetre beküldendő, mely a-meg- 

rendeléssel ugyanolyan állapotban visszaküldetik. '
Jó kedves Mama, rögtön rendelek és. ^elküldöm a ' 

fényképemet is, gle a czimét nem ttidom. • .
Megmondom azt is kedves leányom:

Megrendelési czim :
' BERGER SÁNDOR,

Bács, Omoravicza.84 -1.

Britt-Guiana
képes levelező lapok

22 egész u j, minta, drbja löki;. (Beküld- . 
liető 1 évéi bélyegek beiA egyenkinfczimezve 
és, a ritka .Jnbilaeimi-bélyeggel berinen- 
x tesitve küld - '

H. K. L. von Ziegesar, .
157 Waterloo Street

~^GeorgHown Demerara (Bit Guiana).
85-1—G ■

f
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wtm
Gyönyörű

kepesJevelező-lap^yüjtemények
q . ,. Aquhrell szines fénynyomati)
Svajczi tájképek, teljes látképek, népszokások, népviseletek stb-.- a

Comptoir de Phototypie — Neyjchátel (Svájcz). kiadásában. 
.. . 4drt 80 kr.

13 „ 20

MEINE REISE IN ITALIEN
lés^s 25 füzetben!

PANORAMA KALENDER DÉR WELT 1900. évre.
„Napi tömbnaptar 365 tájképpel fényképek után a világ minden ré

széből ára 1 Márka 90 pf. = 1 irt 14 kr. bérmentve.- '

SCHWEIZER NATIONAL KALENDER 1900.. évre.
Napi tömbnaptár 365 svájczFtajképpel fényképek után. Ára 1 Márka 

90 pf. = 1 frt 14 kr. bérmentve.
’ COMPTOIR de PH0T01YPIE kiadásában Neuch^tel (Svájcz.)
^^ss^gs^^^^^-lsmételadóknak Jíedvezö feltételek. '77_3_g.

diszmü. _ nagy album-alak 30)^40 cím. 'teljes 
.pfr-= 45 kr. bérmentve:

Egy gyűjtemény 100 különféle levelező-lap 8 Márka = 

n ■ F 300 , .. / „ v 22 =
Ugyanezen kiadónál épen most jelentek meg > .

n

77-

Előfizető rrtár Ön? a 
Dás Blaue Blatt. 
Nemzetközi hirdető bélyeg- és levelézö-lap 

gyűjtök lapjára.

Peter Mathes, Stolberg (Rheinland).
Alakja 35 : 25.ctm.____

Megjelenik minden--hó 1. és 15-én.
El van terjedve a világ minden részében, miért 
is üathattjs hirdető. [gp kereskedőknek ...és gyüfi 

tőknek.— Mindenkinek nélkülözhetlen^

Sind Sie schon?
. Abonnent von

Das BlaWBlatt...
Internationaler Anzeiger für Philatelié und 

Ansichtskartenwesen.
x Expedition und Verlag:
Teter MathesydStolberg (Rheinland).

Formát 35: : 25 Otm.——
. Erscheint'am 1. und 15: jedem Monats.-—— 

Ausgedehnteste Verbreituhg in allén Erdtheilen, 
deshdlb wirksamstcs Insertigns-Organ für 

..Jlandler- nMdk.Sanimler. — Únentbehrllek für 
Jeder mann !. ., 
Abonnement:

. Marcit die Fost bezogen jáhrl. nur -—.50Mark. 
Unter Kreuz|>and v. d. Expedition 1.— Mark.

—j= We r fi iszum 15. Janmn den Post-~
> Abennenients-Schein an die Expedition 

einsendet, erhalt — 10 hochfeine
Ansichtskarten gratis und franko, ~ ; 
ausserdem hat derselbe Anspruch auf 
ein Frei-Inserut von 5 Zeiten, oder 
3-maligé unentgcltliche Aufnakmem die 
Tausch-Adresstafel. =—

f Mán abonnirt bei allén Post-Anstalten Oesterreich- 
Ungarns. 75—3— 3.

Előfizetési' ár:
A;postánál megrendelve egész évre csak 30 kr. 
A kiadó-hivataltól f kötés alatt hozatva GO kr. _ I 
- :—* A ki Jcu&uáp-Mo-ig a posta előfizetési 

nyugtáját a . kiadónak --bfieilldi, az ' 
-10 finom latképes levelező-latfót 

kap ingyen és bérmentve, ... azon
kívül igényt tarthat égy 5 soros ingyen 
hihfietésre vagy nevének a csere-rovatban 
3-szőri díjtalan beigtdtására; EZ _ —

Előfizetni lehet a monarchia bármely postahivatalánál.
Hirdétéseket elfogad a „Éas Blaue Blatt"1 

magyarországi képviselője Klökner Péter udvari 
könyvkereskedő, Székesfehérvárott. — Mutatvány
számot válaszös levelező-lapon tessék kérni.
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Kitűnő és kedvelt Újdonságok!
. Az egész világon-ismertek^már az én '

valódi fénykép kivitelben D. R. (4. M. amilyenek 
eddigelé sehol sejm léteztek 10 drb. I frt 20 kr., 
25 drb 2 frt. 80 kr., 50. drb. 5 frt 30 kr., 100' drb?

10’ frt. — Minta 10 kr. • ', -
Bélyeg-alakú fényképek (liem fény
nyomat) legfinomabb a mi eddigi 
létezett 25 drb. I frt 20 kr., 50 
drb. 2 frt |0 kr., 100 drb. 3 frt' 
53 kit .Minták ingyen. Visít fény-' 
képek (aranyszegélylyel) 12, drb.
2 frWO kr., 25 drb. 3 frt 83 kr. j 
Minta 12 kr. Cabinet fényképek

Fényképészek, akik számítanak és lemezeik 
hasznát*  maguk akarjak élvezni, azok készt- : 
tessének maguk .

' - Xájképes levelezőlapokat
szavatosságAjaiellett, gyors szállítással éles és._ 
tiszta kivitelben 'olcsón-és pedig: 1000 drb. rén- . 
dőlésnél 15 Márka, 2000, 5000 drb. rendelésnél 
60 Márka, 10.000 drb. rendelésnél . 100 Márkáért

-Szállítok.- —•’ Utánrendelésiek évek múltán is 
kedvezményes árban számmittatnak. Táj képes 
levélpapiros: 500 drb. 10Márka, 1000drb. 16Márka. 
— Minták bérmentve küldetn-ek. — Levelező-lap 
automaták darabonként 40 Márka. A tájképek

Jevelekre;; számlákra, étlapokra, ajánló levelekre 
külön felszámítás nélkül készíttetnek.

iihhíuiM
(aranyszegélylyel) 6 .drb. 4 írt 42 kr., 12 drb.
7 frt’36 kr. -Minta 24 kr. Legújabb hallatlan 
olcsó árakon fénykép-arózképek V4 élet nagyság 
mellkép 3 írt 10 fis,,. % életnagyság 5 frt, 

L.3/4 életnagyság 81 frt 24 kr., egész életnagyság . 
'II frt 20 kr. mindezeket bármely fénykép után —
kifogástalan kivitelért szavatolok. Elkészítés k.-belül
6 nap alatt.'Ajánlok továbbá pikáns, jux, genfey 
sport, bel- és külföldi képes és művészi stb. 
levelező-lapokat sok 1000 mintában. — Tessék 
prospectust ká^ni. —-«■ Levelezés • csak németül

OSCAR WWWMIDT, .79-3-3.“
Waldau bei Osterfeld Bez. Halle a/S.~

Wernigerode,
Alapittatott 1848-ban. Gőzerőre.

■ Foglalkoztat Í2 gépet és 80 személyt’. — Gzégé 
1899. május 9-én a nizzai kiállításon’ a nagy 
ezüst--érmet-nyerte.;A legjobb ”bizonyifék, hogy 
az ön kártyái mennyire tetszenek a folytonos 
uj rendelések. Mellékelve 8 uj-4kártya. — Egy 
versenytársam mondotta, hogy az én kártyáim 
a legszebbek, melyeke^jedd-ig^.látott.- Diessbach

W 4 gyönyörű
Gratulálok Gleseke J. F. - ; - TLM—6.

Nyom. Debjreczenyi Gyula könyvnyomdájában, ^z.-FéhérvárotV

Német-Amerikai csere- és ajánlati újság:

1 Levelező Iá pfi 
albumok 

minden nagyságban, olda- 
lonkint 2., 3., 4? és 6. kár- 

I tyára drbja 60 krtól 12 írtig.
100 kártyára — frt 60 kr. 

1500 kártyára 12 frt — kr.
Divatos szép bekötések. \ 
Tartós karton-lapok.Tartós karton-lapok. JjWf 
Legjobb berakási rendszer,

> Magyar és német szöveggel ’ 
kimerítő árjegyzék ingyen.
< ERNST HBÍTMANN,

| Leipzig '(Sachsen).

83—3—3.

Különösen figyelmébe!
■ f 1900. Julidé1-ig a^RXLll EXCHÍNGE/ipinden 
egészéves előfizetőjének:l%kor. 10 fillér bAimrénttb) jó£an 
van egy 16' szóból álló hirdetést a csere vagy vét el . ro
vatban - 1

12 hónapig ingyen felvétetni. - 
______Minden további 3 szó 6 fillér. z

Az;• „Internationale Tausch-^erein44- tagjai -évi dij 
1 kor 50 fillér, éseji „Liberty“-levelező-lap gyűjtők egy
letének tagjai évi dij 2 kor. 40xfiHér ezen hirdetést egy 

.évre ingyen kapják.
Julius I. után a rendes dijak fizetendők.

■Pénzküldemények postautalványon vagy -haszná
latlan leyélbélyegekben is küldhetők.,

KérdezŐ&ködfeséknél válas^bélyeg^melléklendő. -
Amerikai képes levelező-lapok: 

____  _..........__ különféle j 1 korona 80 fillér, 
50 különféle :3 korona 40 fillér, ' 

100 különféle korona .60 fillér, 
250 vegyes 

? -.. • 1000 vegyes
Bérmentve ajánlott küldéssel. -

Czimezve drbja 6 fillérrel több. ,
Jegyzet. 1899.’ Decz. 1-től kezdve különös intézke

dés folytán minden egyes á „Liberty“ képes. levelező
lap .gyűjtő egylet tagjaitól a csereosztály vezetőjének 
(Tauschobmann)"; czimére érkező 'képes levelező-lap 2 óra 
múlva"-viszŐnozfatlk. L . *84 —2—3

-—Gzira: M. TA.USIG, 9 East 108-_,St. New-Yórk.
• Előfizetéseket/élfógaTlappnlckiadó-hivatala is. 7

25 1 korona 80 fillér,

15 'korona 60 fillér.
' .60 körömi.

Kiadó-tulajdonos: Klökner Péter Székesfehérvárott.



A KÉPES LEVELEZŐ-LAP.
LA CARTE POSTAIÉ ILLUSTRÉE. A

HAVI FOLYÓIRAT KÉPES LEVELEZŐLAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA ~ -

„Hungáriát4 képes levelező-táp gyűjtők ejső hazai egyépületének hivatalos közlönye.

Megjelenik'minden hó elsején. Szerkeszti: Klokner József. Elöfizetáíár^z I9ÖÖ."évre kor.

Székesfehérvár, 1900. II. évfolyam. — 3. szám. Márczius 7-én.

SmáUszáma technikai okokból 
nem Márcz. 1-én, Jianem csak Márcz. 7-én 
jelenhetett meg, miért is kérjük olvasóink 
szives elnézését. -

Reklám levelezőlapok.
-.Újabban egyes élelmes gyárosok rek- 

lám levelezőlapokat adnak ki. melyek az 
azelőtt-divatban vök reklám kártvákat 

ízben érkeztek ^hozzánk "kérdések ezek 
gyűjtési jogosultsága felől, valamint arra 
nézve - is, vajon tártozik-e valaki-ilyen 
kártyákért cserét-Lüldeni.

' Mi- mindig azoiü<álláspontot foglalj
- tűk el, hogy a ki használt levelezőlapokat

- gyűjt az csakis helyről bélyegzett kár- 
r,->. tyákát"'tegyen gyűjteményébe, .mert a

. hely és időt csakis a postabélyegző tudja 
■ hitelesen bizonyitani. A kik tehát hasz

náltakat gyűjtenek, azok a reklám'kár: 
tyákat csak akkor ■ helyezzék el._gyüjte-

" gpzve, melyet a tájkép ábrázol. A ki 
azonbgn használatlanokat gyűjt, az tegye 
gyűjteményébe a reklám kártyákat is 

használatlan állapotban. ,j
Hogy valaki tartozik-e ilyen nem 

helyről bélyegzett kártyákat viszonozni, 
arra, mi liatárózottan tagadó választ 
adunk. Mágildoinbssági. szempontból sem 
helyeselhető, hogy . valaki o-lv|m',kár- 

~'tyákért>.. a mit ~aűtlíá^rkéreskedo a cso
koládéval ing/eir-ad, cserébe- olyan kár
tyáit kérjen, _a_ mit. a másikak pénzért 

... _-kell megvenni; viszont hatarozottan vel- 
itéléfí'dőt* *ha  valaki .ggy—olyan-kátttárav 
melyért a küldő pénzt adott, olyan rek- 

-lam kájityá'vaí válaszol,.melyet a gyógy- 
__ ' ■> I m ví MO’nP

általános -elvül a cserénél szolgáljon 
mindenkinek az, hogy. a milyen értékű, 
kártyát kap, olyan értékűvel válaszoljon. 

'Alig van ma már számottevő helység 
hazánkan, a hol többféle kivitelű levelező
lap ne volna s igy majdnem mindenkinek 

Mnódjában áll egyenértékűvel viszonozni 
s ha netalán’ olyan linóm kártyákat kap 
a milyen ott helyben . nincsen., inkább 
küldjön helyette két különfélét, • hogy 
gyűjtő társát kielégítse, mert csakis igy 
számíthat továbbra is- cseréösszeköttetésre. 
Vannak olyanok is^a-kik- kizárólag rek
lám Ipvelezőlapokatygyűjtenek: aa meny
nyiben minden imíönlegés" gyűjtésnek 
nieg van a maga varázsa^ szép lehet az 
ilyen gyűjtemény i,s, annak a kinek kedve 
tellik őbenne. . -—- -

Magyarországi képes íevelezÖ-íap újdonságok.
Esoíí rovatban minden', boríték alatt hozzánk be- 

;killdötr tájképes ’ levelező-lapot díjtalanul felsorolunk, 
miiért is kérjük a t. kiádókatghogy újonnan megjelent 

1>.vi.h.-z<'i'-lnpjn.il.-hól 1—1 példányt_lapunk szerkesztősé-

:: Aqu... ■ Aquarel'lnyomat í. fény- 
Platinnyomat. Hf. - Holdvilágé 

- - Deift" (kék) fénynyomat. Sz.
b Kőnyomaim. ■ Autotypia (klisé nyo- 

Zinkograpliia, zr zöldes. _ .
Almm-Szépsi.-' Kiadja r-Tóth Istvánt.
I. Üdvözlet Abauj-Szepsibőljt,

* ■ li<dassaAÍ!/arniat: Kiadja : Darvai. Ármin.
1) „Otthon-í telep-••Sci,tovszky-ut.-Pny. 2, -A 

, ■vári.^yeházap.l'ü-aíiz. f. érde:s papidon. 3j Fö- 
- uícza, íhiy? T)~ ffölivéd laktanya;-Z:' fYfrj-: IMgárí 

iskola, z. f. 6) .Kerületi, fogház,1 z. f.-7) Á’g. ev. 
templom, Pny. 8) Föútezai fésklet, Pny.'.9) Fö- 
utc&a részlet Zicliy-ntczával, II. f. W)_ Izraelit a 
templom, sz. f. 1’1)-„Mária Valéria^ nőgrádvár- 

...,megyei közkórház, z. f.
Balassa-Gyarmai. "Kiadja : Wertheimer Zsig- 

mond.
1) Róm.-kath. templom,'1 z. f. 2) Evangélikus 

j'dfemplom, z.„f.oBj M.’k. honvéd laktanya, z. I.

géhez beküldeni szíveskedjenek. 
. Kövútitése].

■ nyomat. Pny. ~ 
fé n y n y o m a t. - D. 
Színes. K.
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./ Becskei alagút. Kiadja: Wettheiffier Zsig- 
" mond, B.-Gyarmat,

1) Becskei alagui^-^f^—.-
Érsekújvár. Kiadja : Conlégner L és fia.

r-1)-Kossuth Lajos tér 12533, z. f. 2) Szú 
Ferencz-rend temploma, Közkórház, Kossuth L.

-t tér.14417. Pny. 3) Kossuth Lajos -tér. 14415. 
ó\Pny. virág diszszel.' 4) KossutlrvLajos tér 14416.- 

~H. f. 5) Az uj híd, Pályaudvar, Nagy templom, 
12873..D/L 6) Kos. Lajos tér, Sz. K. 10915.
7) Ugyanaz^ H. ezüst nyomással 1115.

Félegyháza. Kiadja: Vesszösi József.
1) Ó templom, A. 2) (Szélmalom) A. , - 
Fogaras. Kiadja: Thierfeld Gusztáv.
1) Törcsvár, H. f. 2) Apáfy iejedelemnek, 

volt kastélya a 14. századból, Pny. ~3j Fogaras- 
Galaczi román táncz, z. f. 4) Fogarasi román 
fiú, z. fi 5) Fogarasi román leány, z. fi 6) Galaczi - 
román, z.- fi 7) Szombatfalvi román, z. fi

Fonyód. Kiadja: Hoffmann Henrik.
1) Márfi villa, -Szigeti villa, Társasági ka

binok, Richter villa, josifovic villa, Millenium, 
A. 2) 4 részlet felirat nélkül, Duhani’ villa, 

• “ - Badacsony^ A. . . r ■ ~
Gyoma. Kiadja: Svéd Ferencz.
1) Év. ref. templom, Postahivatal 16454.

H. fi 2) Ág. ev. templom, R. k.; templom, End- ■ 
rődi-utcza, Várqsl^za, z. fi 16455.

(-ryoK/Kiadja.: Berecz Viktor. - "
1) Kisfaludy szobor, z. fi' 2). , Magánlak, 

Régi tűztorony, z. fi 3) Püspök vár, Óriási lap fi

Pdajdu-Szoboszló. Ki^djá: Erry Adolfig- ... 
’'1) Pavillon, A. 2)' Izraelita templőfef A.- 

—Nópháza./Kiadja: Sch^u-tz Károly Sopron. /-'
1) Kópháza, H. fi 4924.
Lukanénye. Kódjai Darvai A. B'.-Gyarmat.
1) Majthényi- 0. kastélya 27. •

. Murányi vár. Kiadja': .BüchleK^e^a, Nagy- 
Rőczé. .....  r'-: ' ' ■ /.

1) Murányi vár, z. f.
Nagylak. Kiadj aj .Leöpold Jakab és fia. - 
1) Városháza, Főtér, Városi ovoda, áll. el. 

isk., Pny.
Nagy-Röcze. Kiadja : Büehler Béla., 

■-,- v 1) Főtér a vendéglővel. H. f. 2) All. felső . 
keresk^ és polg.'isk. Pny. . ' .

' Pannonhalma. Kiadja: Berecz Y.p Győr<
1) Pannonhalma^^,

■ ■RiB'ásSöH^fr/Kíadja: Raköttyay Lajos.
1) Korcsolya-pálya, Pny, 2) Megyeház, H. 

6024. 3) Takarékpénztár, Pny. 4) Kir. tör
vényszék, H. f. '5) Ezsébettér, Pny. 6) Zsinagóga, 
H. f. 7) Gyninasium, H. f.

1 Söpsi Szt.-György. Kiadja: Benkő JJJ.-
— T)- RóAl—k. - templom és -Potsapark, Pny.’- - 
6678 b. 2) Ev. ref. templom,_H. f. 3) Kossuth 
Lajos tér, H. f.

■ Sopron. Kiadja: Schwarcz Károly. =

357.*  z. f. 3) (Látkép) 96. H. f. 4)-S^échényi-tér, 
' Izr. templom, Városháztér 157,. z. f. 5) Városház

és torony 3181. H. f. 6). .Erzsébét-utcza, Város-

fi

Akarattal, becsülettel!...
— Korkép. — J .

Ha egy magyar ifjú kilépett a tanodák 
padjából, tüstént az a bogara támad agyában,- 

. merített tanulmányait’a dicsőség piedestáljának 
legmagasabb fokára • lerakni. Szövi nagyvilági 
ábrándjait és tetterejének legelső megnyilatko
zása abból áll: hogy tanulmányútra tér. Gyö-. 
nyörü vállalkozás. Jeles gondolat! Elmegy a 
germánok hazájába s aztán tovább, Taljánorszá- 
got is meglátogatni parancsolja a szokás. A 
mythológia drága hagyományai szerint jogosan 
kívánhatja a híres mesterek nagyszabású- művein 
művész-becsvágyát oltani. A. gigantikusán antik 
talapzatu múzeumok falaira függesztett képeknek 
szinvegyülékein nyilván elbódulhat nagyreményű 
munkakedve, művészi, ihlettsege megrészegedhet 

/ a capüai Psyche, Donatello J Szent-Czecziliája, 
vagy Botticelli Primavera. mámoritó bájaitól!' 
Ezt szabad, ez jogában áll: nagy mesterek művei 
ezek és levonhatják a festészet mérhetlen'tudni
valóját e műremekekről! Dicső dolog! Érdemes 
munka a Rafael vagy Michael Angelö-féle isko
lákból tanulni ! ... S ha van a -modeim festők 
között néhány száz egyed, akik kellő képzett
séggel és buzgalommal áldoztak ezen olasz- mes-■ 

terek oltárán, úgy hódolat jár nekik, őszinte? 
elismerés: mert tanultak és dolgoztak aka
rattal, becsülettel

7 # *«•  >

De fájdalom, kesefü tapasztalás és meggyő
ződésem marasztalja hozzáfűznöm, hogy a mai. 
kői’ jeunesse-d’orejai között leginkább olyanok 
nyomára akadhatunk, akik az említett tanul- 
mányuttól teljesen eltérő utazásnak minősíthet
nék azon k ét-három esztendő fejleményeit, melyek, 
a taljánok otthonában lejátszottak — pénzek 
árán ! . . . - : ? ' ;_ ~ ~ 7 ' ....

A munkakedvből duzzadó szent buzgalom v . 
áhitatosságával,. a művészet- iratot- érző ihlettsé- 
géből kitörő lelkesedésének tudatával indul útra: 
híres mesterek nagy dolgai után tanulni! . . . 
Megingathatatlan elhatározással megy Rómába, 
hogy Buonarotti Medicei-szobrait láthassa; hogy 
gyönyörködhessen^ a Vatikán sixtini kápolna 
freskó-boltozatán! . . . Tanulni! . . . Tanulni fog, 
hogy , ifjú ereiben lüktető vére fékezhetetlen kor
látlansággal iramodjon a munkásság mesgyéjéré,~ 
hogy dolgozzon, teremtsen aa szabad természet ■ 
magasztossága-szerint.! Oh, a művészet munkás
sága! ... A dicsőség! . . .. Babér. < . Az ö 
diadala szüli ineg azt a nemzedékét, melyből 
következetesei! Jeremtenek majd a művészek az . 
igazságnak na^szerü, erejével! Egyedül az igaz
ságba természet a valódi alap, mélyen a ■ társa

dalmi., rend nyugodhatüf, azontúl az őrültség -■ 
kezdődik és akkor nem kell félni,’ hogy a m'ü_

- ellápul, mert a vérmérséklet mindig meg lesz,
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háza és torony, Szegényi-tér,’_ z. /f.- 7) Város- 
torötfy', . (Látkép), Színház. S^ch.enyi-tér sz. k.
8) Felsőbb leány tanoda.355. T. sz. f. 9) Széchényi-

• ter 356. sz, f. 10) Látkép .41L TL_3-rétü kártya, 
z. f. 11) Ugyanaz 411. M. 3-rétü, H. f. 12) Deák
tér 357. M. színezett H^f. 13) Színház-tér. 358.
M. szihézéttj-Hvíf.-” ■ , - ' ■ V
, Szeged. Kiadja-: En-gel Lajös..,

1) Szegedi rű. kir. államfogház bejárata, z.
f. 2)"Szegedi m. k-Mllamfogh-áz, belső épület, z f. 

Székesfehérvár.. Kiadja : Klökner Péter.
T) Nádor-utcza 16330—22. sz. Pny. 2 Lát

kép^ északról 16331—23. sz. Pny;
Szigetvár. Kiadja: Kozáry Ede.

--1-)-(LátképTH. f. 2) Turbók, Vár 6126 b. z. f.

. “MpHaíom erdő, nyári mulató 672. z. f. 2) 
(Látkép)/Anna villa 8776. z. f. 3 Városi szál
loda és városház, A város délnyugati látképe. 
Gör. katlr: templom és állami iskola, Báthory 
István lovagvára 674. z. f.

Tata-Tóváros. Kiadja: Engiánd'er & trsa. .
‘-/ ÜL.) Az angol park bejárata, H. f. 2; Romai 

. templom romjai, H. f. 3) Dotis MDLXVI.; z. f.
4) Vár, D f.

számában (Soroljuk fel.

Magyar alkalmi levelező-lap újdonságok.
Rovatvezető.: Kőikig Ferenez- —•=•- Temesyáa* *y í"' "■ 

y' ' 1 széles kép.

mely elragadja a teremtőt (. . . Van-e valaki, aki 
megtagadná egyéniségét.
a szemükre .találják vetni hibáinkat?

Jaz igazi művészet, a tiszta tehetség vezérli 
ijönét a szabad'''természet üdvössége szerint 
remteni! . . . Igen, ezen szándékkal indul 
nak! . . . Tanulni, tanulni mesterektől! . 
Fölkeresi Hellast, Egyptomot! Elmegy Pantheon 
templom csonka oszlopai előtt leróni a művészet
adóját Olympus isteneinek! . . . Hódol Tizián

• előtt, a velenczei iskola leghíresebb festőjének 
szentképei előtt'. . . Es tapasztal, csodál, istenít 
a múzsák bájainak. Vérében pezsegni kezd a 
lá<^ö]ó szenvedély, tudvágyából kifakad egy ifju- 
.sági • tüzesség, hévvel ragadja meg az átszelle- 
mülés ösztönét, megsemmisül művészi hitvallá
sában, gyenge képességet érez magában ily nagy 
mesterek művei után szépet teremteni! . . .

Mi az ő képessége,-oly halhatatlan művé
szek mesterműveivel szemben? . , . Semmi!-. . . 
Mit tud ő alkotni? . . . Művészete Íróvá siklik 
Rafael magasztossága melói? . . . Elenyész ta- 
lentmnában . . . Mit ér neki a vérnélküli \ eró- 

~ nese Vénus márvány fehérsége? Mit ér, Diana 
glóriás ihletfsége, ha tehetetlenül hullanak le 
karjaiba teremtés előtt? . . . ''Vére pezseg! Lük
tet ereiben a duzzadás! SzivéböJ' kitombol a 
szenvedély nyughatatlansága ! Neki élet kél] ! 0 
valóságos forró csókok után áhitozik! . . Minek_ 
neki Aphrodité? . Kallypige?^ . stb. ? JFélrs 
a száraz- vásznakkal! EDa háládatlan.festészettel!

ü ~ 1 : = magas kép.
Ezen rovatban minden beküldött magyar alkalmi 

-• lévelezö-lap díjtalanul ismertetve lesz, miért is kérjük 
a t. kiadókat és olvasókat, hogy az újonnan-megjelent, 
vagy e lapban eddig még nem közölt'*rég?bb  magyar 
alkalmi levelező-lapokat-1—1 példányban Kölbig Férencz - 
urnák Temesvárra beküldeni szíveskedjenek.

látogatása.
1895. '

1.-„Üdvözlet Kis-Czellből. A király ittléte
kor. 1895.“ Kiadó? — Zöldes fénynyomat. — 
Szöveg magyar.

Ver se ez: Er-zsébet szobor lelep- 
1 e z é s e. 

* •• '■
1. „Üdvözlet Verseczröl. Erzsébetszobor. 

Gruss aus Werschetz. Enthüllung des Elisabeth- 
, ./Denkínals.“. — Weltl Vilmos Verseczen. — Zöl- 
~~'des fénynyomat. 74.- sz. 7187. b. — Szöveg . 

magyar-német. ~ - I
Zágráb: H or vát-S z aló n k iáiba-. 

_ t a s a. 1898—1899. Druztvo hrvatskih mujelnika“ 
(Szobrászati .terem). —'"Platinnyomat. — Schmidt 
Edgár Drezda—Budapest. — Szöveg horyát.

,zért. hogy mások 
. . Csak 

ösz
tö
nt- .

kFöldre^árpaletta! . . . Tip.örni az ecset• szőrein l 
Itt vér kell! Igazi spanyol telivér! Ez kell ,á 
rajongás korszakában! Ezért szomjaz dobbanó 
szive! Ezi^kéri lelkesedése ,e . Végig vándorolni 
minden bodegába: megizlelni a bikavért ezüst 
poharakból! Megittasodni a fél világiak kéjes 
illatárjától! Elő a kancsóval,-szürcsölni az élvek 
serlegéből! Tántorodni a léha élet kaczéf üdvei-,, 
nek mámorától! Élni! Dévaj éjjeket ! S elanda- 
logni a tálján czitromfák árnyai alatt. . . Ez 
csábitja el az aranyifjuságot hazájukból az ide
genbe, a szorgalmasan adakozó Fortunátus- *.  
tarisznya üresedéséig. -Akkor aztán hazatérnek.
— Megvolt a tanulmányút. Hozzák a babért, 
dicsőséget! Magasztalják a külföldi művészetet. 
Elnyomják a 'magyar ipart! Edelégnek azon, 
amit a külföld importál be hozzánk; pártolják 
a meztelen formában affectáló hölgyeket a 
ganerkártyákon, melyeket a germánok nyomtat
tak kartonra s amelyeket a magyar közönség , 
erkölqsének árán dobnak minden ártatlan lelkű' 
leánykának a kezeibe! Hódolnak minden kül- 

' földi ocsmáay-képü nyomdaterméki kprcsszülött- 
nek, istenitik, magasztalják‘azért: mert külföldi, 
mert a híres mesterek utánzásán bíbelődő karri- f 
katúra piktorok mázolták ! ... , .. «-

• Ezért kellett nekem egy hasonszaki újság
nak dolgozó. festőtől — aki szintén tanulmány
úton volt-— félreértéseken alapuló érveinek tor- 
lásait eltűrnöm! Ezért ócsárolta az én szerény 
soraimat, , a magyar ipar pártolása érdekében fel-
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Művészi képes levelezőlap újdonságok.
’ Klökner-féle művészi léveleze-lapok.
I. sofíTzata* 12 képpel épen most jelent 
meg, melyek öiiűvészi conceptió és 
technikai kivitel belgában művészi 
levelező-lapjaink között az. első-helyet 

; érdemlik meg. Philipp István tanár inü- 
Viésíi tusrajzai után, készülnek ezen mű
lapok a legfinomabb platin fény nyom at- 

' bán finom csontkártyán. — Eredetiség 
és az ecset biztos kezelése tükrözik'.visz- 

—sza- minden Jlápon. Női, férfiy és amor- 
' alakok ügyes, csoportosítása-- a legapróbb 
részletekig finoman kidolgozva bájos ’ 
ornamentikái . keretekben,, nem á secessiós 
ízlés felA hajló rajzok. Eredeti felfogás 
nyilatkozik meg-minden képen -s ez az, 
a. mi megkülönbözteti s fölé helyezi ezen 
mülápokat a közönségesen művészieknek 

•nevezett levelező-lapoknak. — Kiadójuk 
az eredeti rajzokat a májusban Buda
pesten megtartandó nemzetközi, leveleződ 
lap kiállításon kiállítani szándékozik. — 
Márczius hóban még egy második 
zát is megjelenik: 12 csupán amorett^ 
kányákkal, melyek semmiben sem ma-

vadnak ' ezen első sorozat ..mögött, s" hi
vatva Aesznek a hason iMnyu külföldi., 
lapokat' kiszorítani..' — An finom fény
nyomatok* Schaser A. szászyárosimnüin-. - 
tézetét dicsérik. Az I. sorozat kapható 
minden jobb könyv- és papirkeresked’és- 
beA';l~kor. 20 fillérért, vagy lapunk ki
adójánál a'pénz elöleges beküldése elle
niében, bérmentve. '

*— „Híres személyek otthonai Becsben'Az a 
czime a bécsi., miivészi képes levelező-lapok 
XLIV. sorozatának, melyek épen most jelentek 
meg Phrlipp- .és- Kramer “"kiadásában. Ezen’ 

’ kártyák_.megterémtője az ismert bécsi miniatur-
< festő- Höfbáuer V. kinek—eredeti festményei csak

... magas..árakon—kaphat^. .LMost, -fiiogy. ez a soro- 
zat megjelent, mindenkinek módjában van olcsó 
pénzért Hofbauer-féle képéket szerezni.
is eredeti, festményt, de' olyan szép másolatok 
mely az. eredetitől miben sem külombözik. 
Anzengrpber,. Amerling,. JBauernfeld, Beethoven, 

...ürillparzer, Makart, Baimund,. Schubert, Schmidt
■és Wolter Sarolta, szülő-, lakó-5 és halálozási 
helyüket valamint egyesek emlékszobrait -ábrá-_, 
ZOljclK eb KÓpOlk. .

Ugyancsak ezen kiadónál XLVll.' sorozatul

ha ■

hangzó szavaimat,, ezért gyűlöl, mert elég élén
ken charakterizáltam aiffiiák idején azt arút-, 
helyzetet a ganer-kártyákat illetőleg, mert ta
lálóan jellemeztem!... Mert egy író soraiból 

. kivettem a—szavakat, hogy jobban színezzem 
előtte-ayhylyzetet. Ám ő- nem értetEmegdNem 
akart megérteni! Nem tud megértenTÍTeÓmert 

""aki. elmegy a taljánok iézitromfáinák árnya alá 
tétlenkedni, aki elhagyj avftázáját, akit nélkülöz

■ a hazája: az hamar el is felejti nemzetét'; nyel vét, 
otthonát! . . . Ezért nem.értett meg ennem! . . .’ 
Am akinek tehetségére szüksége van a hazának, 
az maradjon itthon, szentelje hazájának tudását, 
dolgozzon, lelkének melegével munkálkodjon, 
fáradva lelkesedjen a művészetért hazájában min
dig akarattal, becsülettel! . . .....,

Ne' szolgáljon tömjén gyanánt jelen kor
képem . . . * Csak színezni akarom a helyzetet 
igazi színekkel. Sokat tudnék még felemlíteni 

. ezen tárgy köréből, de. nem akarok a sze
mélyeskedés üres frázisával hasábot tölteni. 
Unalmassá találnék lenni, nekem pedig 'czélom . 
sokkal fölöttébb áll. Önzetlen törekvéssel oda' 
szándékozom irányulni; hogy a magyar iparnak,- 
a magyar művészetnek csiráiban ne rügyezzék 
az, idegen cultura gyomlálatlan magva és vegre 
már _ ejeg erősek legyünk' saját; tulajdon képes
ségünkkel szépet és' jót -teremteni nemzetünk 
igényének. - Legyünk_igazságosak ! Beszéljünk

• nyíltan, őszintén. Dobjuk le az álarezot. Egymás 
■között testverek vagyunk,-—szívleljük meg. végre 

az igazságos nyilatkozatok szigorúságát és mel-" 
főzvén az'idegen ipar-czikkek behozatalát, pár- 
'toljuk a honi’ termékeket-— egyelőre kevésbé - 
■ sikerült fényességeCmellétt ...

Szégyen A'őlna reánk nézve tovább is-elvi- -. 
selni azon kelletlen bánásmódot, hogy az itten 
hazánkban, magyar ■ intézetekben készült képes 

- levelezőlapokat -ládaszámra—ktvigyék ■ Németor- 
szágba, ott rányomják-a- német -^Cofrespondenz- 
Carté1' czimet és «a magyar nyomda termékeit 
nemet álarcz Mat-t drága pénzen, a vám költsé
geinek fedezése mellett vásároljuk ! . . . Ha képes 

; a magyar ipar kártyákat szolgáltatni, ' úgy .mel
lőzzék az álszenteskedést s’legypn a kritika a 
nragyar termékek iránt : önzetlenül igazságos! . , . 

...Erre szükség, van!'..,.. . Példára' méltóak Szántó 
Samu cselekvéséi, ki mellőzvén a tanulmányutat: 
csak akkor, utánoz- nagy mestereket, ha maga is 
nagyot alkotni -képes leszv 'Legyenek .."'festőink 
hiv.munkásai- e szegény magyar ' nemzetnek.
Áldozzák fel- itthon minden5" perezü.kút^v^z°.lgál- 
janak munkakedvvel törekedvéjyMelkésedésüket 
itt kiönteni az ifjúság lánghevétől áthatva min
den műnél s akkor-nem lesz szükség, megfizetni 
a jó -kritikát. — Menjünk dolgozni.

Akarattal, becsülettel ! . A .' 
Bitdapesten, 19Ö0. február~t8.- - /

Schwartz Ármin.



■ A KEPES LEVELEZŐ-LAP.
„Rarodísztikus színházi műsort megnevezéssel egy

. „-igen ^sikerült karikatúra levelező-lap sorozat 
jelent meg ifj. Gareis J. sikerült rajzai után.

rügyesen ..vannak papodirálva. a „Társadalom ■ 
támaszai" ^Fiesco" - Szenti vany éji álom" „Faust"

• I. és II. részé, „Egy pohár viz" „Vasgyáros" 
„A kis lord" „Fokról fokra" kstb. A kivitel a 
már ezen müiptézetnél megszokott művészi.

EGY1ETI HÍREK.
Jelige: „Pártoljuk a hazai ipart.“

A „Hungária" képes levelező-lap gyűjtök első hazai 
a egyesülete.

27 székhely: Székesfehérvárott.

'-Alelnök-: Kölbig- Férjez Temesvár.
Titkár : László József magánzó Debreczen.
Pénztárnok: Gigler Béla Székesfehérvárott.

Tagdíj egy évre: 2 kor. 40 fillér.
Beirafási-dij 'egyszersmindenkorra : I koranár— 

Tagok az egyesület hivatalos közlönyét a. „Képes 
__ Levélező-Lap“-ot díjtalanul kapják.
Felkérjük tisztelt olvasóinkat, hogy amennyi-

- ben ég
belépni szíveskedjenek. Tapdijimk egy év re csekély

. 25

24.

NlNLiníner Gézáyté állomás-főnök neje Rimabá- 
iiggr. Csefef" óhajt -fáj'képes"hélyróT "bélyeg
zett ésusájat czimére érkező lapokkal.. 4-

23. Di valA^^fily,.. fénynyomda Intézet jpulajdonos 
Budapest iig. Üllői-ut 21. Alapító tag. _

Galantai Gyula, levelezőlap? kiadó Budapest,.- _
VII. Vörösmarty-u. 13. ' •

Neuicald Illés kő és könyvnyomda tulajdonos 
Budapest VII. Dohány-u. 44.

Spiegel Jakab, fényképész Nagy -Bittse Tren- 
csén-m. .Csakis használatlan levelező-lápokat 
gyűjt, de nem cserelL^^
— Gondos Ignácz ur Budapest~rUem...haj- ~ 

landó cserére. ■
----- J ■ " - . -Se?*;* 1 * ‘ ;

V Á'or. 4P /?7/Az (Béirafeásí dij psrvszersmindenkorra !
1 .korona) melynek fejében a tagok lapunkat díjta
lanul kapják és sok egyéb/előnyben is részesülnek.
— Egyletünk, egyik- főezma-a hazai képes levelező
lap gyártási ipatp támogatása, mit csakis, ha minél 

. jobban tömör ülünk tudunk elérni ■ s a külföldi 
•‘•gyártmányokat kiszorítani. — Lapunk előfizetői,

kik az 1900. évi 2 korona előfizetési dijat már. 
Ürejíüldötték és tagok kívánnak lenni, azok csak 
a 40 fillér külömbözetet és az '1 korona beiratási 
dijat tartoznak megfizetni. — Tag jelentkező 
ivek lapunk januári számával lettek szétküldve, 
.kinek azonban ilyen nem volna kéznél, az for
duljon egy képes lévelezöelapon az egyesület el
nökéhez, _ Klökncr József uNmz Székesfehérvárra, ki

. szivpsen küld jelentkező-ivet. I
A ki egyletünknek magán kívül 3 uj tagpt 

szerez, az 20 különféle, képes levelező-lapot kap 
jutalmul, felkérjük tisztelt tagtársainkat, szí
veskedjenek ieveiezéseiknél ismerőseiket egyesüle- 
tünkra figyelmeztetni s abba való belépést ajánlani.

képess levelező-lap gyűjtök első, hazai | 
Sorsz. egyesületébe tagokul felvétettek:
21. Fábián L. Dezső kereskedő Nagy-Szalontá.

_ Élénk cserét óhajt,gyűjtőkkel helyről bé-
lyegzett kártyákkal. Kiadókkal szívesen 

"■ cserél használatlan saját kiadásit tájkepes
lapokat? saját kiadású Nagy-Szafontaiv lapo-_ 
k-ért 20-—25 darabig.

— Egyesületünk alapszabályai a m. kir. 
belügyminiszter 1900. jan. 29-én kelt 3799/V. a. 
számmal lett jóváhagyva..

Az első körküldemény, melynek tartalmát 
leginkább használatlan belföldi és különféle hasz
nált kártyák képezik, márczius hó első felében 
jön köröztetésre.
\ Ezen küldemény a, 16, 12, 13, 15, 19, 21 
és 14. számú tagoknak fog elküldetni. Az elkül
dés ■ előtt belépő uj tagok — a mennyire lehet- 

abbaZl séges — iffeg ezen körküldeménybe fognak be
osztatni. A körküldeményekre vonatkozólag-min- 
levelezés az, alelnökhöz intézendő.

- Eszmecsere. ; \
Igazán élénk érdeklődéssel olvastam Czakó 

Gyula tag- és sport-társamnak tárczáját. Sók 
megszívlelendő ! dolgot tartalmaz. Engedjék meg, 

■_ , ............ ___ •<. • *- ■ ' ’ ,

hogy én js fűzzek hoz^zá egy pár szót,. Koránt- . 
sem akarom az eszmét elvitatni, csak azon az 
alapon szólok hozzá, hogy egyik gondolát a . 
másiknak a szülőanyja. ■

Czakó Gyula ur az ő Béla barátjához irt 
.levelében figyelembe ajánlja; hogy ha valahon
nan képes levelező-lapot kapunk, vegyük elő a 
térképet, s keressük meg, honnan jött a lap, 
azután : meg ; olvassuk ' el, mi van a földrajzi 
könyvünkbe arról a helységről írva.

Éz a Czakó. ur gondolatja; jöjjön most 
ennek szülöttje, az enyém !

Azt his.zem, nagyon sokan vannak köztünk, 
kik jobban szeretnék, ha a kapott kártyáikom-fe» v̂ 
nem csak „szívés üdvözlettel" s több ilyesféle 
lenne írva, hanem-valami érdekesebb dolog is. 
Meg vagyok győződve a felöl, hogy minden 

saját városát, — t. i. a hol tar- 
volna-e hát sokkal 

áz, ha áíí illető gyűjtők már- 
szive’s üdvözlet" mellett a városról is~ 

írnának valamit, pld. á lakosság számát, annak 
nemzetiségét, ezeken kívül ismertethetnék a vá”

gyűjt
tózkodik -X ismer:
egyszerűbb
most a „s
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de bizony nem *azáhitözasnak köszönhetem, 
hanem tisztán csak a találékonyság, állhatatosság 
és a szigorú' lelkiismeretes, gavalléros viszom 
zásnak.

Mikor gyűjteni kezdtem, meg nem voltak 
száklapjaink, hazánkban pláne nem, azután csak 

“egyetlen egy ismerősöm ‘volt a ki képes levelező 
.lapot gyűjtött. Hozzá fordultám s megkértem, 
irná meg nekem gyűjtő ismerősei czimeit, —-- 
Kaptam tőle, hat czimet, kiknek képes kártyán 
Írtam és felkértem őket-cserére, de egyúttal 
.^értemrnöketptudatnák néhány gyűjtő ismerőseik 
czimét. Ezeknek újból Írtam,- hivatkozvaarra; 
kitől a czim tudomásomra jutott s felajánlottam 
mindegyiknek, h.Qgy2..szivesen_ szolgálok^ gyűjtő 
ismerőseim czimeivel s hogy' így -gyűjteményem 
szépen gyarapodottyaz csak természetes. Most 

cserérova- 
L mivelni, 

majd magamat is felvétettem a. lapok cserero- 
vadaiba s^iíém elégedtem meg, - ha egy czimtől 

!. csak egy kártyám volt, felkértem, hogy városá'-.- 
| nak ggyéb kártyáiból is küldjön, viszont én is

rosuk történelmi múltját, e§e:tl^; idomait . s.'
'egyéb nevezetességeit,/ így ^után a mellett, ■ 
hogy érdekesebb lerine^a_ csere, azzal a haszonmii ■ 
is járna, hogy nem volna szükséges földrajzi | 

t könyvekbe nézni, — ez nincs is mindenkinek -- ! 
. «<jtalán- sok olyast 4s megtudna az ember, a mit j.

a/könyvekbe meg nem találná. Persze, e terv 
első sorban. is" csak 4^es hazáiikra--^zopitkozik; t 
mért Jkülföldi országokkal szemben igen gyakran I 
ott- vafcx a nyelvkülömbség^ gátló akadálya. ‘ '

5 Elliihetik' kérem, hogy ez nem olyan rossz / 
terv, hoáy> ennél • FföÉ^átí&bat' ne tál alhatnának á -

• -gyűjtők . elér Egytől féltem ‘W az ‘ Eszméinet, ! 
y tervemet!! . ”7 ' /’ !

■A hölgyektől !! "
Igenis! Mért ÍÖÖ\ hölgy-gyűjtő közül 99 j 

érdekesebbnek találja holmi földrajzi ismeretek- i 
r nél a- szerelem thémáját, s erről szívesebben | jöttek' a különféle szaklapok, melyek 

“tárgyal. A szerelmet nem bolygatom, ez kényes’ | fait kezdtem ugyanilyen módszerrel 
portéka, de ezenkívül is marad még egymgész 
sereg ideális höígy-théma, pld. a táncz, a bol
dogság's kontra a boldogtalanság, női eman-

■ czipáczió stb. stb. Ezekről olvasunk eleget a 
regényekben, uj^gokban, nem igen mondhatunk 

X8émhíT“üját;.~ Utévégre a^onbcvi^ei^íszakolnipiiem 
lehet ü dolgot, kikpcselekedjék a; saját kedvére.

1 és ugyanazt a kártyát kétszer .küjdjem,' felje- 
____  _______ _____ ; gyeztenu hogy már milyent küldüftoTn -X '"éágy- 

"~~£z- erőszak-csak. visszaNasztana^-'sokat a ni-.. Y..nak s ezen módszerem mellett állhatatosan 
gyűjtök közül, mert náluk a gyűjtés nem szén- '

• vedély"s-nem komoly érdek, ők azért gyűjtenek, i 
gyűjt az én Eó-j 
Majd, meglátjuk. '

s mondottam a

mert ez divat, mondván : „ha 
... .:...zs.ik.á..;barátnőm, gyűjtök én is’! 
T ■ aztán kinek lesg/töttrl “. ...

; . Sók rosszát" tételeztem fel 
-^"hölgyekről, mi meglehedös ad^riatlanság, ment-í

sen azförök igazság:. „Nincsen szabály /kivétel 
nélkül■

Igénybe vettem türelmüket- olvasóimnak, • 
nem fárasztom tovább, azt. Nagyon óhajtom ! 
tervemre a kritikát, ,s fölötte az' eszmecserét, 
mert ezzel <is nyer ; a jó ügy, engedjék meg 

. azonban nekem azt a hiúságot, hogyne nevezzem • 
' ; ' .. CT- 7 O«7 íf ' t

meg magáijiatJ Miért2-Soci'atesnek egyszer liirül' 
hozták tanitvjmyai azt, hogy egy ellensége töb
bek előtt" őt"-í?ocrátŐ'st azzal fenyegette, hogy ' 
agyon üti. .Ső.crates. fgy Jelelt aggódó. tanitvá7... 
nyainak
csak .lídgy én i^e legyek otf

■ Én is azt mondom : üssenek, de ne tudjál 
kit, üssék a - - • . ]]—i.

Jól van, üssön agyon az az ember, .
több inint.\ 7000 'helyről bélyegzett' különféle 
levelező-lapot gyűjtöttem össze a világ minden 

; részéből, ,s ajánlom módszeremet gyűjtő társaim
nak, - biztosíthatok • mindenkit, hogy -oly élvezetet 
mint a mit nekem a gyűjtés .es, az azzal össze.-.

• függő levelezés- •sz.ere^i, semmiféle sport nem
■ nyujt, mert világot és emberekét ismerni én ré- 

. , , . - -.,. .. . - - K i szemről egyik—legnagyobb szellemi élvezetnek-1
mint hogy magám is mindig' áhítoztam utána,: j- tartók? . . '. r< y;

kitartottam. . " '
Szigorú lelkiismeretes és gavallérom eljárá

som abban állott, hogy mindenkinek udvarias 
és minden czélzatosság- és tolakodás kerülésével,' 
tisztán mint gyüjtö-j-rtam, s a ki nem .válaszolt, 
azt tovább néni Jfáborgattain. .Soha sem küldöt
tem rossz kivitel ü. kártyát." Solíá ,sefii cziméztem 
•á- - hölgyeket „S%épréményü kisasszonyoknak.u 
Sohasem irtani léhaságokat, kártyáimra. Minden 
kapott' kártyára lehetőfég azonnal; de'- légSSbB" 
is 8 napom belül válaszoltan^Czimemet' mindig 
olvashatóanHrtam.. Inkább két kártyára. Írtam, 
ha a közléínény' el nem fért' egyen, ^mintsem a 
a képet az írással -eléktolenit-sem és mindig 
legalább is egyenlő értéket küldöttem cserébe, nem’ 
mondom, hogy .mindig. egyenér|téket kaptam js,- 
■mert'bizony sok silány is akadt/közte, de e 
nélkül a gyűjtés ma még nincsen., -- 
—77~ffi A titka- annak, hogy rövid két év alatt

- 7(XK1 'helyről 'bélyegzett' .'különféle

Hogyan tettem síért biztos csere 
czimekre?

Eztíludom, .'Jiogyyokan szeré.tmákXu:dn i, a .
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''------- ----------- * Vegyes.----------------------------I
— Lapunk,"~mai szám^áya^ni&g’szünt 

v.- az ^Internationaler Veijband fíir Ansiclits-v
/ postkartensammler44 egyesület Mag-^or-
- szag Hivatalos közlönye- lenni, s ezentúl 

kizárólag a „Hungária^ egyesület érde-^ 
. keit fogja elömbzditáni. 4 > ;

— Mümellékletünk. Előfizetőink lapunk 
mai számához egy Autotipiai (könyv
nyomdái klisényomatu) kivitelben készült / 
levelező-lapöt vesznek mümellékletül.

• —— Nemzetközi képes levelező-lap kiállítás 
Budapesten. Ily-czimmel folyó év május havában

LBiidayest^n-mem^etközi kiállítás lesz, mely iránt 
aE-k®&#k^delmr'^és közoktatásügyi - miniszterek 
-éléfiken- érdeklődnek." A "végrehajtó bizottság 
-Xrdlérl Mór kir. tanácsos elnöksége alatt meg- 

' - alakult. Radisics Jenő az iparművészeti muz’eum 
igazgatója szintén megígérte támogatását. A 

.....'kereskedelemügyi miniszter dr. Hennyey Tj 
posta- és távírda-igazgatót, küldötte ki a minisz
térium képviseletében a bizottságba. Ily erkölcsi

— A hazai képes levélezö-lap gyártás terén 
igen ízép haladást mutathatunk fel; Csak nemrég 
volt alkalmunk lapunkhoz műmellékletüPaSni 
a „Műkincsek44 ,-czimü rqűvészi levelező-lap soro- • 
zabból egy lápot, mely kivitel tekintetében sem
mivel sem álljnögötte a külföldi gyártmányok
nak. Ez a remek "Szép 30 képből álló sorozat j 

Divald Károly budapesti fénynyomdáját dicséri, _ 
mely a legjobb segéd-eszköKökkgl V'aiFfelszerelve^- 
Három gyorssajtó-gép'és 3 kézi sajtó, egyéb 
kitűnő szerkezetű eszközökkel áll rendelkezésére. 
—: Örvendünk,.hogy..májnál’ ;amyomda technika
ezen ága is annyira kíiejlő^mt nálunk, hogy 
immár ezen a téren is felvehetjük a. külfölddel 
a versenyt. . - . r' ■

— Sportunk ellenségei. Egyik kisasszony 
előfizetőnk a következő szövegű virágos képes 
.levelező-lapot kapta, melyet hozzánk beküldött. 
Mi olvasóink érdekében "szóról szóra közöljük 
annak, tartalmát, a küldő, nevét ezúttal kímélet
ből elhallgatjuk.

„Becses gyűjteménye szaporításául küldöm 
önnek és remélem, hogy viszonozni fogja. Ennek 
válaszára . ... . . i levelező-lapot küldök és*A—

íny képemet. Becses válaszát várom. Üdvözli 
ismeretlen Barátja . .. . . . czim is ez.44

Hogy mennyire izléstelén, azt olvasóink 
ítéletére bízzuk, egy ismeretlen hölgyet „barát-. 
jánaku 7 szólítani. — Erről már volt alkalmunk - 
égy--korábbi szamunkban írni, s akkor, . mert 
kérdés alakjában vettetett fel „gyűjtői vagy 

- gyűjtő-társi ^üdvözlettel44 "kitételt ajánlottuk, sze- 
•rintünk ez ar legmegfelelőbb.,— Hogy egy. férfi- ...
egy hölgynek a cserére felhivás;.,.,alkalmával 
fényképet Ígérjen, ez már fölötte / Ízléstelen és 
czélzatos, s habár sértő nincsen is benne, mégis 
egy ismeretlennél “izemben nem lovagias, a init 
egy tisztességes emberfői fel kell tételezni. Azt 
pedig 'sehogyan sem tudjuk . helyeselni, hogy- 
valaki, a ki- levelező-lap cserét óhajt -kezdeni 
olyannal, a ki kifejezetten csakis táj képes leve
lező-lapot gyűjt, neki egy virágos kátyát küld
jön s azon válasz, esetén kilátásba helyezze a 
'tájképes kártyát, -é- Ez nem a, cserélés formája, 
az ilyen csak sportunk fejlődésére káros, a mit 
minden erőnkből ki kell küszöbölni. Az ilyen 
kártyákra -nem érdemes válaszolni, hadd tanulja 
meg az illetöy hogy a ki gyűjteni akar, annak 
első sorban is* lovagiasnak kell lenni. ■ f' •

— Nagy levelező-láp rendelés; "IMiiit a 
„Posener Zeitung44 Írja, egy párisi czég a párisi 
világkiállítási • bizőt^ság nevében- egy poseni ,' 
czégnél rendelte meg az összes kiállítási léveleze-^*^’

—lapólMt—és albumokat. 2A jnillió-ldarah.:.../már el-. 
készült, az egész, megrendelés -50 millió da
rabra szól. .

— Szent Péterváron a női művész-egylet 
igen sikerült és ügyesen összeállított levelező-láp 

■ kiállítást - rendezett, melyet nem- -csak -a * nagy 
közönség, de a művészek is nagy számban Iá- . — 

-fogattak. . ... - . ■ x

kellő siker nem fog elmaradni. — Mi őszinte 
szivhol üdvözöljük ezen kiálltást. melyen a 
„Hungária44 egylet szintén részt óhajt vénniü

■ Felhívjuk -tehát-egyesületünk tagjait, vegyenek 
részt az egyesület CollectiV-^-kiállitásában, mu
tassuk be ■ gyűjteményeinket, mutassuk meg, 
hogy mi is tudunk czéltudatosan és komolyan

' ‘gyüjténk-Vegyenek részt ezen a'kiállitásotwiem-
csatTT'^yüjtök, de az összes kiadók .és levelező
lap gyártó intézeteink, . melyek ma már igen 
szép számmal vannak. Részletes’ programra még 
máig nem jelent meg, így tehát azt csak lapunk, 
jy/p-számában_tehetjü.k közzé. Esetleges felvilá
gosításokkal a kiállítás titkári hivatala. Buda
pest, V. Nádor-utcza 13. sz. szolgál.

-------- *— Uj szaklap-jelent meg Franczíáörszágtan,
■ immár a második „Revue illustrée de la Carte 

Postaié“ czimen Nancy-ban, mely az „Agsocatiön 
Pliiláteliqne Nancienne44 (Sectiön IntérnatfpTíale 
des Cartes postáles Illustrées) hivatalos közlönye. 
A díszesen kiállított lap az egyesülete- alapsza
bályain és a tagok ' névsorán kívül - többnyire- 
csak hirdetéseket- közöl. — Francziaországban

------..terjedt el-légkésöbb a levelező-lap gyűjtési Sport,
s máris két szaklapjuk van, a mi bizonyára 
csak azt mutatja, hogy sportunk mindenütt erő
sen hódit. .

r< — A nordhauseni Central-Verland levelező- 
lap gyűjtök egyesülete ez évi közgyűlését leve
lező-lap kiállítással egybekötve májusban fogja 
NórdhausenbenÁBegtartanú ' A--’ -
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"' ' — A Schwanebergerrféle-4uvélbélye^gyüjto- 
«albnm" uj, immár_20-ik kiadása most vám sajtó 
alatt, melyet kiadója az- „TJj század" kiadással 

meg,, a ínire azért is rászolgál,..mert az
összes uj kiadású, bélyegek, melyek megjelenése 
az álbum elkészüléséig . tudomásra jutnak, már. 
felvétetnek, illenek az összes most kiadott német 
birodalmi bélyegek, valamint a sok, gyarmatok 
bélyegei „Volldajnpf voraus“ képével, a magyar 
és osztrák filléres bélyegek, az tij rajzu franczla- 
és tengertuli bélyegek, mint Mexikó, Japán',, az 
Egyesült-Államok uj gyarmatai (Guam stb.) Szt, 
Domingo, Argentiniá, Brazilia stb. stb. ,

Ennélfogva ez az _,„Uj század14 kiadás az 
egyedüli bélyegalbum lesz, mely tényleg a leg
újabb időkig felölel mindent. Bélyeggyüjtö- 

■ olvasóink előtt talán fölösleges is említenünk, 
hogy a Schwanfeberger album az egyedüli,, mely 
az összes vizjegyeket,' fogazásokat és hibás nyo
matokat stb. tartalrp.azza.

— Humoros pillanatfelvételek ily czimen 
egy jóizü humorral fűszerezett levelező-lap soro
zat jelent meg Mittag Károly Friedrichrodai 
udvari könyvárus kiadásában. A 12 levelező
lapból álló sorozat, a vidám fürdő-életből 
vette képeit, melyek__ a reprodukáló tech-

r nika legfinomabb, s a -rézmetszettől alig meg
különböztethető modorában heliogravur kivitel
ben készültek. Minden képen ,|z eredetiség a. 
humorral,- --itt-ott • a' finom pikantériával,, a mi 
azonban sehol sem sértő, párosul, s-ez "biztosítja 
ezen nem mindennapi kártyák rendkívüli kelen- 

„dőségét, melyhez . még a kártyák olcsósága is 
járulómért daczára, a szokatlan finom , kivitel- 

' nek, a 12 képből álló sorozat csak' 1 kor. 50 
fillérbe kerül. Ezen kártyák kizárólagos kiadását 
a magyar szent korona örszágaira_KlökneiÉPéter 
udvari könyvkereskedése Székesfehérvárott sze
rezte. meg, ki tisztán magyar szövegű kártyákat 
készíttet, s ezeket Márczius 15-én bocsájtja ki, 
addig is kaphatók nála német .szövegű, de ma
gyar czimoldallal ellátott'példányok. Ismételadók . 
engedményben részesülnek. ■

Csererovat. (Tauschecke,) : \
(Érvényes 1900. márczus hó végéig.) .

Ezen rovatban azok czimeit közöljük, kik képes 
V levelező-lapokat viszonoznak.’ — Egyszeri beigtatás dija 

30 fillér — 3-szor 70 fillér — 6-szor 1 korona 20 fillér, 
12-szer 2 korona. — -Minden előfizetőnek, valamint a 
„Hungária képes levelező-lap  gyűjtők első hazai egyesü- 
lete“ tagjainak jipgukban áll czimíiket a csererovatban 
évenkint egyszer díjtalanul közzététetni.

Levelező-lapok uj portó díjszabása érvényes 
1900. Január l-töl.

t!._ /Magyarországbáh 4 fillér,’ Ausztria, Bosznia- 
Herczegovina, Németországba, Montenegró, és Szerbiába 
5 fillér, egyéb országokba 10 fillér.

Göllnitz Cári. Sprottau, Nieder-Schlésien (Preussen). Csak 
jó kártyákat. . v

Stolzenbiirg Cári.- Hamburg, Sandthorq-uai 23. -
Goldblatt Mór, Ungvár.
Starke Paul, Dresden; Spenerstr. lg; Csakis jó és hely- 

\ • p- r°í bélyegzett kártyákaj cserél egyenértékben.' 
____ Uippeirt Georg, Marktbreit a/Máin Bayern.

Mouat Ed., Edinburg, Marchmon Str. 1. (SkocziaA ;—- 
Werner Márflia, Loclz, ProUien^cleáfi, (Rttss. J?olen). -_ 
Giuseppe Miller, St-r. Reale 59. Malta. -
Jurd^sy Istvánka, k.- a. Féltorony, Moson hm __2_—.---- ;
Mária von Komorovska, Bojanow, Galizien. ’ ;

' Tittoni Antonio, Perugia-Italie.
Láhm Károly, Budapest VI. Andrássy-ut-15.
Hőnigschnabel Mariska k. a. Szombathely, Vasuti-utcza. /

......Wolf Josef. Kierstein (Rhein)-. ' i
Dr Pietro De Torna, Ti-,pvig-lto,-Olaszország.
Lehr Auréllá, Szombathely,’-Vasuti-utcza. ' '
Simon Eugen, Berlin, Birkenstr. 25. II.

"Cseresnyés Józsefné, Veszprém.
~ C.senki Ilonka,-Szeged, Somogyi-u. 6. (különösen vidéki 

^városokból tájképes lapokat. Bpestről kér).
Bopsler Albert, Ingénieur, Lindán a/Boderisee. •
Molnár Iván, Bakabánya (Hont.m.) -
Soresini Paul. Cremona, Via—Mulazzo 3. Italien.

_ Ifj. Schlagetter József, Temesvár, Erzsébetváros, Királ-
■ " . utcza 13. ' ’ ' ~~ . ‘.......

Nagy Szeréna k. a., Zonrboiy Csikós Benö-utcza.
Konrad Haspel, Nürnberg. Heinestr. 14. II.

Szerkesztő postája.
Egy szenvedélyes gyűjtő. Kis Várda. Kérdezett hölgy 

még--nem .e.íofizetűnk, de ’ reméljük, hogy legközelebb 
őt- is. azok közé számithatjukr--— Külön értesítés is 
ment. . —------ ------ ?---------------

Károly. Németországban* maHtnár nagyon'^sok szak
lapunk van^ dg~ bj^pn^xha^a&^^—Atja^zük- m j. -^sak

> azt tálaljuk, hogy-azok csupa-^hirdetésekből s őíyan 
tárczaczikkekbŐl állanak, a milyeneket bármely szép
irodalmi lapban megtalálhat. '— Mi ugyanazom a- nézetet _ 
yalljuk, mint Ön; szaklap foglalkozzék díszfán a ’^porf 
körébe yágó ^dolgokkal, a többit hagyja a szépirodalmi 
lapoknak. y '

Secessió. A kérdezett. kártyaJPárisban jelent meg, 
eddig, azonban még nem sikerült megtudni, hogy kinél. 
Hajt’ájövünk tudatni fogjuk.

Sz. Z. Kassa. Réclamáltpnk. Hogy Pozsonyból és 
Triesztből kettőt, kapott az nem baj, azért a többit is 
.megkapja, tessék azonban a^kitüzött határidőt bevárni.

B. E. Bpe^t. Semmi^körülmenyek közt sem tar
tozik az ilyen iz lés telén segre válaszolni, még akkor sem, • 
ha. azt tájképes levelezőlapon rrfa volna. Sajnos, hogy 
még mindig akádilák ilyen .egyének. A „Hungária^ 
egyesület, valamint lapunk czélja az ilyen kinövéseket 
ostorozni s 'gyűjtőinket védelmezni.

'Sz. I. Bpest. Örvendünk, hogy életpdt adott ma
gáról. A kívántakat^elküldöttük, de: -sajnálattal nélkü
lözzük küldeményeit. .

Cs. I. Szeged. Az „Hl. Ztg^ f_ Ansichtk. Ztg.<al 
a kölcsönösségi viszonyt épen a viszonosság pontatlan 
betartása miatt bontottuk ufel • s' igy a közlést nem is 
•eszközölhettük.

x I. E. Szakolcza. A „Hungária*4 egyesületbe ha most 
belépni óhajt az egész évi tagdijat kel] fizetni,illetve a 
mennyiben lapunk előfizetője, csakis az 1 kór. beirátási 
dijat es a 40 fiílérnyi különbözetet. Ha Júliusban lép 

úgy csak félévre fizeti a tagdijat. • -
' B. .Kérünk máskor is. • -

L. GT Rimabánya. A kó^tfebs tárgyat írem találjuk 
a 3. szambán, talán- szives lesz közelebbről megjelölni, 
(esetleg oldal szám) hogy hol. olvasta.

S. I. N.-Bittse. Kérdésére lapunk más helyén találja 
meg a válas’zt. ■ ’ ’ ' f a •

L. M. Nagylak. Lapunkra^csak egész-^vre, vagyis
■..Jáp.—Decz. lehet előfizetnirSKérjük tehát á hátraléknak

(1 kor.), szives .beküldését. '
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- - J Olvasóink üzenetei.
........... Ez..e.ü...rovat* közérdekű, kerdesek és eszmecserékre 
dijtálanul áll, olvadóink rendelkezésére.

Kepes levelezőlapjaim albumban való elhelyezése, 
a folytonos kiszedés. es újból elhelyezés végért, nagvon 
alkalmatlannak bizon^mtyETzM  ̂
kik rendszeres .gyujtésseb foglalkoznak,. igen kérem, 
tudassák e lapban velem, hogyan helyezik el kárryáikatVT 
Szives tudósítást előre köszöni Erdélyi lány.

Hirdetési árak:
Egész oldal 24kor' fél ol^hl 14kor., negyed oldal7 kor. 50 filh; 
nyolczad oldal 4 kor,, e

3-szor IoO/q, 6-szor 4

AZÜL ,

étit sor 20 éli. — Ismétléseknél:
3/o? l^-szer 30 5 Q engedmény.

Hirdetések

Fényképészek, akik számítanák és' íemezeik- 
hasznát maguk- akarják, élvezni, azök-.. kÖSfcL- 
tessen.ek maguk . ~

Tájjképes Wele^olapékat
1 _____ ' ______ r— - •:._•/ «•. :<•

: szavatossági mellett; gyors szállítással .éles és 
tiszta kivitelben olcsón és pedig: 1000 drb. ren
delésnél 15 Márka, 2000, 5000 drb. rendelésnél 
60„Márka, 10.000, drb. rendelésnél 100 Márkáért 
szállítok. — UtáiH^íctetés^ évek múltán is 
kedvezményes árban számmittatnak. Tájképes 
levélpapiros: 500 drb. lOMárka, lOOQdrb. 16Márka.
— Minták bérmentve küldetnek.. — Levelezo-lap 
automaták darabonként 40 Márka. A tájképek 
levelekre, számlákra, étlapokra, ajánló levelekre 

külön felszámítás nélkül készíttetnek.

BrithOuiaiia
- . képes levelező lapok

^ 48 egész uj .luinüü drbj a 13 kr. (Bekül d-
X- hető levélbéd^egekb^é y en kint czimezve..

és a ritka Jubilaeum-béE2 
tesitve küld

ggel bérűién- o o

-157’ W at erl o o Street 
GcQrgctoicn Demerara (Bit Guiana).

— -85—2—6 ' —----- -- ■II -

1 Wernigerjode,
Alapittatott 1848-ban. Gőzerőre.

Foglalkoztat 12 gépet és SÖszemélyt. — Czége 
1899. május 9-én a nizzai kiállításon a nagy 
ezüst érmet nyerte. A legjobb bizonyíték, hogy 
az Őn kártyái mennyire tetszenek a folytonos 
uj rendelések. Mellékelve 8 új kártya. — Egy 
.versenytársam mondotta.'hogy az^ én kártyáim, 
a legszebbek, melyeket eddig látott. Diessbach 
G. W. Féldschlösschcn látképe' gyönyörű! — 
Gratulálok Gieseke J. F. 71—4—6.

FRAU Bf KRATOCHWILL v. LÖWENFELD
_ Graz, Steiermark Luthergasse 4. —

7—■ “Cserélni óhajt használatlan alkalmi levelező^
- lapokat Magyarországról. Többek között egy so

rozat fénynyomatu Millennium levelező-lapot 
1896-ból és Ferencz József király és Erzsébet 
királyné levelező-lapokat. .

'86—1—2. Levelezés németül kéretik.

Képes levelező-lapokat az egész világból cserél
■■.4, • m.*

Paul Schuster,Bodenbach Böhmen
87—1—1, '■____ Poste-restante.______

-Német-Amerikai csere- és ajánlati újság

'€)

Különösen figyelmébe!
1900. Július 1-ig a HERALD EXCHANGE minden 

egészéves előfizetőjének (2 kor. -10 fillér bérmentve) joga 
. van egy 16 szóból álló hirdetést a csere vagy vétel ro
vatban r

12 hónapig ingyen felvétetni.
.Mjnden további 3 szó 6 fillér.

—~ Az „Internationale Tausch-Véréin44 tagjai évi díj 
1 k"or"50 filler; és a „Liberty44 levelező-lap gyűjtők egy
letének tagjai évi dij 2 kor. 40 fillér, ezen hirdetést egy 
évre ingyen kapják.

-= Julius I. után a rendes dijak fizetendők.
• Pénzküldemények postautalványon vagy" haszná

latlan levélbélyegekben is küldhetők.
Kérdezősködéseknél válaszbélyeg melléklendő.

KÉPES LEVELEZŐ-LÁPOK
készítése

Holdvilág, Zöld, Platán stb. kivitelben

Berlin, S.W.£aruthérstrJ>
'67-6-6. ' ' <

Amerikai képes ievelező-lapok:
25’ különféle 1 korona 80 fillér, 

JiO különféle 3 korona 40 fillér,
100* különféle 6 korona 60 fillér,
250 vegyes 15 korona 60 fillér,

1000 vegyes 60 korona.
Bérmentve ajánlott küldéssel.

Czimezve drbja 6 fillérrel több.
Jegyzet. 1899. Decz. 1-től kezdve különös intézke

dés folytán minden egyes a „Liberty44 képes levelező
lap gyűjtő egylet tagjaitól a cséreosztály vezetőjének 
(Tauschobmann) czimére érkező képes lévelező-lap 2 óra 
múlva viszonoztatik. 84—3—3

Czim: M. TAUSIG, 9 Éast 108 St. New-York. 
Előfizetéseket elfogad lapunk kiadó-hivatala is.
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B Képes levelező-lap albumokról#

319.

Egy oldalon két kártyára. .....
*— drvfc'kórőna értékben. ;

330.

338.

^51:

384.

359.

50 képre. 100 képre. 200 képpé,.300 képre. 400?&pre..
- 300. sz. Díszes félvászonkötés . arany-

és szinnyoúiattal- . . . . . . 1.40
325. sz. Skytogen kötés párnázott táb-

. Iával arany- és színnyomással — 
sz.

2' 3.30 4.70

.5.- : 6.80 - . 9,

443.

1001.
425.
445.

I^iszes fél vászonkötés szín- - 
nyomatú képpel.....................
Diszes^angolvászonkötés. szín
nyomatú képpel . . . . . . 
Díszes angol vászonkötés arany- 
és szinnyomKttal ...... 
VálódiColajfa kötés gazdag 
arany- és' domborpréseléssel .
Valódi Vachetté-bőrkötésr arány- és clombor- 
préséléssel és aranyozott zárral ........ 
Müvészvászonkötés arany- és színnyomással w.
Divatos aranybrókát ‘keretben, email' képbetét 
háta s4yemplüs _. . . . . . <<. -• j..

'STOTsz. Tjangbőrutánzat arany- és színnyomatu dombor
préseléssel .... • . . . . ...... 10.80

— ‘ MAGAS FÖLIG ALAK.

2.70 4. '4W —6.

.550,

sz.

sz.

sz.

sz.

sz.
855, sz.

3770 o

4:40

12.80.

21.—
5.40

18:

Egy oldalon három kártyára.
' 4 —

4.70
sz. Csinos félvászonkötés'^ . . . . • . . . .
sz. Diszes ^3- „ arany- és színnyomással
sz. Finom 'angolvászonkötésben arany-—és szin- 

/ nyomással ; . ............................ ;
“sz. Finom művész vászon kötésben aráliy- 

és színnyomással .... . —. —r ~
465. sz. Finom Japánvászön kötésben arany-

és színnyomással . . í . '. , ,. . .*
—404/ sz. Lángbőrutáiizat ~ arany- és szinnyo-

arany- és színnyomással
• 1^1 ' •

360 kópré

n TI

ti ' 10.80

6.80 :

5.80 ■

14.60

12

9.

15.80-

7.50

540 képre

n

•n

matu dombor préseléssel n 14.40 „ 17.30

1002.
536.

22.5CT 24T—
6.80 8.40-

13.50

7.50

10.20

10.20

-13.50.

' Egy oldalon négy kártyára.
sz. Csinos félvászonkötés....................................................... .... 200. képre
sz. Díszes félvászonkötés-arany- és színnyomással:

160. képre 3.8.0,—- 240 képre 5.20. —400 képre 7.50.— 500 képre 
sz. Finom angojvászonkötés arany- és színnyomással ■:

300 képre 7.50, — 500 képre 10.— — 750 képre. 16.-------1000 képre.
Valamennyi elsőrendű gyártmány, a legjobb karton lapokkal, 10 koronát meghaladó 

rendelmények, ha a pénz előre beküldetik, bermentve szállít

Klökler Péter
r‘. (Klökner József)

cs. és kir. udvari könyvkereskedése
Székesfehérvárott.

4.—

9.—

22.50 '

Nyom. Debreczenyi Gyula könyvnyomdájában, Sz.-Fehérvárott. Kiadó-tulajdonos: Klökner Péter Székesfehérvárod.



r -Á CARTE POSTALE ILLUSTRÉE. 7 ~ '
HAVI FOLYÓIRAT KÉPES LEVELEZÖ-LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA.

A „HűbfáriáT képes levelező-lap gyűjtők első hazai-egyesületének hivatalos közlönye.

Megjelenik minden hó elsején. Szerkeszti: Klokne-P Jézsaf. Előfizetési á^az^^O. évre 2 kor.

Székesfehérvár, 1900. II. évfolyam. — 4. szám. Áprilisién.

E hí Erktílcsrontó kártyák.
Ha. figyelemmel kisérjük. a fővárosi 

lapokat, azt találjuk, hogy hevesen ki-ki 
kelnek az ellen, hogy ezek az úgyneve
zett „ erkölcstelen“ kártyák ott díszeleg
jenek egyes ' kirak atokbamJHa a fővárosi 
lapok kikelnek, nemde sokkalmbkább áll* 
érdekűnkben - nekünk, kik egyik főczé- 
lunknak azt tűztük ki, hogy a gyűjtést

hisz úgy se továbbítja a posta. Erre fe
leletem az: hogy most már ezen kártyák 
zártlevetező-lap. alakjában vannak elterjedve, 
§ a posta nem is sejti f mi is rejlik belül.

Tisztelt Gyüj tő társaim! Iktassuk tör
vényeink közé: „Erkölcstelen kártyák 
jöásden áron való kiirtása! Mert, ha mi 
levesszük a fegyvert ez ellen, hiszem, 
hogy czélt fogunk érni, mert hisz mi 

meggyujtó hiányzik, ' Legyen szabad te- gyűjtők fogyasztjuk aGegtöbb kártyát.
Lehetne erről- bővebbén szólani 

ugyan, de előbb azt szeretném, ha .tisz
telt gyüjtőtársáim, egy pár sorral tudó- 

1 sítanának erre vonatkozó véleményük- 
• ről, hogy azt összegezve — ha a tekin- 
. tetes Szerkesztő ur megengedi, — álta

lános vélemény alakjába foglalva, minél 
előbb .lapunk hasábjaira juttathatjuk.

Végezzünk;' ezzel is. Czakó. Gyula.

* Máíkregén akartam ez irányban egy 
kis eszmecserét megkezdeni — ' jóllehet 
erről, röviden lapunk egyik számában 
már volt szó — de a „Sz. ü.u rovatából 
úgy vettem ki, hogy készülőben van ez 
ellen már egy erősebb dinamit, csak a 

hát egy kis szikrát tennem e lappangó 
gyutacs alá, abban a reményben, hogy 
t. gyüjtő-társaim szintén hozzá járulnak 
egy kevéssel, úgy annyira, hogy sikerül 

-egy bombát ^dobrn gyüjtősportunkra 
annyira káros, erkölcstelen kártyák el
árusítói, közé, hogy felhagynak ezzel.

Mielőtt erre- vonatkozólag némi vé
leményt nyilvánítanék, egy concrét eset
ből indulok ki. Bemegyek egy kereske
désbe, hol a többek közt képes levelező
lap is" kapható. Ellátva magam 'a szük
séges kártyákkal? már-máf jönni akarok, 
mikor a segéd azzal fordul hozzám: Ké
rem szépen ..... szabad talán mutat
nom . . ... . .. . olyanok is vannak. Hogy 
mi volt ezen kérdésre ;mi volt ezen kérdésre a feleleteid fölös- | 

"legesnek tartom részletezni. Csak ennyit: j 
ott- már1 oly kártyák nem kaphatók.

' * Ezen képek jól lehet nem árultat-i_ 
Mák Lelj g^^zWadonJ^dg'inégis • lappang- a 
nak a többitől elrejtve.' S nekünk pedig

az a hivatásunk, hogy ennek kiirtására 
tegyük meg a lehetőt.

Én oly módon vélemennek elterjedé
sét megakadályozni, hogy nemcsak nem 
.vesszük ezen képeket, hanem a kellő 
módon- ki is kelünk ellene, s elkövetünk 
mindent kiirtására.

Magyarországi képes levelezö-lap újdonságok.
Ezen rovatban minden, 'boríték alatt hozzánk be

küldött tájképes levelező-lapot díjtalanul felsorolunk, 
miért., is kérjük a t. kiadókat, hogy újonnan megjelent 
levelező-lapjaikból 1^-1 példányt lapunk szerkesztősé
géhez bekaídeni szíveskedjenek.

Rövidítések : Aqu. == Aquarellnyomat i. = fény
nyomat. Pny. = Platinnyqmat. Hf. — Holdvilágos- 
fénynyomat. I). --= Delft (kék) fénynyomat. Sz. = 
Színes. K. === Kőnyomat A. == Autotypia (klisé nyo
mat) Z. = Zinkographia. z. = zöldes. -

Betlér. Kiadja: Falvi Jenő, Rozsnyó.
1) Á betléri kastély, H; f. 10389v

-.-—-----B^rog-Olaszi.. Kiadja xHajts Kornél, Kassa. 
' T) Gróf-Eónyáy Elemér kastélya, Platin 
fénykép. — L



■ __________________________ ______ ________________________

. Csúcsom. 'Kiadja: Falvi Jenő, .Rozsnyó;
' ■’ -,i) Maürer villa, "H. f. ’ * V

_ / A- " Diósgyőr. Kiadja : Ferenpzi B., Miskolcz.
1) Munkás étkező, Igazgatósági épület, z. fi

2) Vendéglő, Iskola, Pny. 3)' Diósgyőri m. kir. 
vas-és aczélgyár,* z. fi é

. , Ercsi. Kiadja: Déri János és fia. r
1)-(Látkép) Fő-utcza, Eötvös emlék szobor, 

fényképsz; K. 4209. 2) Ugyanaz, H. K. ezüst 
nyomással 4209; ....—.
- < Gyoma. Kiadja: Svéd Ferencz. •

1) Ev. refi templom, Postahivatal, Város
■ háza, Endrödi-utcza, Pny. 16456.

"Győr. Kiadja: Berecz Viktor. :
1) Újváros, z. f. 2) ífiévfalu, Duna, z. f.
Hársfáivá. Kiadja-: Bertsik Emil, Munkácál
1) Rudolf-vár, z. f.
Hodrusbánya. Kiadja; Joerges, Selmecz- 

bánya. 1 - ■■ ■ •
1) Hodrusí felső-tó, A. ,
Igló. Kiadja: Szutor Tivadar.
1) (Ev. templom)?^, f. 2) R. k.' templom, 

, Város égése 1849-ben; H. f., 6120.
Igló. Kiadja: Matz Gusztáv.
1) Igló, z. t. 1899.
Iglófüred. Kiadja: _Szutor Tivadar.
1) Igló fürdő, D. -f.- t
Kalocsa. Kiadja: Petró Mihály-. k .
1) Apáczarzárda, Kalocsa látképe, Tanítók 

háza, Z. i _
Kassá,. Kiadja': Hajts Keinél.

- 1) Andrássy-udvar, fénykép. .
Késmárk. Kiadja: SchmiaikR.

■rnr->:-’' srq) .(■TóuristehUtIáusJ7'szÍné§'"fr (Két épü-

■■a. . • . f . ,f. •.________< -• j, ' ... . *•* ’ . " A. ------- -------------- '

'.A' KÉPES LEVPLEZŐ^LAP^■...  v ’ ' - - . ' ;
. let-részlet) H. f. 3) (Látkép),-.-vféiiykép. 4) (Léit- ■■——- 
kép,' Háttérben, a kárpátokkal); fénykép.' 5) (Utcák 
részlet),, fénykép. . . ....................

. -Késmárk. Kiadja: Wiesner I. F.
1) (3. részlet), A) 2) A Thököly-vár Kés

márkon, Thököly árczképével és czimerével, z.
3) Thököly vára Késmárkon, z. f. 4) Késmárk a -

. magas Tátrával, z. f.. 5) Késmárk látképe,. D. fi <
6) Késmárki városháza, színes fi 7) Késmárk im • 
17. Jahrhundert, barna fi 8) Látkép,^D. fi 
kétrétű. *'

Krasznahorka. Kiadjak Falvi Jenő, Rozsnyó^ 
1) Krasznahorkai vár kapuja, Pny., virág 

diszszel. 10390. "2)”' .Bé'b'ek. ágyuk Ki^csknahorkán, 
PUfi 5814. Krasznahorka,z. -fi- 12959.<~—

Leibitz. Kiadja: Schmidt R. C., Késmárk.
1) Leibitz, H. X-7

. <Léfes&-Kiadjar!-Patz EniiL" \ '
1) A régi körfargombölyü tornya, XIV. y 

század, z. fi 12624~~2j (Látkép),-H. f. 11831. 3) 
íFijkély és ház). z. fi 12620,. 4) Városház, z. fi 
■jegeczes kártyán 13568. 5) Lőcsei fehér asszony, 
z. f. 10103. 6) Ugyanaz kék kártyán 10104. 7) 

. (Honvéd szobor). H../ fi , 6952. 8) Régi harang
torony és Szt. Jakab templom, z. fi 42621. 9) 

-Kaszinó, H. fi 11830. . r_____
Miskolcz. Kiadja: Férenczi B.

6581 b. .2) ■ Széchenyi-.utcza, Pny. 4) Szemere- 
utcza, z. f. 6624. 5) Városháztér. Pny. 6121b.
6) Szeirfere-utcza -és- a m. á. v. üzlbtyezetöség, 
Pny. 6267.b. 7) Avas, Erzsébettér, Aqu. 7027.
8) igazságügyi’palota, z. f. 6822 b. 9)nBiósgyőw

Phátha épen ajánlatom a legkevésbbé megfelelőd’-', 
volna. Mert mikor, azt irom, hogy én igy-vagy 

'vámügy rendezem, azzal nem mondom azt, hogy 
ezt ajánlom neked is. Tedd azt csak a te jó 
ízlésed szerint? • " ™

Gyűjteményem 6 albumraZoszlik,' kerületek 
szerint (Dunán innen, -túl, Tiszán innen ...

..stb.)ínsZaiUfafödík ’—pedig magában foglalja a 
vegyeseket. Az 'album táblájának '<beísö óldalán 
pedig van az illető kerületekbe'tartozó nagyobb ' 
városok lajstroma. Körülbelütkiszámitom, ennyi' 
vagy ..annyi, hely elég ennek vagy amannak a 
városnak. Ha most már az album .egyike betel- 
lenék, úgy nem állanék neki albumom rendezé
séhez újra, hanem csatolok a__betelthez ugyanily 
beosztással égy másikat —második kötetül. Én 
ilyeténfél éképen rendezem gyűjteményemet. Meg
lehet, hogy, télmáskép látod'jónak; de el vem. az : 
úgy rendezfii, ahogy kedvem s élvezetem" talál
jam benne. Jó] tudom, hogy '-volnának .sokan, 
kik sokkal megfelelőbb tanácsot tudnának' adni;

:.de — mond —xmit ér, ha. én azért teszem azt, 
mert más is úgy* teszi, s én benne; semmi élve
zetet nem találok. Mert semmi' kételyem sincs 
abban, hogy te- is egyrészt azért gyüjtesz, hogy*', 
részed legyen a vele"” járó élvezetekben. Azt 
ajánlom tehát, hogy úgy rendezd gyüjteménye- 

yújtémények1 rehdMr-^ét, Jlá Téá nézesz öfífljöíf.. :á'"”'szived ‘ annak . '
: I láttára. - . .. .

Kedves Bélám ! " «
( c ^^Gyíjjtésed-rövid-beszámolóját épen a lehető 

legjobbkor kaptám; valóban örömmel olvasom 
leveledből, hogy az ajánlt;uton haladva, immár 
kezd gyüjtésedléredménye, gyüjteménynyé válni, 

- s rövid idő múlva jnán-be' is lépsz a'tagok.,.so
rába. Rajta ' csak minél—előbb.-Mostayerttg—a 
leveledben érintettekre fogok válaszolni, a mely-,_ 

• hez még egy kis ajánlatot, tanácsot szándékom 
fűzni. Veszem tehát előbb beszámolód" végére 

■ helyezett kérdésedet sorrendben s véleményem 
- szerint röviden adom válaszom. - ■

• ' Első sorban is ázt kérded, hogy miként
helyezem albumomba képes levelezőlapjaim, hogy 
könynyen kezelhető, mégis megfelelő, — sőt mi 
több ajánlható legyen. (Éppen most van lapunk-- 
bán .egy ehhez hasonló “kérdés s*”a"hnai számban 
immár vélemények is.) Épre a—kérdésedre a he
lyett, fiögy ázt írnám még, (hogy kell eljárni / 

'~egy ajánlható albn'm-rendezésénél, inkább leirom 
azt, hogy járók el én. Nem azért teszem azt, mint 
ha. folytonos pendézés alatt álló gyűjteményeimet 

fegkórrektebbnek avagy ajánlhatonak tartanám 
 ■—.ph ^emd^^ "^t hinni 'távol áll tőlem. Hanem 

5? " ' teákéin azért, mert : a gM
körül a vélemények anynyira megoszlanak, hogy

:.de
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várrom, z. -f; 6789 b.1 10) Hámori tó. sz. f. 7008 b.

i —De . félek)1 -.hogy levelem . kissg, hosszúra 
találna'nyúlni s unalmassá .is válnék,'' meg még 
szeretnék leírni más valamit is? tehát második 
kérdésedre a lehető legrövidebben, fogok vála

szolni; más alkalommal majd többet.. Második 
kérdésed az: „mit tartok legegyszerűbb módnak 
arra, hogy esetleg egy kártyát kétszer ne küld- 

. jek Feleletem, illetve válaszom ime: .
Bizony nem valami .kellemes élvezet doub- 

lettákat isr iiason- értékben cserélni. ^Vannak 
xsokan, kik úgy járnak el, hogy,jegyzik — hova 
"fiiiiyent s mikor,- küldöttek. Én nem. Hanent 
úgy teszek, ha egy kisebb helységböp—kapok 
kártyát, az első viszonzás alkalmával megkérdene 
.vájjon hány.képes levelezőlap jelent meg ott, mely- 
cserére alkalmas, ezt tudva előre, megírok annyi 
példányt az illető czimre s igy sohse eshetik 
meg, hogy egyből kettőt küldjék? , Ha pedig a 
'kártya egy nagyobb városból jön, mindjárt meg- 
czimzek 'egy-eh;ész sorozatot, mért, már.xitkai_
nagyobb város, hol 10—15” számot tevő kártya 
ne jelent volna meg. • *. _ . ’

Különben erről kissé hosszasabban is le
hetne értekezni, de egyelőre elégségesnek tartok 
ennyit. Miután pedig kérdésedre, hamöyiden is, 
de válaszoltam/térjünk át arra, amit, mint le- 

-velem-elején j.eleztem„ tanácsolni, akarok..—_ 
‘• Tehát kezdem. — Ezelőtt hozzad intézett 

levelemben/foglaltakra B—t ur igeü érdekes

11) Hámori vízesés, z. f. 6788 b. '
"V"-" ■ Kiadja:"'Gedeó'n’“A.

1) Major-utcza,. a törvénykezési palotával, 
Pny.; 7007 b. 2) Általános látkép, Pny. 7199 b. 
3) Görög templom, z. f. 4) Ey. ref.. fögymnasium. 
z. f. 7200b. 5)-Ref. uj templom, z. f. 6) Erzsébet- 
fürdő, z. f. 7) Mindszenti templom a m. á. v. 
üzletvezetőséggel,- z. f. 8) Erzsébettér a Kossuth- 
szoborral, z. f. 9) Gömöri pályaudvar, z. f. 10 e 
Tüzér laktanya, I). f, 11) Megyeház, —f—12r 
Fö-utcza, D. f. 13) Diósgyőri várrom, z, f. 14 ■ 
Hámori tó, z. f. magas kép. 15) Hámori tó. 
széles kép,„.z. f..

- Nagy-Körös. Kiadja: Geszner Jenő.
"-"'lKŰfj á -Széchenyi füj-dő-kerthez. z. f. 2 i 

■)R’é.ffiJ'$^i/’tWpIam, z. f. 3) Piacztér, z. f. 4r 
Mierka liget, z. A. ;5) -Kecskeméti-utcza, z. f. 6) 
Vasúti állomás,' z. f. 7) Részlót a Széchenyi 
fürdő-kertből, zi f. 8) Városháza és ev. ref. tem
plom, H. f. 10724. 9) Népbank és a r. k. templom,

11)z. f, 6502. 10) Dinnye piacz, Pny. 6497.
Részlet á vasut-utczából. z. f.

Óffiírf."Kiadja': ?. '"\-
-r. 1) Üdvözlet Turóczból. Óval", z. fi

Palánkat Kiadja : Kristófé k József.
Beküldő: Záborszkv Mariska k. a.

Dunai mműt,. • 
sz. K, 4658.

. Poprád. J£iadjam?Divaíd. Adolf. Bártfa.
1) (3 részlet a Húsz parkb.il), z. fi 27.

■ Rozsnyó. Kiadja: Falvi Jenő.
1) Rákóczy-tér, Pny. 5811. 2) Városháza, 

Pny. 13424. 3) . Berzétói-nócza. Ág. ev. -potg.

leányiskola, Pny. 13423, 4) Székesegyház, .Üüy.. 
13422<r

Rozsnyói Kiadja: Pauchly Nándor. —-
1) Berzétei-utcza, vz. f. 2) Rákóczy-tér, z. fi 

3) Püspöki palota, ..Rozsnyó város látképe, Szil- 
vásy Pálé. ‘ .

S.-A.-Üjhely. Kiadja: Alexander V.
1) Megyeháza és kút, Pny?' 1009.’) 
Selmeezbánya. Kiadja: Joerges Ág. özv. és fia..
1) Szt. Háromság szobra, A. 23. sz. 2) 3) 

(Látkép)-, A. 4) A sehnagzbmtyai hónvédszobor 
leleplezve 1899. okt. ^jAT'íé. sz. 5) Tanterem 
a lyczeumban, a melybe Petőfi Sándor járt 1838. „ 
szept.—1839. febr.,' A. 21. sz. .6) Az a ház/ 
melyben Petőfi S. lakott selmeczi diákkorában 
1838. szept.—1839. febr., A. 2^sz. 7) A város 
látképe, H.“ f. 8) Háromságszobor, szines f. 9) 
Háromságtér, Erdészeti akadémia, Kálvária hegy, 
Fortuna, A. 39. sz. 10) A város látképe, z. fi 
11) Kir. kath. nagygyimnásium, A. 33. sz. 12)' 
Bányászati és erdészeti akadémiai paloták, A. 
45. sz. 13) Az uj akadémia malotója, Galvánlap. 
14) Selmeezbánya, Schemnife^Akademia palota, 
Galvánlap. .15) Kálvária és ufvm^- Galvánlap.

Székesfehérvár. Kiadja: KlÖknet Péter.
1) Székesfehérvár, 1601-ben, Pny. 38. sz._

2) Honvéd kér. parancsnokság, épülete, z. f. 39, sz..
3) Szt.-István-utcza és székesegyház, z. fi 42. sz_

Szilágy-Somlyó. Kiadja: Heimliclí K.
1) .Silvánia hitelintézet. 2) Pösner Sándor

lakháza. 3) Városi szálloda. 4) Zőbel kir. tan. 
villája. öjl Malömerdő mulatóhely,-_„Anna“ villa. 
6) ~ Csizmadia ipartársulat árucsájgwka. 7) Izr. 

; temploin, zöldes Autotipiák.

eszmecserét inditott mgg, de én kiválóságánál 
fogva már is befejezettnek vélem. B—t ur a 
lehető legnagyobb szerénységgel azt Írja, hogy 
az az én eszmém szülöttje, de nem merem

P hinni, hogy eszmémr-olymgazán—kiválót -birt 
volna szülni. Az eszme különben abban rejlik, 
hogy: „Cserekártyáinkatértékesítsük, a városra ' 
vonatkozó adatokkal.“ Abban - a hiszemben, 
hogy B—t ur megfogja engedni, hogy a 
„szülőt?’fglülmuló eszmét tovább adhassam, 
azt tanácslöm, fogadd ezt meg, hi^z hozzád a~

- lehető legjobbkor érkezik, mert te most kez
desz gyűjteni. »

Gondolkozzunk el csak ezen az eszmén ! 
s nem-e óz a gondolat fogamzik meg agyunk
ban: mily szép is lehet az, mikor édes ma
gyar hazánk szép képekben-ábrázolt egyes 
városrészei mellett ott látjuk a megintető 
adatokat'. ’ Öh, én ezt valami fenségesnek kép-

_ zelemel! ■ . . - —
Hala és köszönet az eszme ismerétlen író

jának — feltalálójának^— B—t urnák.
Levelem zárom azzal a hozzáadással^ hogy 

gyűjtésed-idő közti eredményéről légy szives ■ 
,olykor-olykor tudósítani. 'Vagyok l

Kaposvárott; 49Q0. márcziusylO. • ' 6 ~~ -^==
-------_.■;a_ .i igáz .barátod

•. Czakó Gyula. ..

parkb.il
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Szitnya. Kiadja: Joerges, Selm'écz bánya.
1) Szitnyá 'a Tatárrétről, H. A. ’ .
Szucsány. Kiadja: Schulz Lajos.
1) Üdvözlet Szucsányból, z. f. 2) Tomaschek 

villa, Schultz villa, Főtér, z. f. .1/
Tata-Tóváros. Kiadja :'Englander és trsa. , * ., t
1) A tatai, vár, Tóvárosiéi nézve,, z. f. 2)^^.) Állami tanítóképző-intézet, z. A. 4)Znió-vár, A.

Részlet az angol-kertből —. Cseke-tó, Török 
mecset,' D. f: 3),A grófi -télikert' bejárata,A:

Uj-Kecske: Kiadja: Werner Alajos.
■ 1) '(Templom), z. f. 2) Fasor, z. f.

Znio-várg^ja. Kiadja: Moskóczy F. T.-Sz.- 
Márfon. .
' f 1) R. k. templom, z. f. 2) (Utoza-rés^pt); A.

Legutóbbi szá
munkban meg

emlékeztünk
már a ^HtiffiOEftS: 
pillanat felvételek4
czimü levelező
lap sorozatról; 
most azon, kelle
mes 1 helyzetben 
vagyunk, hogy, 
azokat lecsinyi- 
tett .^rajzokban 
lapunk mái szá-. 
mában-hemntat- 

___ hassuk'. — E-zen
remek szép réz- 
nyomatú kivitel
ben készült, kár
tyák oly óriási 

kelendőségnek 
örvendenek, 

hogy az első ki
adás 8 nap alatt 

teljesen elfim_
■. gyott. — A iná-? 
—~—sedik kiadás —

épen most jelent 
meg Klökner Pé
ter cs.és kir. ud-

Művészi képes levelező-lap újdonságok.

„ Humoros pillanatfelvételek. “.
12. művészi képes, levelező-lap réznyomatban.

vari könyvkeres
kedő kiadásá
ban, ki azt 1 kor. 
üo fill, beküldése . 
ellenében... bér-..

"mentve;’^ küldi 
meg.o

- Élővirágos le
velező-lapokból új
ból n el lány uj min-— 
tát küldött be Ga- 
lantai Gyula Buda--— 
pestről. Igen ügye
sek a husvétra szánt ; 
kártyák,Aéjttselx kai,-t— 

lóhere és gyopár. 
díszítéssel, továbbá 
a szerencsepatkó ló- ‘. 
herével,- „Beszéljen 
a mamával“ ügye
sen csoportosított 

. virágdiszszél. A kár
tyákat gelatin lap 
védi és -szalagdisz- 
szel vannak ellátva. 
Az élő virágos le
velező-lapokat ked
velők bizóüyára szí- . 
vesyiy fogják vásá
rolni.

Kiadó-tulajdonos Magyarország részére: Klökner Péter

— Philipp és Kramer bécsi mü vészi -levelező- ■ 
lapjaiból 3 uj sorozatot küldött be. A 48. soro
zat „Kempf G. tanulmány mappájából" valók, 
melyek eredetijei bármely kiállításon /eltűnést 
keltenének. Az előttünk fekvő 10 lap előkelő 
Ízlés, nemes felfogás és az eeset biztos kezelésé- 

' ről tesz* tanúságot. , Minden kép eredeti modern 
• irányú, kerettel van- ellátva-, -a - mi. magában is 

L művészi. A 49. sorozat a „Párisi világkiállítás^ ■ 

egyes pántjait mutatja be. Bertaud E. és Bans 
H. párisi mérnökök, eredeti aquaralljei után, 
csak az a kár, hogy a magyarország kiállítását 
magában foglaló palota a mi bennünket legkö
zelebbről érdekel,, nincsen ezen 10 kép között. 
-Áz 50-ik sorozat" „Az ivókat" mutatja be Straka 
József-bécsi festő-eredeti áquarelljei után. Az 
ivás mindén fo imája képviselve van, sa vegetá
riánustól a ki vsak vizét iszik, a champagneres
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vacsoráig, sót a lc<tyc ueiuhok sem hiányoznak 
a ' sorozatból. A-^rajzok ügyesek és színekben 
gazdagok. ;

—. Britt Guianaból. Georgetownból Ziegesar 
H. ur 29 - reipff&A szép fényomatu kártyát küldött' 
be szerkesztőségünknek. A kártyák Georgetown 
yáros látványos pontjain kixüKa guianai ültet
vények, népek ésjiéprajzi jelenteteket ábrázolják. 
Gyönyörüeka Potaro. és Kssequebo folyók festői 
vízesései.—Ziegesar ur.ezen saját kiadású le
velező-lapjait bébinek igen olcsó árakon egven- 
ként czimezve megküldi, feltételei, lapunk hir
detési rovatában találhatók.

Replika.
,___ Jj-’a5tty““t”9^g0'dalmat kedvencz eszméjéről

■ ’-ófvüsVaj'elhatároztam, hogybár az emanczi- 
páczió látszatai : ■ áz „irodalmi kékharisnvá-
ságot* vonom is ez által magamra —.pár 
sorban megvigasztalom őt méltó (?) kétségbe
esésében s. egyszersmind; felveszem az eldobott, 
kezíyüt, hogy nemem védelmére síkra szálljak.

jjNincs szabály kivétel nélkül" mondja a 
-t----  t. B. ur. S ezzel az ismert példabeszéd idézésé-

szólva malicziozus —•' megjegyzéseit tisztára 
mossa. Dé én meg. azt mondom, hogy a kivételes 

, esetekből nem szabad mindjárt szabályt csinálni.
megvagyok győződve, hogy nemcsak magam 
vagyok” komoly gyűjtői hanem a hölgyek leg-

után szerelmes ömlengésekkel s az émelygésig 
hizelgő_jpregszólitássál ^töltik meg. a nekünk’"kül
dött- képéSslapojiat. Hogy; mit tartsunk az olyan 

-férfiakról, akik nem átallják idegen, soha nem 
látott nőknek e félékkel „kedveskedni “j annak 
megítélését B. urra bizoní. ■ <

Még csak, -azt óhajtom .megjegyezni, hogy 
én nem azért gyűjtök, mert „ Rózsik a“ is gyűjt, 
s_'hogy nekem több legyen mint neki, mert én 
cselekedeteimben nem sz^kiau^senkit és semmit 
utánozni, ha az meggyőződésemmel nem egyez
csakis azok gyűjthetnek ily módon, kik nem 

^bánják, ha kutyát, macskát ^vagy bármit küldet
nek nekik csak — képes lap legyen. Ezek aztán 
lehet, ^hogy' tánczról, mulatságról stb. Írnak_

r egymásnak, de ezek a kivételek! . . .
{ /■ .‘Nekem'iíiint komoly gyűjtőnek az a czélom, 

hogy megismerjem'hazám minden városát, falu
ját s azok nevezetességeit s hiszem, hogy vannak 
még mások is, kik nem' puszta időtöltésből 
gyűjtenek, hanem komolyabb czélból.

; Ha B. ur még mindig féltené tőlünk esz- 
. méi megvalósulását,~ úgy -az az indítványom, 
hogy üssük agyon — az .érveifj ezentúl ha 
olyan képes lapot kapunk, a melyeken, a . sokat 
emlegetett „hölgy-tliémáku lennének tárgyalva, 

i küldjük azt vissza az illetőnek e felirattal: czim- 
zett ismeretlen. • ; ' W- J-

nagyobb része.
.Én még mielőtt (Jzakó ur tárczája s B. ur 

eszmecseréje -e lapban napvilágot láttak volna — 
már régebben is úgy cseréltem gyűjtő-társnő
immel, s társaimmal, hogy az egyes ábrázolt 
helyek ■ nevezetességeit kölcsönösen inegir(uk 
egymásnak. Ergo nem is oly uj B. ur eszméje, 
mint a milyennek ő képzeli.

—Továbbá, megtört ént,- hoW ^aptaní olyan 
képes lapokat is, melyeken szerelmes versek 
voltak ; — talán felesleges mondanom, hogy nem 
nő küldte ezeket, — a ilyenekre csak azt vála
szoltam : „Nem cserélek tovább

Meg vagyok győződve, hogy gvijjtö-társ- 
nőim nagyobb -része ilyen választ küld a tüzes 
versekre. — — — /

Természetesen az olyan lapokát/ a minők
ről feljebb szóltam, nem tegzein gyűjteményem 
közé, legyen bár azokon a legs^bb tájkép vagy 
épület. Ezekből is látható, hogy ki. az, a ki szére- 

z dem-röl kezd Írni, a férfi-e vagy a nő ?
Gondolom- nemcsak "a magam, 

gyűjtő-társnőim nézeteit is nyilvánítom a m^lön 
végtelenük elitélenddnet-s- illetlennek minősítem 
a férfiak azon eljárását, hogy 2—3-szori csere

hanem
l$ön

Husvéti levelező-lapok.
AnTí'g múlt évben 'hűsvétra aránylag kevés 

levelező-lap jelent meg, annál gazdagabb válasz
tékban kerültek ez évben húsvéti alkalmi kár
tyák a piaczra. Alig' van müinfézet, mely ne 
hozott volna valami újat, sajnos azonban, hogy 
ezt csak a külföldiekről mondhatjuk, hazai mű
intézeteink alig vesznek részt a versenyben,
pedig volna elég arra- hivatott nyomdánk. — 
Részletesen felsorolni az idei újdonságokat alig 
lehetne, mert szerkesztőségünkbe több száz minta 
lett beküldve. —. Al; sok között akad selejtes is, 
az ilyent, a jóizlésü közönség úgy sem veszi, 
van azonban 100 és 100 szebbnél-szebb művészi 
kivitelű. A nyomda technika minden ágazata 
képviselve fűn. A le^neambb Aquarell nyo
matok, fénynyomatok, stb. eredeti ötleteket hal
moztak össze neníes versenyre keivé a művészek 
serege s a müintézetek. — Minden a' húsvéti 
ünnepekre. vonatkozassa! bíró eszmei bámulatos 
változatossággal dolgoztak fel.• — Nyulak, bárá
nyok, tojások, keresztek, angyalok, harangok, 
'gyermek és hői alakok, virágok, madarak—és 
tájképek stb. minden kigondolható változatók-
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bán csoportosítva díszítik af y-hpsvéti levelező
lapokat, minden Ízlésnek megfelelően. — Lapunk 
kiadója számtalan mintát készíttetett magyar 
szöveggel, malyekx lapunk hidetési ■rovatában 
részletesen fel vannak sorolva s áz érdeklődők 
figyelmébe ajáhljuk. 

Brazília. Mint -értesülünk á' brazíliai- ~ 
posta feloldotta a képes leveiező-lápokra kimon
dott zárlatot s most újból lehet Brazíliából képes \ 
levelező-lapokat küldeni. ?

— Hosszú utat tett ■ meg egy levelező-lap, v 
mely Münchenben lett feladva, innengMápolyon 

. át Yokahama-Tokióba onnan vissza Münchenbe, 
azután Köln—Brüsszel—London—New-York— 
San-Franciskon át Apiába s’ innét ismét - vissza . 
München—Berlinbe. Ezen ismételt ide-oda kül
dözés -5 hónapot vett igénybe s az egész ut 
78,274 kilométert tett ki, — s mind ezt 10 

, Pfeningért. A kártyán a postabélyegzők özöne 
látható, melyrőE^ZL egész utazás' leolvasható.
? « Levelezőlap kiallitás Budapesten. Lapunk
múlt számában már - közöltük--hogy - májusban 
egy nemzetközi Teve!ező-lap kiállítás lesz Buda
pesten. Szerkesztőségünkhöz számtalan kérdezős- 
ködés érkezett, a kiállítás ügyében, s hogy olva
sóinkat tájékoztathassuk már több ízben irtunk L. 
a kiállítás-titkári ^hivatalának Budapestre (V.

. Nádor-u. 13. sz.) a honnan azon választ kaptuk, 
. - - . - - - - h°gy legközelebb kiineritő felvilágosítást külde-

2 fillér (beiratási dij égyszersmiiidenkorra nek, újabb. kef'Tézoákö3Ö’sunkre’"'á^öfiFáiri.“,VáfaszfJ"'^ - 
i sem kaptunk, ennélfogva olvasóinknak egyelőre-, 

a mig a részletes prospectust"még"nenr kapjuk 
bővebb felvilágosítással nem szolgálhatunk.

EGYLE'TI HÍREK.
, Jelige: „Pártoljuk a hazai ipart.a 

A? „Hungária" képes levelező-lap gyűjtők első hazai 
egyesülete. "" ;

Székhely: 'Székesfehérvárott. ■ ■
Elnök: Klökner József Székesfehérvárott. 
Alelnök: Kölbig Ferencz Temesvár. - 
Titkár ■: László József magánzó Debreczen. 
Pénztámok: Gigler Béla Szekesfehervarott.

Tagdíj egy évre: 2 kor. 40 fillér.
L. Beíratási-dij egyszersmindenkorra: I koi’jQna.

Tagok az egyesület hivatalos közlönyét a ^Képes 
. Levelező-Lap“-ot díjtalanul kapják. ... ■ 

--------——Felkérjük tisztelt olvasóinkat, hogy amennyi
ben egyletünknek még nem tagjai, hogy abba

( Külföldi szaksajtó.
La Carte postale lllustrée. Paris 7 rue Pierré le Grand - 

1900 Mars. ,
The Héráid Exchange, New-York 9 E. lOÖ Str. 1900 March 1.
II Raccoglitore di Cartoline Illustrate Milano Gall Vitt.

Ernán. 75. 1900. 20. Marzo. .
lllustrirte Zeitung fürAnsichtskarten-'Saminler. Berlin AV. 57.

BüTowstr. 51.-1900. 15, Márz • * *.

belépni szíveskedjenek? Tagdijunk egy évre csekély 
_ t r r\ n •• . • , ’1 1

- ' . - - - i
1 Enron,y fejében a tagok lapunkat dijta- -
lanul kapják és sok egyéb előnyben is részesülnek.

~—Egyletünk egyik főczélja a hazai, képes levelező
lap gyártási ipar támogatása, mit csakis, ha minél 
jobban- tömörülünk tudunk elérni s a külföldi 
gyártmányokat kiszorítani. — Lapunk előfizetői, 
kik az 1900. évi 2 korona előfizetési dijak már 
beküldötték és tagok kívánnak lenni, azok csak 

,^a_ 40 "fillér külömbözetet és az-1 -korpna beiratási 
dijat tartoznak megfizetni. —- Tag jelentkező 
ivek lapunk' januári számával lettek szétküldve, 
kinek azonban, ilyen nem volna kéznél, az főre

■ dúljon egy képes levelező-lapun az egyesület ol- 
nökéhez, Klökner József úrhoz Székesfehérvárra, ki 
szívesen küld jelentkező-ivet és alapszabályokat.

A ki egyletünknek magán kívül 3 uj tagot 
szerez, az 20 különféle képes levelező-lapot kap 
jutalmul, felkérjük tisztelt tagtársainkat, szí
veskedjenek levelezéseiknél ismerőseiket ^egyesüle
tünkre figyelmeztetni s abba való belépést ajánlani.

? A Vegyes.
• — Müme^ékletünk. ...Lapunk mai számának 

összes példányaihoz egy-egy fény nyomatú képes 
levelező-lap van. csatolva, mely Schaser A. szász
városi fénynyomdájában készült -és minden te
kintetben hazai iparunk becsületére válik. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy ma már itthon is 
kapunk ' a^< külföldiekkel teljesen egyenértékű 
kártyákat, s nem kell pénzünkkel '-a külföldi 
gyártókat gazdagítani, ■

Centralblatt für Ansichtskarten-Sammler, Nordhausen 1900.
----------15-.- Márz. —=-------------- ,
"Revue llluslrée de la Carte Postale.—Nancy—25. rue de la

Pepimére. 1900. 15. Mars.
Dér Postkartensammler. Ereipzig 1900. 15. Márz.
Weitall. JMonátsschr. f. ÁnsiclitskartensammlerrHamburg.

•Sr. Reichenstr. 30. 1900, l. Márz.

É Csererovat. (Tauschecke.) '/y
(Érvényes 1900. Április hó végéig.)- ’

Ezen rovatban azok czimeít közöljük, kik képes 
levelező-lapokat viszonoznak. *— Egyszeri béig,tatás dija 
30 fillér — 3-szor 70 fillér —s 6-szor 1 korona 20 fillér, 
12-szer,2 korona. — Minden előfizetőnek, valamint a 
„Hungária képes levelezo-lapgyűjtők első hazai égyesü- . 
lete“ tagjainak jogukban áll czimüket a csérerovatban .

!- évenkint egyszer díjtalanul közzé tétetni.
Levelező-lapok uj portó díjszabása érvényes

~ 2___ 1900, január Ftől.
Magyarörszágbtnr '4 T i 11 é r, Ausztria, Bosznia- ~ 

Herczegoviha; Németországba, Montenegró és;‘Szerbiába 
5 fillér, egyél) országokba 10 fillér. - .--—4

Wachsmann Jolán k. a,, Kecskémét 
__ Kroitzsch Cári, Altenburg -S.'AÉ
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. Kelt Teodor, Nürnberg, Wildhalmstr. 1.

v Fanny Despot, Máriupol (Russie). ■
Signorina Velia Florentino, Villarosa Italie.
Mile Marié Bajot, rue Sonnini, Luneville Francé.
Kari Patig, Brüx (Böhmen). _ - x
Lauritzen C. P., Copenhagen, Vesterbrogade 30.
Ruffo [Qnorlo, Piazza Malpighi 5/Bologna Italie. < 4 
Georges íouret, rue des Echelles, Mons4 (Belgium).
Hermann'Levering, Barop bei Dortmund Königsstr. HL 

derfy Antal, Körmend.
Lüdtke Johannes, Stettin, Roáepgarten 71
Lulicsek Gyula, Pozsony; ConvenLu. 10.
Victor Stouff, 15 rue Washington, Bruxelles.
Báron Lazarini Cuno, Rohatin. (Galizien).
Niklász Ágostonná, Kolozsvár, major-u. 10. (Csakis

1. ;7\^^ ‘̂ol£rőU -Njír vöm Ausland).
Dalműién. j

^mil, Debreczen, IV., Arany. J. u. 6.
V Miskolczy Mariska k. a., Szegzárd. Bartina-u. 15Ö8. sz.

Térjék Antal, Kun-Félegylfáza.
R. Überschwinger, Lieutenant Debreczen (-csak helyről 

bélyegzett lapokat kisebb helységekből, genfe- 
kártyákat nem kér.)

Göllnitz Cári, Sprottau; NieJer^Sclüe^icn (Preussen). Csak 
. jó kártyákat, >

Starke Paul,Oresden, Spenerstr. 13. Csakis jó és" hely
ről bélyegzett, kártyákat cserél egyenértékben.

kiil-

Bömér Aranka, Zerfta, cserél, táj képes, levelező-lapokat 
■finom fénynyojnatu kivitelben. . ’

Szerkesztő postája.
Z. M. N.-Atád. Márcziu^i^műmellékletünket csak 

azok kapták, kik az 1900. előfizetési - dijat bekül- 
dötték. — Köszönjük a képes^Iapot.

T. A._ Félegyháza. Köszönjük a jegyzéket .-és föl
fogjuk használni. —' A. széhtkufi kártyák autotipiák s 
ha kréta ^kartonra lennének' nyomtava sokkal szebbek 

/. volnának. A kérdezett albumok még nem jelentek meg, 
annak idején híradással le&aüfik.'

Többeknek. A budapesti levelező-lap kiállítás pros- 
pectusát mindezideig nem tudtuk megkap^h^valószinu- 

Jeg még nem is adták ki.
K. F. Pozsony. Legközelebb részletesen nyilatko- j 

zunk/ előbb azonban alaposan tájékozódnunk kell.
S. K. Orsova. Tudtunkkal sem Szerbiában, sem 

Norvégiában levelező-lap újság” nem jelent még meg.
Érdeklődőnek. Keleti országokkal a legnagyobb^ 

óvatosságot ajánljuk.
Fekete baczillus. A beküldött dagályos formában 

nem közölhetjük.
* „ll.“ Köszönjük, kérünk máskor is.

Versék. Szívesebben látunk szakszerű czíkkeket.. 
Tessék eszmecseréinkhez hozzá szólani, bárkitől szívesen 
veszünk- ily,irányú közérdekű czíkkeket.

Simeon. A hiányzó számokat, amennyire készlet
ben voltak, megküldöttük. Még néhány -teljes évfolya
munk van, azokat azonban nemgcso.nkitha.tjuk meg.

' Szabadkai. Képes levelező-lapok készítése iránt 
tessék kiadó-hivatalunkkal érintkezésbe lépni. Jutányos 
áron készittett hazai*gyármányu  kártyákat.

Olvasóink üzenetei.
< ' ' Február hó...6. __és“-25-ről keltezve 4 drb. képes

|——levelező-lapot kaptam-Szombathelyről a küldő megne
vezésé, .nélkül: Dáczára, hogy a -kártyák nem tartóz- 
nak < csere köxül^tembe-r- hajlandó -vagyok azokat “ viszo- 

2Z~: T°zní, lia "küldőjük megnevezi magát. — Czakó Gyula, 
■^Kaposvár.

______ 37 .

Nyílt-tér.*)  - ■
Nyílt levél

Englilnder Józsefhez, a "„Látóképes Levelező-Lapoku 
. - -szerkesztőjéhez!

Ön-két helyen is foglalkozik velem lapjá
ban. . Csak nem bántja, hogy neimtkapott tőlem 
potya „Kibicz tartsd a szádat44 lev.-lapot? Ha 
tudtam .volna, hogy azért megharagszik, szíve
sen küldtem volna," még pedig úgy, hogy b. 
gyűjteményébe besbroa^tta^olna.

Ha „Kibicz tartsd a szádat14 nem tetszik-- 
önnek, arról nem tehetek. Ezt nem küldik bár- - 
kinek, csak' olyannak, a ki megérdemli. Tehát 
kár. volna..iítü-vésziesen kiállítani. undok44
■iev.-lápökat illeti/1 azt- nem én'adtam ;ki, Hanem 
Neuwald Illés • nyomdat-u-lajdonos ur, (én csak a 
képviselője vagyok) ki önnek nem volt hajlandó jó 
kritikáért 500 drb. secessiós lev.-lapot küldeni. 
(Lásd e lap 2. sz. _febr. 1.) -> -

Hát igy pártolja a magyar ipart! ?
Önnek joga van azt kritizálni, ami hatás

körébe tartozik, illetve,' ha Önnek valamit sab
lonszerűén beküldőnek megbeszélés-' végett. En 
önnek nem küldtem meg a ..„Kibicz tartsd a 
szádat44, tehát „Kibicz ... ... !“•. ■„ ■... ... ■

Még megjegyzem, hogy-éíbinkább „ízlés
telen44 lev.-lapok kiadója vagyok, mint a. „Látó
képes Levelező-Lapok44: összeállítója.-

Tessék tehát „Autogrammu rovatát tovább
vezetni, aliol ön (Englander József) azzal, fejezi __ _

' be, hogy : „Egy képes levelezőlapnál* csak kettőt x _ 
iyveszek szívesebben!“ ; "

Az ön mottóját tehát tudjuk: „Önnek nem ;
„egy levelező-lap . kell, hanem 500.u , ->

- - Galantai Gyula^___ ~ i
--------------------- --------------------" ’ '■■■■.' ; .1

*) Ezen rovatban közlöttekért nem vállal felelő-
7 * • -V *■

séget a szerkesztő. - . — . —

Hirdetési árak:
Egész oldal 24kor.; fél oldal Í4kor., negyed oldal 7 kor. 50 fill., 
nyolczad oldal-4-kor,? egy petit sor 20 filh Ismétléseknél:------------ -—-—

• 3-szor -150/0, 6-szor 200/q, 12-szer 300/0 engedmény.

Hirdetések.
/

Britt-Guiana
képes levelező lapok

48 egész uj minta drbja 15 kr. (Beküld
hető levélbélyegekben),egyenkint czimezve
-es ritka bélyeggel bérmentesítve küld

H. K. L. von Ziegesar, 
157 Waterloo Street

, Georgetown Demerara (Bit Guiana). 
85-3—6
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38 . A. KÉPES-LÉVELEZÖ-LAP. 7
Minden - képes levelező-lapot azonnal 'viszonoz 

Ottó Regensdorfer, -Wien, XV.,-Fuchsgasse 6: j L 
87—1—1
. Szép, drezdai képes levelező-lapokat küldök cse

rébe Erzsébet királynét ábrázoló lévelező-lapokért. —
. Eri.' N. Mlchels, Reichsstrasse 13. Ptr. Dresden.

88—1—1. . -- .

Betöltendő állás.
Kerestetik egy fiatal ember, a ki a német és 

tranczia nyelvet bírja és a képes levelezö-lap üzletben 
jártas.

~~~---------Ajánlatok—^Le Monde Moderné-í czimü laphoz,
Paris, 5. rue jt.-Benoit küldendők. * < 87—1—1 -

FRAU B. KRATOGHWILL v. LOWENFELD
Graz, Stejermark Luthergasse 4. 

Cserélni óhajt használatlan alkalmi levelező-' 
lapokat Magyarországról. Többek-között egy so
rozat fénynyí tll/ Millennium levelező-lapot 

erencz J'ózse^^jáhnés Erzsébet1896-bó’I-fe
apókat.e levelez

865-2—2. Levelezés németül kéretik.

Német-Amerikai csere- és ajánlati újság:

- Különösen figyelmébe ! .
; ~ 1900. Július 1-ig a HERALD EXCHANGE minden

— egész éves előfizetőjének (2 kor. 10 fillér bérmentve) joga
van egy 16 szóbúi álló hirdetést a .csere ’v agy’-véíel ro- 
vatban

12 hónapig in gyeik felvétetni. _
Minden további 3. szó 6 fillér. > • . ‘

____ ■' Az „InternáTinnale Taüsch-Verőin íC tagjai .é^Ti-^ij- 
1 kor 50 fillér; és a „Liberty“ lévélezo-lap. gyűjtők "ügy
letének tagjai évi dij 2 kor. 40 fillér ezen hirdetést egy 
évre ingyen kapják.

után a rendes dijak fizeterrdők.
Pénzküldemények- postautalványon vagy haszná

latlan levélbélyegekben is küldhetők. — - .
Képdezősködéseknél válaszbéiyeg melléklendő.

Amerikai képes levelező-lapok:
25 kölönféle 1 korona 80 fillér, ‘ .
50 különféle '3 korona 40 fillér,

100 -különféle < 6 korona 60 fillér, _"k ‘ "
. „ 250 vegyes 15 korona .60. fillér,

1000 vegyes 60 korona. r
Bérmentve ajánlott küldéssel. ,

‘ ’ Czimezve drbja 6 fillérrel több.
Jegyzet. 1899. Decz. 1-től kezdve különös intézke

dés folytán itíHíden egyes a „Liberty“ képes levelező
láb gyűjtő egylet tagjaitól a csereosztály vezetőjének 
(TaTischobmínn) czimére érkező képes levelező-lap 2 óra 

. muivá1" viszpnoztatik. 84-Ú3--3.
-Eást. 108 St. Xéw-York. ’ - 

Előfizetéseket elfogad lapunk kiadóhivatala is.

■ 77.

n
77

79-- . - ■ - \ _
150 Havasi tájképek, remek 'aquarélléE
152 ■ \
159 Mesterképek^P

jno.t válaszos

------^ Fényképészek, akik számítanak’ és lemezeik 
hasznát maguk' akarják élvezni, azok készi- 
lossenek maguk

.^szavatosság m.őllett, • .szállítással éles és 
--tiszta kivitelben olcsórfes.pedig: 1000 drb. ren
delésnél 15 Márka, 2000, 5000 drb. rendelésnél 
60 Márka, 10.000 drb.. rendelésnél 100 Márkáért 
szállítok.’— Utánrend_elések évek múltán is 
kedvezményes, árban számmittatnak. Táj képes 

Mevélpapiros: 500 drb. 10Márka, 1000drb. 16 Márka.
— Minták bérmentvp küldetnek. — Levelező-lap 
-automaták darabonként 40 Márka. A tájképek 
levelekre, számlákra,_^],apókra, ajánló levelekre .

külön felszámitá^jiélkül-készittetnek

•* Wérnigerode,
Alapittatött. 1848-ban. Gőzerőre.

-FogjalkoztatJ.2 gépet és 80 személyt. —' Qzége 
1899.‘május 9-én a nizzai kiállításon a "kiagy 
ezüst érmet nyerte. A legjobb bizony^ék, hogy 
az .őn kártyái mennyire tetszenek a folytonos 
uj rendelések. Mellékelve 8 uj kártya. — Egyy 

. versanykársFam^'onfiM^ÜiÖ^^ka^én- kárf^^aün
legszebbek, melyeket eddig látott, piessbaclr 

G. W. Feldschlösschen látképe gyönyörű ! ~ —-• 
Gratulálok Gieseke J. R 71—4—6.

Előfizető már Ön? a 
Das Blaue Blatt. 
Nemzetközi hirdető bélyeg- és levelezö-lap- 

gyűjtök lapjára.
■ '■ • ■ Kiadó: - ' ;

Petet Mathes, Stolberg (Rheinland).
--------- ----- Alakja 35 :'25. etilig-- ■ ■ ~~

- Megjelenik minden' hó 1. ,es 15-én.
El van terjedve d világ tminden. részében, miért 
is hathatós"- hirdető lap kereskedőknek és dpyüj-

' ... ^Előfizetési ar :
A_postánál megrendelve egész évre csak 30 fcr.
A kiadó-hivataltól f kötés alatt hozatva 60 kr.

A ki Január 15Jg a posta előfizetési^ 
_ nyugtáját a hiadóndk __ beküldi^ az

-s—■■10 finom látképes Íeveíezü-lapot 
kap ingyen és bérpientve, —jjj azon- 
kívül ‘igényt tarthat egy 5 soros ingyen 
hirdetésre vagy nevének a csere-rovatban 
3-szori díjtalan beigtatásáraf

ElöíizetnIIehet a monarchia bármely postahivatalánál.
Hirdetéseket elfogad a „Das Blaue Btatt“ 

magyarországi képviselője -Klökner J*éteF udvarig 
° köpyyker^.sk^ Hzékésfőhéfvá ^kMutatvány-^

^ter^ez^^ kérni.\

• - Á KÉPES LEVELEZŐ-ÍXpF

Képes levelezMap újdonságokról.
\ Húsvéti levelező-lapok.

Szám.-
200 húsvéti üdvözletek, női ésjgyermek alakok. Törpék, nyulak, angyalok és tojások-drbja 

n eredeti és humoros kártyák ^ finom szinnyomat n
virágos húsvéti tojások, gyermekek-és ny^föfckgf" 12 drb. - 

10 , 
drbja

10 drb, borítékban
77 

77
drbja

kor.fill.
, —.10 

—.08 
.60 
.50 
.16 

—.10
1.— 
1.— 
1.20 

—.10

“201' , f „ „ eredeti és humoros kártyák .14 finom szinnyomat
202 „ * n virágos húsvéti tojások, gyermekek"és nyjöiíSklüáJ"

-20272 n n . tojások virágok és gyermek-alakokkal
203 Préselt selyem tojások virágok és madarakkal, 6 minta
204 Húsvéti nyulacskák, csibék és bárányok, 6 minta

_-_-_72.' --Nyulacskák húsvéti, tojásokkal, 
. 73^42a^éeskék - 10 „

'Napsug&as tájképek húsvéti üdvözletekkel; 10 „
... 1-67:—Tájképek és virágok kereszttel és bárányokkal, 9 szinnyomatu minta,

Művészi levelező-lapok.
29 . A 12 hónap 12 remek szép. áquarellnyOTüat, ’ 12 drb., borítékban 1.60
30 Pallas Athenej görög női alakok, legfinomabb platinnyomatok 10 „ r 1.20

-—105 _ Festmény ck^aquarMl^nyomatu másolatai, 10 minta.  ______ 1 drbja —.12
106 „Műkincsek14 festmények féúynyomatu másolatai 30 minta „

_ Mind'a 30 minta-boritékban
110 -Női szépségek,. 10„autöt.Ypia remek szép 'keretekben,

^■"Si^^^^^^^fágok és" koszorúkkal 5 szinnyomatu minta
143 ■ — Amörettek 4 kedves tonusnyomat

■148 Dombőr nyomású virágok, szép szinnyomat
—kézi színezéssel,- 10 remek szép, minta

-.08
1.80—

10 drb. borítékban —.80
. — .10

—.10 •-
—.10
—.12

12 minta borítékban 1.20 - -
Virág jelmezek 30 uj modorú szinnyomat . . - ■ ■ . ' ^ ■ ‘Lfc -drbjá —.10

__  JÓ^remek szép aquarell domború arany préselt keretekben 10 drb. *-7.1.20 
161 Humoros pilianatfeivételek a vidám fürdői életkői 12 réznyomat borítékban i.5O

, 162 G-enre kártyák, finom platinnyomat’ok,- . 12. drb. borítékban 1.—
-163.... Élő .virágos'bástyák'^gelatíti lappalwédve,' sok szép minta drbja —.20-

TKlásfziktt& festmények^-—természethür aquarell máSolataml2 gyönyörű minta, /'—
1 . ’ . drbja 40 fillér, 12 drb. borítékban 4.—

170 . Színes fénynyomatu virágkártyák, eddigelé a legszebb virágkártyák, 76 minta drbja —.20 
301 Klökner-fé loművészi. levelezőlap ok. Philipp tanár eredeti rajzai után.

I. sorozat női, férfi és amorétt alakok, finom platinnnyomat 12 drb. borítékban 1. —
10 . „ -.1.20 -
10 ” ■

.10

.10-1 ■■

.08

.10

XIV Napsugai'as tájképek 10 egészen uj' minta
. XV . Holdfényes „ 10 „ „

- . , 1.74—. Angyalok, 10 kedves aquarell minta----- —
175 Enyelgések, 7 gyönyörű „ „ ■ . . < "r- ' «•;

2_ 176 Rokoko női "alakok és jelenetek 22“ gyönyörük uj nnnta / ’ ...
181 QÍasz genre kártyák (Milánói sorozat) 15 szép-szinnyomat ■ ■
182 . Vadászat1 szivekre, szivekkel.játszó amörettek, 6 remek szép minta

drbja
n

„ n
77

77

77 
drbja

n

” ■
77

77

Óriási raktár mindenféle képes levelező-lapok és albumokban^
5 koronát meghaladó levelező-lap rendelések, ha a^pénz előre beküldetik, bérmentve szállítok.

— Képes levelező-lap nagykereskedés.

Klökner Péter (Klökner József)
cs. és kir. udvari könyv-. zenemü- és papirkereskedése 

Szekesfehervarott. - , ■■ “



300. sz.

325. sz.

319

330.

nyomással

A KÉPES LEVELEZŐ-LAP.

Képes levelező-lap albumokról.#
Egy oldalon két kártyára.

• Arak korena értékben. • .

3.30 4.70

- . 50 képre. 100 képre. 200 képre. 300 képre. 400 képre.
Díszes félvászönkötés arany- ■-
és szinnyomattal ...... 4.40 2
Skytogen kötés párnázott táb
lával arany—és színnyomással

sz. Díszes . félvászönkötés szin- 
nyomatu képpel , . . . .

szf/Diszes angolvászonkötés szin-
nyomatu képpel ......

338. sz. Diszesangolvászonkötés arany-
és szinnyomattal . . ... . -t—

351. sz. Valódi olajfa kötés gazdag
arany- és domborpréseléssel .

384. sz. Valódi Vachette-börkötés atany- ős dombor
préseléssel és aranyozott zárral . . . . ". . .■ . 21.— 2^,50 . 24.—

359. sz. Művészvászonkötés arany- és színnyomással : _^5.40^ 6.80 8.40
855.-sz. ÁDivatos aranybrokát keretben, email-

— ^Hiáta seíyemplüs—; 18.— 20.-
870. sz. Lángbőrutánzat arany-ésszinnyomatu dombor- ’ -

préseléssel . . . . . • . . ... . . .... 10,80 -12.— 13.50

• MAGAS F6LIC ALAK. >

9.—

6.80 9.

12.80. 14.60

21.50

4.40 5.80-

ZEIES ÁLAK.

5.— 6.80--

-v'.-2.70

3.70

4.80

7.50

Egy oldalon három kártyára.
sz. Csinos félvászönkötés . . . . . -4.—
sz. Díszes „ . arany-és színnyomással 4.70 6120 ’ 7.50

1001.
425. ....... n ___ __a
445. sz. Finom “angolvászonkötésben arany- és 

----------- —.nyomással .- . . ;- . , ... '
443. sz. - Finom müvészvászon kötésben arany-

z és Színnyomással .' .... .... . '• 
465. sz. Finom Japánvászon kötésben arany- 

és színnyomással . . . . .... . . „ 
404. sz. Lángbőrutánzat arany- és szinnyo- 
* matu. dombor préseléssel ..... „

. .' . 360 képre --7.50

• - • » , n _ 7.5D

10.80 ,, „ 13.50.,

„ 14:40 , „ - „ - 17.30

Egy oldalon négy kártyára. •- - -
1002. sz. Csinos'félvászönkötés . . . . <. . . . . / . . T200 képre 4.__ ■'
536. sz. Díszes félvászönkötés aranya és - színnyomással:

160'-képre 3.80. — 240. képre 5.20. — 40£ képre 7.50. — 500 képre 9.—-
55'0. sz. Finom angolvászonkötés arany- és színnyomással: ■ ' '

300 képre 7.50. — 500 képre 10.-------750 képre 16.— — 1000 képre 22.50
Valamennyi elsőrendű gyártmány, a legjobb karton lapokkal, 10 koronát meghalad!)

£ rendélmények, ha a pénz előre beküldetik, bérmentve skállit

(Klökner József), 
" és. és kir. udvari, könyvkereskedése - 

Székesfehérvárott.

Nyom. Debreczenyl Gyula könyvnyomdájában, Sz.-Fehérvárott. v Kiadó-tülajdöhos: Klökner P^fer Székesfehérvárott.



A KEPES LEVELEZŐLAP.
LA CARTE POSTALE ILLUSTRÉE.

HAVI FOLYÓIRAT KÉPES LEVELEZÖ-LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA.
A képes levelező-lap gyűjtők első hazai egyesületének hivatalos közlönye.

A budapesti I. Nemzetközi Levelező-Lap kiállítás hivatalos közlönye. _

JS - -411.f- —

Megjelenik minden, hó elsején. Szerkeszti: Klökner ElöfizeTfsTárS'az I900eévre^kor.

-
Székesfehérvár, 1900. II. évfolyam. — 5. szám. Május 1-én.

—---  .

hogy nem kételkedünk a kiállítás; sike
réi) éín j’ ' •

A kiállítás iránt- máris igen nagy az 
érdeklődés s eddigelé különösen a kül
föld mutat élénk érdeklődést. Ez e^y ok-’ 
kai több, hogy hazai gyűjtőink, kiadóink 
és műintézotoink minél—nagyobb szám
ban. vegyenek részt a kiállítók között, 
nehogy hazai gyűjtésünk és iparunk csak 
másodrendű szerepet vigyen a kiállításon'.

: A mi kiállításunk.
.7' Májusi* hó-20-án nyílik meg az .„Or

szágos iparművészeti műzemn- gyönyörű 
üveg csarnokában -az-első hazánkban ren
dezett Nemzetközi *képes_levelező-lap ki- 
állitás, aminek., bizonyára minden, hazai, 
gyűjtő örül, mért azt látja benne, hogy 
immár hazánkban is annyira előrehaladt 

hogy elér-
kezett az idő .egy nemzetközi kiállítás A kiállítás a kormány részéről a 
rendezésére. Alig' múlt el egy év, hogy legmesszebbmenő támogatásban • részesül.
1 apánk, mint az országban’ első úttörő iA^vaüasöss közokt.’minister képviseleté- 
.hangoztatta és zászlajára irta a gyűjtés ben Kadisics Jenő az iparművészeti mu- 

y rendszeres irányban va-krfejlesztését s rö- zeum igazgatója,“a kereskedelmi minister 
vid idő algtt ime mi minden történt. -— képviseletében pedig' dr.- Hennyey Vil- 
Olvasóinkat egy, családdá alkottuk, .élő-, mos posta és távírda igazgató küldetett 

;< mozdítottuk az egymásdtözti érintkezést,- ki-a végrehajtó-bizottságba. — A végre -
alakítottunk egy egyesületet a. ..Huiigá-^ haj tó-bizottság a következő tagokból áll. 
riát“, mely ha még nem is számlál sokd Elnök: Gél 1 éri Mór kir. tanácsos. Alól- 
tagot, de sportunk .előkelőségeit máris . nökök: Kovács Frigyes .-.‘építész—és_Km. 

^tagjainak nevezheti s ,ezzel erkölcsi sike- .'nossy Frigyes nyomdatulajdonos. Tagok: 
'réket is-mutathat már fél. — . Az álta- Divald Károly fényképész, Hayer. Artúr 
lünk e-lvetett mag gyümölcsére, tekintünk akad: festő,_Kertész Tódor kereskedő,
á lévelező-lap kiállításban is. mert mi Klökner József a „Hungáriau képes leve
teremtette volna azt meg. ha nem a lező-lap, gyűjtők első hazai egyesületének 
rendszeres gyűjtés, s-ki.vállalkozott volna elnöke, dr. Mihalik József múzeumi őr és 

: egy ilyen .kiállítás rendezésére hazánk- ; gróf Nyáry István. Kiállitás-vézető : "Ferry-
bán, ha a gyűjtés még ma is azon fo- Franki Emil.
kon állana, mint alig egy év előtt. — j Kilátásba, van helyezve, hogy a kb. 
Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy ,j rály^O Felségének 200,000 drbból- álló 
ezt. nagy részben lapunk „mozdította elő, gyűjteménye szintén ki lesz állítva. — 

—szakszerű czikkeivel és közleményeivel, Az összes-., külföldi postaigazgatóságok 
akkor midőn a napi sajtó túlnyomó - ré- felkérettek résztvételre:. • .
sze sporfnnfaiól-következetesen‘kicsinylő- | K Nagy vonzerőt fog a kiállítás mé- 

■ lég nyilatkózott s a Imi. csak tudtarme--l^<^áíáá^; gyakorohn még. anem gyüj- 
... vetségessé-ds szerette volna tenni. tőkre is, mert ebben az osztályban 'ere-

Gyüj tő ^gárdánk nápról-napra szapo- d éti festmények és. rajzok lesznek látlia- 
rodott s'ina óly Tekintélyes azok száma,-ytók s' maris több elsőrangú festő' inüvé- 

: a kik komoly- gyűjtéssel foglalkoznak, ). szülik jelentette be resztvételét.
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. J,' a., levelező-
. . - lapok parávántokon~falakon, állványokon, 

—'-szekrény.ekberL-és albuinokbarA állíthatók 
-A. ki. —- Az álbumokljan valűAdAllitás—feleld még 

a gyüjjőlmék leginkább s- hogy mindenkinek 
. könnyen hozzáférhetővé s ^olcsóvá té-- 
tessék, térdij fejében darabonkint 1 fillér. 

~ .(legkevesebb azonban 100 drb. és 3 ko- 
róna) fizetendő. Aki behat egy? 500 dara
bot tartalmazó albumőt óhajt kiállítani, 
az 5 korona térdijat fizef^—- A 4,IIungá-., 

. ria“ képes levelézö-lap gyűjtők első hazai egye-, 
-- sütetének tagjai gyűjtemény eikAüáUitási tér dijai

nál 20% engedményben részesülnek.' ,
Ajánlatos a résztvételi bejelentéseket 

■ mielőbb beküldeni, mert előreláthatólag 
á rendelkezésre álló hely gyorsan el lesz 
foglalva. — A kiállítási tárgyaknak má- 

öjus 15=ig az oi’sz. iparművészeti ■müze- 
umba be kélí érkezniük, — Bejelentő-lap
mai számunkhoz csatolva van.

■’ j^A ^A^^arztr^egyesulot szinten^részt^
• fog venni a kiállításon s kiállítja egyleti 
berendezkedéseit. Szemléltetően be .fogja ■ 

7*"mütatni~áz annyira czélszerüiiek_ bízó- ~
nyült • a-általánosan tetszésre tfoáLLvkörx— 
.küldemények’ összeállítását- a tovább kül
dés, és kezelés körüli eljárást,. alapszabá
lyait, ügyrendjét stb. . ■ .

Hivatalos kiállítási alkalmi leveleződ 
lapok is jelennek meg, . melyek értékéti

főleg azr fögja -növelnÉ llögy á kiállifás.. 
helyiségében postahivatal lesz ’ folállitva, 
mely a- kártyákat a kiállítás külön ez' 
.alkaímibélyegzőj ével fogja Lebélyegeztetni.

A kiállítás területén kizárólag csakis 
■hazai líészitmenyü levelező-lapok árusít
hatók, á mi'hazái iparunkat lesz hivatva 
támogatni, propagálni s a külföld előtt 
megismertetni. . .

A kiállítás végrehajtó-bizottsága la
punkat a kiállítás hivatalos közlönyévé 

^választottá — lapunkban fognak a ki- 
• állításra- vonatkozó összes közlemények 
megjelenni. --

Látogassa^neg minden gyűjtő, a ki
nek csak módjában, kiállitásijnkat, sok 
tapasztalatot szerezhet ott mindenki.
Magyarországi képes levelező-lap újdonságok.
, ___ Ezen rovatban minden, boríték alatt hozzánk be
küldött tájképes levelező-lapot díjtalanul felsorolunk, 

.miiért is kérgük a--.t. -kiadókat, hogy újonnan megjelent 
levelező-lapjaikból !—1 példányt lapunk, .szerkesztősé
ihez beküldeni szíveskedjenek.

- Rövidítések: Aqu. == Aquarellnyómat t. ■ .fény
nyomat. Pny._ ---- Platinnyomaf... Hf._== Holdvilágon,  ̂

■ j—-fényrrr’öh!á;F ‘
Színes,. K.- “--. Kőnyomat A. ^-^""Aűitötypia (klisé nyo- 
.mat) Z-ink-ograpliia: z. -~ zöldes.'

. /Mw/MíL.J^dja .Koffer József.
1) Főtér, z. f. 2) Ev. algymnázium, Zárda- 

utcza,, H. f. 3) Főrtér, Fö-utcza, Bonyhád, -A. .
Félegyháza. Kiadja Feuer Illés.
1) (Szélmalom) .Pny. 2) (Ütczar'észlet) Pny. 

.6529 b. „3) ütczarészlet, A. 4—8) Szentkuti em
lék, 4 különféle felvétel, A. .

- Orjeg enpber felesége.
——;——y;— .—_—Irta:- öara dózsef.--------:—

_ ’ f Toronyi Kázmér. ötvenöt Jyes korában el
vette-a tizenkilenc esztendős A Imási Sárikát.

A. szép ki&) asszony első csókja Toronyi 
ezüstüzödo-haját- érte. A férj szinte összerezzenve 
kérdé rögtön: ’ . .

Ugy-e, nagyon fehér ? f -
• — így szeretem. Ez az én ezüst levelii

menyasszonyi csokrom.
Es hullt a csók a csokorra' özönével.

. Toronyi maga_ sem ?hitte volna, hogy_ez a- 
fiatal asszonyka ekkora, boldogságot hozzon be 
az Öreg tfeiber házába. A. baráti élcelődésekből 
ugyan kijutott neki'bőy,en,.a.Jiáta megett pedig 

\ í.'■--^gy^neii^ gorombaságokat, mondtak merésznek' 
A. tartott és vállalkozásnak nevéztett .lépésére, de ő 

pKindezekkel nem törődött. Sőt, legtöbbször^ Ö. 
muga is jókat nevetett a~ros,sz tréfákon.

■ v'V: .■ " Hanem egyszer mégis .csak elvették a nevető

kedvét. Még-• pedig ott abban a becsületőrio~" 
kaszinóban. ' . - - ,, , ■

~VEgyik'~barátja -is,, a .másik is-, fontoskodva 
nagyképüsködve settenkedett körűié. '

— Mégis csak .sókat engedsz meg te 
annaknPfiatal asszonynak. Egyedül jár a jégre... .>

— No de kérlek, akárhogy is szeretem a 
feleségemet, azt nem- kívánhatja tőlem, hogy 
érette a nyakaimat törjem. En meg sem Judok 

-álla ni% á. jégen, mit maflálkodjam ott? - " ’
0 neki sport,'egészség, csinálja.
A;jóbarát felhúzta a vállát meg a szem

öldökét és íovább állt. Jött a másik.
— Te, öregem, az a Teleki Laci sókat for

golódik az asszony körül. Egy postatiszt barátom 
van, akinek kézén mindennap keresztül megy 
Telekinek egy-egy levele a feleséged számára.

■Toronyi most már'bo'szusan szólt: L“
“• '— Igenis kap tőle, mindennap egy Éépes- 
levelezölapot. Küldj neki te is,-nagyon még fogja

- köszönni. _ -r ' ...
Hanem mára-azután az elég, is volt Torpiiyi- 

-nak---Be -sem ? várta a kaszinói jdőzés- szökött 
órájáty-kedvétlenül haza-jnent. K' ~ V
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- ' &yör. Kiadja Berecz Viktor. - . Nándor' székelyudvarhelyi.i szakiskolai ’ igazgató
___1) BelvárosUJátkép, Z. £ ' tervezete~szerint, zwf?743L _ ■ £

■ Kaposvár. Kiadja. Hagelmann Károly, be- “ - Kiadja Klükner Péterre
küldő Czakó Gy. ur. , . ' _ - ' 1.) Megyeház. 2.) Püspöki- - ?

1)--(-Látkép), z. f-, Óriási lap.- - palota. Pny. 41. sz. —-v 3.) Nádorutczai részlet.
Kovácspatak. Kiadja Stromf I. Esztergomi Pny. 40. sz.
1) Üdvözlet Kovácspatakról, z. ■£ Székesfehérvár. Kiadja Bartos M.
Mezőtúr. Kiadja Gyikó Károly.- 1) Nádor-utcza, z. £ 16991. 2) Nádor-utcza
1) Központi kaszinó, z. A. _2) Kim járás- . z. .£ 16992. • ’

■bírósági Z. A. -3) Ev. ref. népiskola, Ev. re£ ’ Tata-Tóváros. Kiadja Hnglánder s trsa. 
fögymnasium, z. A. • • 1) A grófikastély az alléé bejáratával, Pny. —-

Nagy-Atád. Kiadja Záborszky.----  0,1 A „z.— t-a p ™

1) (Ütczarészlet), A-.
Pápa... Kiadj a May ér '• A;- * ' ' ------—

. 1) HonváffVmlé'k^ Róm. k. nagy templom.
__  M.-k-dohánygyár, A. .2) Ugyanaz virágdiszszet.
~A_. .TUKáposs}^ ."Luczián dr., fogy mim- tanár 25

emlékére Pápán. 1900. ápr.
• '22?ÜFögyi.miiasijiim).,lz. f. —

Párkány. Kiadja Stromf 1. Esztergom.
1) Üdvözlet Párkányból, z. f.
Pécs. Kiadja Krúdy~István.
1) Pécs látképe, Pny. 3 rétü kártya.__
S.-A.-IJjhely. Kiadja Alexander Vilmos.

— 1) Fő-uLcza és Wekeríe-Lei!',‘^I. f. 1146.----
. Sopron.' Kiadja Kumniert L...

Árvíz 19Ő0. április iS-iín. : — .r>, , , ■ ■--- - ■------ . ■
n fUtczarészielVfe-A.. un. i Utezarész ei.. Művészi 1<epes újdonságok..

zr. A.TJ92TS) ('17^0znr esz let
résztpt),^;. A. 194. ' —- ------ . -■ trónörökösné, most már' Lónyai grófné uj ott—

Székeáy-Vdc<trhelgAU\p.d^& Betegh Páfcw i.—. rí ...... y i. .
1) Millenáris székely. emlék. \z. f. 7430.

A'82: gyalogezred “znszfoalj laktanyája, z.
' 7427. 3) Csicser és . BucRár hegyek Széki

Udvarhely mellett, z. f. 7428. 4) R-. k. főgyni- ' ----- .
nasiuni, z. ,f. 7429. -5) Orbán Balázs bárónak fillérért (és" a 
,Székel}'-Kereszturt --emelendő.

■ L

43.

18358 3 rétü kártya.
-Újvidék. Kiadja Popovi-ts M. testv.

„ 1) Főutcza, Galvánláp, 2) Serbische Al-
1...mascher Pfarrkirche,, Galvánlap. v

■ ' ' Zdla-Egerszeg. Kiadja Breisach Sámuel..
1) Főtér, z. £ 2) Kummer Gyula kávéháza 

és cz.ukrászdája, Uj városház, Deák szobor, z. f. 
-3) M. k. .pénzügyigazgatóság, Uj vásártér, Zala- 

... egerszégi takarékpénztár, H. -f. 4)- Deák-tér, 
Kath. templom, „Arany bárányu szálloda, Pny.
5) Kath. templom, Deák-tér és törvényház,- 

----Állami fögymnasium.—6)- Zala-Egerszeg látképe,----- 
z. £ kétrétű'lap. " - •■* ' .

z*.A.193. 4 Uteza

szobra

— A bodrog-olaszi kastély. Stefánia özvegy .

lioiiáfaDegyig-en szép—fénynyo mátu-képes le.ve-....^a_
2i lező-lap jelent-meg. Vlaszlovits G. és. Hajts K. ? .
f. ' kiadásában■’-Podleszny A. fényképész legújabb - -■ 

“ felvétele után,>- Lapunk kiadója - -vette kezébe 
• ezen ievéleződap terjesztését és darabonként. 10 

k portó) árusítja. Ismételadók en- 
Hargita gedmény^en részesülnek. u

■ Akkor jött felesége is haza a jégről, egészen ^Toronyinak azonban a fejében maradt a: motoszka. ■ 
neki*pirulva.. - ~ Most már kereste a- kaszinói pletykát s-való-
,;A — Jó estét, papüskám ! Tudod-e. ~ ki vök- . sággal kapott rajta, amidőn valaki azt ^sugta be

neki, hogy a Partos Feri egész komolyan udvarol- 
az asszonynak. “ - . . —

szives ma a jégen kisérni?
- . — Ki?' . ... í

--------- A Partos Feri. Jó barótody ugy-e bár ?
“----------- ------------------------—;— ---------- ■ ' , :

■— Ejnye, de röviden ielelgetsz. apuskám. ■ 
.Valami bajod van?

— Egy kicsit fáj a fejem.
— Akkor korábban feküdjél le. s talán jó 

lesz, ha nem vacsorázol.............Nini —' szólt
~ vidámak az asszonyka,—az.+ asztalhoz', futva — 

képeslevel^zölap! Persze Teleki Laczitól.
— Váljon mikor fogja az a Teleki megunni 

ezt az ostobaságot ?!
;— Ostobaság? Hiszén te kérted tol rá. i 

Nem tetszik? AkkmMHondd-meg-neki’ne küldjön 
többet. Pedig már négyszáztizenkét képesleve-lező- 
.lapom van. __

Toronyi- fiem felelt, hanem nyűgQdni kért. 
Sárika pedig kiadta a parancsot a cselédeknek, 

■hogy csendesen járjanak, mert az urnák ideges 
/“k főfájása vám

'Minden becsületes- főfájás reggelre ■ elmúl; ■

v-e-nfa-Partost, aki természetesem-egész kereken 
visszautasitá a gyanúsítást. .

A féltés, ördögétől megszállott Kázmér azon
ban nem tágított. '— . ..

— Tudod —' szólt Partoshoz — egyszers- 
mindenkorra _• megakarnék győződnLmzeknek a 
^mendemondáknak az alaposságáról. ,

A léha Partosnak tetszett a vérpezsdítő 
téma.

>•— Hogyan? —"kérdezte mohón.
. ..;.;.-.g_ Próbára kell tenni az asszonyt — felelte 
erőltetett Vidámsággal Toronyi.

— És kivel? ' . . ‘__ _
— Veled. _ . . / ■ '
— Velem?_J^i jogon?
— Kp csak ne beszélj, nekem is van szemem. 

Sárika_ téged határozottan szivei. És- ez-már
valami. - ' ~j~ . -

Partos-elégülten mosolygott. _ -
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— A Philipp-féle művészi képes Levelezp-lapok- 
" ból a második sorozat épen most jelent meg .12 

kedves tárgyú képpel Élőknél Péter kiadásában.
i ■ Székesfehérvárott, Gyermek és amorett alakok

kal eredeti feldolgozásban, itt-ott humorosan. A 
fajzdk-mésferi ,kézre- vallanak. A finom fény
ír, 
igen szép. Az első sorozatból rövid idő alatt . 
már a második kiadás jelent meg s örvendetes, 
jelenség, hogy a külföldi czégek ezrével ren
delik- e?emz.kártj^kat. ’ '. .

— A Borszemjaiíkó alakjaivá! s azok egyes 
mondásaival jelent meg 10 levelező-lap Galantai 
Gyula kiadásában. A sikerült és szép kivitelű 
kártyákon a Borszemjankó legnépszerűbb alakjai, 
mint Mokány Bérezi, Sanyaró Vendel, .Seifen- 
steiner, Hombár^ Míhaszna András, . Tarjagos 

•pllés,- Bukovay stb: egy-egy eredeti mondás ki- / 
séretében nagy ^kelendőségnek fognak örvendeni, 
a humor barátainál. A 10 képből álló „sorozat 
80 fillém-beküldése ellenében kiadóhivatalunknál 
bérmentve kapható.

' — Az élővirágos levelező-lapok terén Galaiitai 
Gyula újból egy szép kártyát küldött be hoz- . 
zánk a mi újból haladásról tesz tanúságot, —

- _A kártya-képes-Mdala -plüssel van bevonva^-s - 
erre , van az Ízlésesen csokorba'kötött virág .al- 
kalmazva s hog.\£ írni is lehessen- reá, égy. kis 

.... -összehajtható lapocska is van rajta. A postai 
szállítás alatt a kártyát -gelatin lap védi. .

— Philipp & Kramer a bécsi művészi -leve
lező-lapokat újból 2 \uj sorozattal gyarapította 
az 51. sorozat .,lllustrált népdalod czimen 10 
kártyát tartalmaz, ifj. Gareis'-G. ügyes aqúarel-ljei 
i 
ismert német népdalokat. — Az y52. sorozat 

iLJZjG'.lX XI-ltoPppxx v aixLtnwxv. , _ ........ ....... -

lyomatn kivitek mely hazai iparunkat dicséri, >^zép aquarell. inodorban.
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után. Sok humorral mutatja be képekben azv Számtalan szebbnél szebb mintában darabonkint

^Köséptengeri utazás“ aziY&e^ viseli s az „Adria11 
Magyar..tengeri hajós-társaság legszebb' hajóit ' 
mutatja' be- gyönyörű .festői- Mtterekkel, ■ mint .

-Tiume,-: Riposto-Malta, Catania. Messina, Reggio- 
di Calabfia, Palermo, Nápoly, >Gfenua, A kártyák 
Kirchner A. j eredetijei után készülték remek

' „A CoupebolA ’czimü ' 
'^sorozatból : szintén •megjelent egy uj füzet a 
Bécs-Trieszti útra, folytatásul a Bécs-Salczbufgí 
és Bécs-Pontebba füzetekhez. Minden füzetben 10 
aquarell kártya van úgy összefűzve könyvalak
ban, hogy abból az egyes kártyák, kiszakíthatók. 
Minden füzethez az illető útleírása is csatolva van.

" — Greiner & Pfeiffer Stuttgarti műintéze- 
feböl egy remek szép óriási levelező lapot kap
tunk—A.Rajna vízesése1 Schaffausennálu. A -
kártya egy aquarelljbftnyómását' teszi s a repro- 
dukáló^te.Qhnika^nsndálato'S' .hatásáról tesz tanú
ságot, .mert a- sok szint mutató- szinnyomát 
könyvnyomdái " gyorssajtón lett 3 színben 
nyomtatva. . . t ■ ■ ... ' . ' .

— Díváid Károly fia eperjesi fénnyomdájá- 
ból igen szép kivitelű fénynyomatu levelező' la
pokat kaptunk — örvendünk,, hogy hazai műin-. 

'tézeteink“ilyen szép 'és. kifogástalan munkát 
képesek már előállitani-s minden levelező-lap 
kiadó vétkezik, ’ ha kártyáit külföldön készítteti, 
mikor azt ma már itthon. Jsj épp.....olyan szénen-•- -F 

_és' olcsón* megkapna’tjaV'
— fjljgrán csipke levelező-lapokat ad ki 

Klöknpr Péter Székesfehérvárott, melyek eredeti
ségüknél’ fogva általános tetszésben részesülnek,. . 
Valódi csipke díszítések válogatott ízléssel van
nak ■ a különféle szinü kártyákra alkalmazva,-a 
kézi 'festés és aranyozás emeli a szinhatást.

80 fillérért kaphatok.'.

— Tehát hogyan gondolod ?■
— írsz a feleségemnek levelet, amelyben

. - találkát kérsz tőle? . . - .
Még a könnyű lelkiismeretű Partos-is fel

szisszent. Ez találka szó a férj szájából valami 
- ------- “visszataszítóan aljasul hq.pgzntt ''... :.. 
' ' -------------— Hátha felképei: énte? *

— Akkor én boldog "TészeK, — feleié el
mélázva Toronyi.

— De én nem, — kacagott fel Partos?
— Tartok tőle, hogy nem leszel félképelve. 

Nos, bele mégysz a dologba? Hiszen ártatlan' 
tréfa, az egésze—---- , ' . " :

A két-q’eles gentleman "tenyerébe csapott.s 
a kaszinó irodahelyiségében rögtön, meg is Írták 

. a levelet. - ■. _ - —-'
r . -Maga Toronyi-adta fel . -. . ~

. Másnap . délben' a hazatérő Toronyi, kisirt 
' - szemekkel, felindul tan találta a. feleségét.

“ “ ' . • Még nem is ’ké'rdez'hette az ízgtd'fc állapot
okát, már Sárika eléje tartá a levelet.

— Mit. szólsz ehhez az aljassághoz?!
. Toronyi tettetett érdeklődéssel futotta át a 

Partossal közösen komponált/ levelét, ~azátán - egy
kedvűen szól: w,7"

— Nyomorult kísérletezés. Mindennapi dolog. 
Dobd a- tűzbe és pirongasd le a tolakodót.

...... Sárika-'■'bámulva,., elképedve nézte az urát; 
majd megragadva kezét, erősTélindulással mönddá:'".<?“

— A te feleségednek' írták ezt a-levelet.
• érted?!- _ ,

, — Nem kell ezt olyan-tragikusait -fölfogni.
Éretlen kölyöktől jött.

Sárika most átkarolta urát, erősen magához 
sZOritá; s a lelkében dúló indulatoktól mintegy 
elfulladva beszélt: .. .

,— Én értelek téged. A te határtalan bizah 
madat .§z a merénylet nem zavarta meg.'Te bízol I 
bennem és ■ ez neked elég. De nekem nem! Te 
oly magasan állsz az én becsülni tudó-lelkem f 
előtt, hogy a szenynek még árnyéka, sem férhet 
hozzád. És ez a levél oda vetette az első szennyet. 
Ennek le kell onnan kerülni. Neked nem kell ' 
mondanom,- te tudod, miként. Reszketek életed
ért; de én nem csak szeretni,- de becsülni is 
"akarlak. Te tudod mi a kötelességed!

------ - r O'

- És Sárika megint megcsókolta az ezüstözödő 
haj^t, az ő ezüstlevejtü menyasszonyi csokrát.

—- • Ezzel magára hagyta lírát a- kötelesség- . ,
tlídó férfit.? " --- -----
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—- - Kecskemét Mignon képes levelező-lap 

album, kiadja .Seiiwartz Soma. 10 csinos autoti- 
piai nyomatú" levelező-lap leporelló album alak
jára ^összehajtva igen ügyes újdonság. A lapok 
lukasztással vannak egymástól elválasztva, ami 
az egyes kártyák kiszakitasát könnyíti meg.

Erkölcsrontó kártyák.
■ Ezelőtti hasonló czimü czikkem, melyhez t. 

Gyüj tőtársaim véleményét kértem, örömmel 
konstatálom élénk visszhangra talált. Kelleme
sen hat reám, ha végig tekintek az elég szép 
számú képes halmozón levő véleményeken. Jól 
es.ik. ezt látnom, mert biztos vagyok benne, kik 
yelem^I^Ükkfi^megtiszteltek,'tették azért, hogy 

-j?égyesuft"’erőtől “ kezdhessünk gyűjtési sportunk 
tudományos- irányban való fejlesztése mellett. 
Jóllehét eltökélt-szándékom volt, hogy minden 
hozzám érkező véleményt azonnal képeslevelező
lapon köszönök meg, de egyszerre oly tömegesen 
.érkeztek hozzám a vélemények, hogy egyszerre 
külön-külön köszönetem nem fejeztem ki, (tán 
egy hó leforgása alatt). Fogadják tehát köszö
netem ezuten mindazok... a. tisztelt Gyűjtő társak/ 
"kik vóTfakiszTvéseK véleményükről néhány porban 
tudósítani. Hozzám érkezett véleményeket, magá
méval megtoldva, következőkben vélem össze
gezhetni: . -

-Már előbbi, úzikkemben felemlítettem, hogy 
én oly módon , vélem e/mi kártyák terjedését 
meggátolni: ^hogyha nemcsali nem veszünk, hanem 
ha kell, ki Js kelünk s' elkövetünk mindent ezen

trágár Jeepek kiirtására^. Ezt mondtam akkor, s 
- mondgm' most, d*e immár* eddig is-számos vóle- 
Mnénytől erősbitve^ támogatva,, valamivel szilár-

dabban s bátrabban újra. Most pedig áttérek a 
vélemények csoportosítására. Átlag a hozzám 
érkezett vélemény nyilvánítások, mind sorakoz
nak előbb már feltüntetett eszmémhez-; mégis a 
kiválóbbakat vagyis csak a véleméhylánczolatok- 
nak azt a rövid sorát, a melyben valami uj s 
fontos rejlik, fogom s^rm<^nni.

Különösen > figyelemre méltó egy gyüjtö- 
társamnak — Tóth S. urnák — véleménye : vé
leményét-lakonikussággal írja. Különben sorait 
vegyük teljességében: „Jó érzés hatott reám, 
mikor a „Képes Levelező-lap “ czimü folyóirat 
hasábjain olvastam, hogy ezen „erkölcsrontó“ 
kártyák ellen, melyek különösen az ifjúság er
kölcseire károsak, hevesen 'kikel egy szenvedé
lyes gyüjtőtásam. Vezérczikkének végén érintet
tekre szívesen fűzök némi kis véleményt. Én 
abban a teljes meggyőződésben vagyok, nincs ko
moly gyűjtő, ki ily kártyákra vessen csak egy 
pillantást is azért, Fogy ő gyűjtse.- Ezeket .a 
kártyákat szerény véleményem szerint, csak áz 
úgynevezett riheczczmájszterel?J‘ küldik* egyik
másik ismerőseiknek. Ezekkel pedig az erkölcs
rontó kártyák káros voltát megértetni: „annyi, 
mint_.falra borsót hányni/ •

Ha t, Tóth gyűjtő társ ur véleményét vesszük, 
s aztr mint valóban megszívlelendő dolgot elfo

gadjuk’” szükséges egypár szót szólni a Kiadók-

hozott Toronyinak az őrnagytól. Kazmér nem 
volt otthon, Sárika vette át. - m_ ■

Lázas izgatottsággal sietett a levéllel _be a 
szobába ?' 1 .. .

Mi'..lehet benne?- Hátha sürgős és akkor 
férje után . kell küldenie." Különben is, ez az ö 
ugye is,-miért ne láthatná ?-

k .’ Felvágta a borítékot. ' :V'~
' Elolvasta. ..

Azután ő meg ’ a levél. együtt hulltak a
. . földre . . . ;

A levél igy szólt: _
Kedves barátom!>-

Partost te . kérted fel a kérdésés lev^i*^ 
írására. Aki a barátját arra használj a -hogy 
a feleségével kísérletet tegyen, annak a^ ember- 
nek nem lehet becsületbeli ügyp. ÉjiMsya

■ kapitány visszaléptünk/
Amidőn Toronyi délben hazajött, a cselédek 

azzal _a hírrel fogadták, hogy a felesége hirtelen 
a szüleihez utazott.

az őrnagy levele mellett azonban ott-feküdt 
egy pár sor a feleségétől is. Csak ennyi:

k..., Az öreg embert tudtam szerétni. _A hit- ■ 
ványat nem/ _____

Kázmér pedig leroskadt a p.amlagra és körül
belül azt . mondta, hogy, „ezt ugyanő veszettül 
megcsináltam/

Azután, mintha viszhangot hallgatna, úgy 
figyelt. A Sárika által, mondottak hangzottak éi 
még egyszer fülében; És most még jobban össze- 
roskadt.-Soha ilyen törpének nem érezte magát. ‘ 
Nagyon közel jutott a földhöz. Ez az édes te
remtés az égig emelte és mégis a porig alázta.

Végre egy nagy sóhajjal könnyített lelke 
terhén,. ■ -

— Tehát csináljuk végig a komédiát. Re
mélem, Partosnak is lesz hozzávaló esze.

Késő délután már felkereste Toronyit egy 
őrnagy és egy kapitány barátjá, akiket kényes 
becsületbeli ügye elintézésére kéretett magához.

Sárika az értekezést ’a másik szobából leste, 
s amidőn a. tisztek megbízatásukkal eltávoztak, 
berontott- férje szobájába, térdre hullt előtte, át
karolta lábait- s mintha csak egy hólepte keresztet 
ölelne, oly áhítattal mondá: . '

— Te bálványom, mindenségém, üdvösségem! 
/ Es a hólepte kereszt úgy ingadozott, majd 
kidőlt . ..__ 1

Másnap délelőtt egy tisztis.zolga levelet
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hoz s_-az--/Elárusítókhoz, .hogy ne Jegyen Kalkal- 
műk sportunk ellenségeinek ily .kártyákat 
vásárolni. Erre yálémeny csopörtösi tásom után 
térek át.

Nagyon helyesen jegyzi megezeií kártyákra' 
*■ egy tag-, gyűjtő- és cseretársam „nincs' undokább 

Jnint épen- az 'ilyen dapok“.
A■ többi véleményekét, .mind 'egyenkínt'- 

nem tartom' szükségesnek felsorolni. Nagyon 
elég az, hogy erősen támogatják, s mindegy 
védbástyával körül övezik a már elmondottakat. 
Szintén e köré csoportosul S. Ö, urnák, lapunk 
1899. évi 2. számában a gyűjtőkhöz intézett^ 
kérelme? •— >

Ha most pedig e,( vélemény nyilvánítások
ból ■égyv,TövW';:''szabályt akáfhánk öss^eáliitaiii/'- 

. tán a következőkét lehetne összefog! alni: „ Kivek / 
az' erkölcsrontó kártyákkal!! mert ezek gyűjtő spor
tunk ellenségei, itéljüh el azokat a kik gyűjtik, 

~:Jcüldözik, 'készítik és druljádcf s foglUjunk állast 
■ellenük minden vonalon^ Ezekből kifolyórag 

_/ tehát, teljesen meggyőződve arról, hogy sportunk 
-komoly barátjai, mind- ellenségei ezen kártyák-
n?ák, azon kérelemmel fordulok hozzájuk, ha 
csak -alkalom- kínálkozik, tégy ériek -jneg minden 
lehetőt e?ek kiirtására. ■ Ha nem- is bírjuk telje- 
sen kiirtani, tán csökkenteni képesek; leszünk. -

A kapott tájképeskartyák közt van egy 
"virágos kártya, mélyek t. Írója magát nem ne-
vezi, sőt még a bélyegzö-nyomat-is oly homályos, 
hogy a feladási hely sem vehető* ki’. 1.A kártyán, 
külömben ez áll: . „Hátha valaki-gyűjti az-ily. 
kártyákat, jóllehet — ón nem gyűjtöm1/ Igaz 
ugyan-felvethető ez a kérdés, , de- mem hiszem, 

-Eogyr-volnának, -kik fty kártyák- rendszeres gyűj
tésével foglalkoznának. Hátha mégis, akadna ? ~ 
— kérdezhetné valaki. Ha akadna; úgy az mi- - 
helyt ezzel foglalkozni - kezd, ' úgy tűnik fél _ 
előttünk, mint ki gyűjtési sportunk tudományos-" 
irányban való fejlesztése ellen teljes erővel tör, 
vagyis mint háborút üzenő~ellenség/Ezek-ellen 
pedig akkor nagyon természetes önvédelemre 
fegyvert kell ragadnunk. Ám nem hiszem, hogy 
volna csak egy kis rész is, kik kód vöket s 
gyönyörüket találnák az emberi erkölcsre káros 
kártyák speciál gyűjtésében. • '

Ezekben véltem röviden összegezve elmon
dani azt,, amihez . előbbi czikkemben t. Gyűjtő
társaim vélemény nyilvánítását — érdeklődését 
kertem. Ezt tehát előadva-még csak egy pár 
szót' akarok szólani a képes leyelezö-lap kiadók- 
hoz,;’sf eJiárusitók^öÁ

. Tisztelt Kiadók s Elárusítók! lm ha olvas

sák e vélemény , összegezést e lap hasábjain, 
szükséges, hogy belássák,/ mily hátrányára van-’’ 
nak ezek az erkölcsrontó kártyák sportunk czél- 
szerü ’ irányban való “ fejlesztésére. Gondolják 
meg! . . . a legtöbb képes kártyákat fogyasztók/^ 
__^a gyüjök- serege —- szól d, kiadókhoz s.elá--. 
fusitókhoz’kéröleg ilyenféleképen: ^csatlakozzatok 
ti is táborunkhoz, tartsátok- velünk?'!“. . , Ha 
pedig szabad egy kis ajánlattal szolgálni,'-a, ki
adóknak ajánlanánk, látva-a? itt mondottakat, 
ne adjanak ki trágár képeket. Az elárusítóknak 

. pedig azt, ha .á külföldi sajtó, erkölcsre káros 
kártyák elárusitására keresi fel, nej vállaikozza-- 
nak -arra, tán még a külföldnek is fel fog- tűnni 
ezenvisszáütásitás -s -habozva fog nézni :^mi ez ? 

■vMi^együKk'íiiég'/ann^f'a-mennyit megtehetünk! 
~ “'Ez az, a mit még a^válemény összefoglalással 
együtt mondani akartam. Most pedig mégegyszer 
megköszönvé, kik‘-eGjsekély .véfemény nyilvání
tásom bafi megr ősi tettek, abban, a reményben,
hogy- a t.-kiadók ..s elárusítók méghallják kéré
sünket s azt belátva követni is .fogják, — lete
szem .á toliam- —-Gzakó (j-ytthtr.-----

‘T------- :— ----- —--■ JoligRaxtGtyuk a liaztá, tpart^
k „Hungária" képes levelezö-lap gyűjtök első hazái

_ _ ‘ - - egyesülete.
J< Székhely : Székesfehérvárott. ■

Elnöké Klökner József Székesfehérvárott.
Alelnök :. Kölbig jFerencz .Teinesvár,i.^
Titkár: AiWzLJó^ef’.jÁagánzó Debréczen.---.*.

. Pénztárnök: GUgler Béla ■Székesfehérvárott.
-. Tagdíj egy évre: 2 kor. 40 fillér.

. ,Bejratási-dij~egyszersmindenkorra: il korona.
Tagok az egyesület hivatalos, közlönyét a „Képes../,

’ dJevekezŐ-Lap“-öt Mijtálanül-^kapják.
__  , Felkérjük .tisztelt olvasóinkat, hogy--a-mennyi- -— 
“ben egyletünknek még - nem tagjai, hogy abba 
belépni szíveskedjenek. Tagdíjunk egy évre-csekély 
2 kor. 40 fillér (beiratási díj egyszersmindenkorra 
1 korona) melynek fejében a tagok ^ájninkat díjta
lanul kapják és sok egyéb előnyben is részesülnek.
— Egyletünk egyik főczélja a hazai képes levelező- 
lap gyártási ipar támogatása, mit csakis, ha -minél— .' 
jobban tömörülünk"tudunk elérni a külföldi 
gyártmányokat kiszorítani. —: Lapunk előfizetői, 
kik.az 1900., évi.2 korona előfizetési dijat • mái’ _ 

.-,.b.ek-ül.dptték és .tagak kivannak;lenni, azok~csak ’
a 40 fillér külömbözetet éik-azj 1 korona beiratási
dijat tartoznak* megfizetni. ——Tag jelentkező 
ivek lapunk januári'számával lettek_ szétküld ve, 
kinek azonban ilyen nem volna kéáneT/az fór-
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dúljon egy kep.es levelező-lapon -az egyesület el- meg pontosan. Németországban éveiíkint kbelül 
nőkéhez, KlökneT József úrhoz Székesfehérvárra, kí_| -160.000 levelező-lappt._kénytelen ájmstaz—meg“ 
szivesen küld jelentkező-ivet és alarpszabálvokat. 4 semmisíteni, mert sem a csimzett, sem ’ pedig a

A ki egyletünknek magán kívül 3 uj tagot 
szerez, az 20 különféle képes levelező-lapot kap 
jutalmul, felkérjük tisztelt -tagtársainkat szí
veskedjenek levelezéseiknél Istaerőseiket egyesüle
tünkre figyelmeztetni s abba való belépést ajánlani.

*«*«x'xxx, xxxxxx V wxxxxx CV V..LJ11X<.UU, SCI 11 pedig a» 
, feladó lakczime nem yolt kipuhatolható.

— Üj levélbélyegek,; Németország és gyar
matai ez évben-uj' levélbélyegeket kaptak .sa 
posta - kincstár_az anyaország és gyarmatai 'ré
szére 210 különféle bélyeget, volt-^kénytelen ké-

■ szitetni. . A ‘ ’

A „Hungária^ képes íevelezö-lap gyűjtök első hazai 
Sorsz. egyesületébe tagokul felvétettek:
27.' Gróf Bolza Pálné'sz. gróf Vigyázó Jósa úrnő 

Szárvas, Békésmegye.
2§.. Hadai László fogynám tanuló Székesfeiiér- 

~~ .^gXesü^Knk“tagjai, lapunk mai számával 
a legelső és legritkább magyarországi alkalmi 

- ^ Jevelezö-lapot kápják/mint,' egy magát megne
vezni nem akaró tagtársunk ajándékát. A kártya 
az 1891-ben tliftŐtT^élmagyarországi *ipar- és 
mezőgazdasági' kiállitá-s csarnokát ábrázolja.. Ezen.

^kártyát JNémetországbaitkF^aIka|mi levelező-lap^,
. ]gyűjtők _1 márkával fizetik. Újonnan bejénő^(. Konrad JlaspefiKürnberg,Heinestr. 14. II.

tagok ameddig a csekély készlet tart utólagosan' 
. szintén megkapják. A_zq.ii Jagok. kik csak hely-"

x -ropj^^negz^^^^^OW^gWjtének." küldjék be ; 
. a kártyát-saját czimükkej^és 4 filléres bélyeggel- i 

'. -éllátvá. egyletünk- alelnökének Kölbig Ferencz J 
? ttfnak TemesváiUvármegyeház czimre. ki azt az j 
ottani postahivatalnál szívesen föladja.

A mint egyesületünknek -80—10CT tagja- 
lesz szétosztunk egyletuhk-tagjai közt egy ritka 
alkalmi .levelező-lapot, a „Kunossy-féle 
qaptiv Godard“ kártyát, mely szinten^ egyike lég- 
zitká^^ levelező-lapjainknak s a külföl
dön a legkeresettebb kiállítási-kártyánk.

— Fábián L. Dezső N.-Szalontán értesíti 
--Tagtársait, hogy levelező lapokat nem cserél. ■

Vegyes;
—i—MííflieUéktetünfe—Lapunk elöiizmői mai 

számunkhoz egy delft fénynyomatu levelező-lapot 
vesznek műmellékletül. — Á riHungária*i tagjai 
ezenkívül mar számunkhoz az 1891.’ évi temess 
várikgazd,...kiállítás■ alkalmi-levelező-lapját .is

. kapják, v , • - ‘rt ’ ’ —‘
— Egyesületünk alelnöke Ivöltu^ I eiencz 

ur Temesvárott vármegyeház felkéri olvasóinkat, 
hogy neki, az újonnan megjelenő alkalmi levelező
lapokat 2—2 példányban beküldeni szíveskedje
nek, mi értiszívesen küld Temesvári tájképes la- - 
pólyát vagy egyéb alkalmi kártyákat cserébe. -

—- Időszerű. Piiíczér, fizetni-! „Volt egy po
hár söröm egy kenyér és^ .húsz képes levelező- 
.lapom.“ _ .. ■ . __._V __ K

-VL Elveszett .^velezö-lapok. Sokan panasz
kodnak, hogy a postán sok levelező-lap elvesz^ 
pedig- a posta lelkiismeretesen kézbesít, a hiba 

" azonban ott van, hogy a feladó sokszor nemcsak. 
“n czimzésben felületes,-de saját, .czimét sem adja

Csererovat. (Tauscheckeju-’

~ Ezen rovatban azok czimeit közöljük, kik képes'"' 
levelező-lapokat viszonoznak. — Egyszeri beigtatás dija 
30 fillér 3-szor 70 fillér — fi-szor 1 korona 20 fillér, 
12-szer, 2 korona. —Minden előfizetőnek, valamint a 
„Hungária képes levelező-lapgyüjtök első hazai egyesü
lete “ tagjainak jogukban áll czimüket a csererovatban 

^évenkint egyszer, díjtalanul közzététetni.
Hermann Levering, Barop bei Dortmund, Königsstr. III.
Lulicsek Gyula, Pozsony, Convent u. 10. n
Miskolczy Mariska k. a. Szegzárd, Bartina u. 1508. sz.
T erjek"Antal;Kuií-Félegyháza.-^
Göllnitz Cári, iSprottau, Nieder-Schlésien (Preussen).

‘ ’ -Csak jó.^kartyákat. ■ r_;
Starke Paul, í)rjesden, Spenerstr. 13. Csakis jó és hely- v 

ről bélyegzett kártyákat egyen értékben.

Victor Stouff, 15 rue Washington, Bruxelles. (Csakis . 
kiállítási bélyegekért küld, - Belgiumi vagy Kongo-i 
•képes.levelező-lapokat.-Kápes levelező lapokat nem x 
viszonoz.)

Paul Tijelssen, Stud. litt; Münstereifél (:Bheinlandj.
Jurassy Ivánka k. a., Casimir u, p. .Féltorony, Mosonm. ‘ 
Engelwlrth Irma k. a., Botfalui czukor^yár, Brassó m.
Beneda Pál Antal, AlbertFIrsa • (Takarékpénztár.)-
Mentler Mariska k. a., Devécser, Veszpíémm. .(Budapesti - - 

jés Székesfehérvári kártyákat ,nem^ viszonoz.)
Barkó- Ilonka k. a.., Sikula, u. p. Boros-Jenő.
Alfréd Düggelin z. Steinerbrücke, Kaltbrunn, ^Schw'eiz.
F. Matthys, 451—OFth./Str? Broklyn-New-Yorte5_’ •
AIe_x. Prjitch, Pozarevatz, Szerbia.
Emilé Pernin, boulev. de la Liberté 8., Dőle (francé).,
Lina-Haueter, Balsthal, Bchwéiz.
Ernest Chartroux, Bari Olaszorsz.
Michel Moscu, Birlad, Bomania. ' -

. Charles Roudeau,^Arton, Belgium. .
Mathilde Klossner, Mattenhofstr. 22., Bern," Schweiz. “ 
Grosz Ferencz, Győr, Király-u. -(Élénk eserét óhajt 

’ helyről- bélyegzett-, táj képes- levelező-lapokkal.)

Szerkesztő postája. ~ r
H. -Egynek sor ártej tettük, a verses jövő . számunk^__ • 

^ban jön, aharmadikat nem közölhetjük.- .
- ;• Z. M. Natád. Köszönjük a lapot, ezt azomban kár 
volt JBécsben- csináltatni,' hazánkban 'szebbeket is- tud- 
-nak csinálni, —^;Sr tálán még olcsóbban 7is. ...
Kegyed'lapunkat múlt évb^fi’mint - az It^érn.-Verband.
f. P. S, tagja kapta Tagdíja fejében,‘'miután azonban ez 

~evben lapunk a fenti egylettel már semmiféle. összekötte^.;?T^ 
tés^pn' síneséiig kérjük az 1900, évre járó- 2 koronát 
beküldeni. • • ----

B. J. Sikula. Kérünk még egy koronát pótlólag be
küldeni, mert lapuig a csak egész. évre fogadunk el 
előfizetést. . ■ ; ’. —

„L. R. Szombathely. Élveiéhez csatolva csak T kor.
63. fiirt érkezett, ETait egyesület. pénz tárnokának át-
.ádtuíik. A*-kérdezett ur már lapunk előfizetője*, tessék, 
más ismerőseinek ajánlani lapunkat. — Legyen szives, 
uj-lakcznlíét - velünk _ tudatni, mert azt levelében elfelejt 
tette jelezni.- ' - . ■*-/...  ‘ ,
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Das Blaue Blatt.
Nemzetközi hirdető bélyeg- és levelezö-lap- 

gyüjtők lapja.
Kiadó: 1 ■

Peter Mathes, Stolberg (Rheinland).
Alakja 35 : 25 cím.

Megjelenik minden hó 1. és 15-én.
El van terjedve a világ minden részében, miért 
is hathatós hirdető lap kereskedőknek és gyűj

tőknek. — Mindenkinek nélkülözhetetlen.
Előfizetési ár:

A postánál megrendelve egész évre csak 60fill. 
Akiadó-hiv.-tólf kötés alattliozatva 1 k. 20 fill.

11 ■ Á; ki a posta előfizetési 
nyugtáját__ajjjhiadónak beküldi , az

. — 10 finom látképes levelezü-lapot 
kap ingyen és bérmentve, == ozon- 
kivül igényt tarthat egy 5 soros ingyen 
hirdetésre v-agy nevének a csere-rovatban 
3-s?ori díjtalan beigtatására. -.afeis. ■

Előfizetni lehet a monarchia bármely postahivatalánál. 
Hirdetéseket elfogad a „Das Blaue Btatt“ 

magyarországi képviselője Klökner Péter udvari 
könyvkereskedő Széf esfehétvárott. — Mutátvány- 
számot váíaszos levelező-tápon tessék kérni.

1900. Május 20. — Junius 10-ig.

Alkalmi levelező-lapok É
a buidapesti ►£<

I. nemzetközi levelező-lap 
kiállításról.

a kiállítás megnyitása napján a 

kiállítás1- helyiségében levő postán 

lebélyegezve, és czimezve darabon- 

kint 25 fillér Beküldése ellenében 

megrendelhetők 

cs. és kir.udv ári .könyv k ereskedésében
-■ r — $zÉkesfehéFváF’Qtt.

Levélbélyeg-fényképeket képes levelező-lapokra _és monochrom arczképeket beküldött fényképek 
W u után olcsón készít

Karolinenthal (bér Prag). >; , 92—1—1
-árjegyzék ingyen és bérmentve. — Ügynökök magas jutalék mellett kerestetnek.

A t. kártars urakat ez utón is van szerencsém értesíteni, hogy 21 év óta fennálló antiquar- 
köiiyvkereskedésemet feloszlattam. • . _ • .

Ezután könyvkiadványokkal és képes levelező-lapok kiadásával foglalkozom.'. Körlevelem és 
kiádványniin jegyekét a napokban ^átküldőm. maradok kartársi üdvözítői

További szives partfogasat kérve, r- . ■- ---■■■ r £ i s I e r G. p--
könyvkiadóhivatala és.képes levelező-lap nagykereskedése,

Budapest, VI., Sziv-utcza 43. (saját házában.)_______91—1—1.

Britt-Guiana
képes levelező lapok ,

48 egész uj mintadrlija 15 kr- (Beküld- 
hető levélbélyegekben), egy enkintczimez  ve 
és ritka bélyeggel bérmentesítve küld

H. K. L. von Ziegesar.
157 Waterloo Street

Georgetown Bemer ara"(Bit Guiana). ■ - — 
85—3—6 n " ’ ' " ' -

ÁRVÍZ 
SOPRONBAN 

1900, Április 8-án •, - .
14-féle levelezö-lap megjelent. ' • 

drbja 10 fillér, postadij külön. —, Bélyegbeni 
fizeWék^élfogádtatnak és kívánatra- ezimeztetnek.

~ Kummert Lajos.
képes levelezö-lap nagykereskedő, , “

90—1—1. ' SOPRON. ’

Nyom. Dsbreczenyl Gyula könyvnyomdájában, Sz.-Fehérváréit. Kiadó-tulajdonos: Klökner Péter Székesfehérvárott
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- HAVI FOLYÓIRAT KÉPES LEVÉLEZÖ-LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA.

képes levelező-lap gyűjtők első hazai egyesületének hivatalős közlönye.
< A budapesti I. Nemzetközi Levelező-Lap kiállítás hivatalos közlönye.

- Megjelenik minden hó elsején. Szerkeszti: Klökner Előfizetési ára az 1900. évre 2 kor.
. •„ .

Székesfehérvár, 1900. II. évfolyam."—~-6. szám.
...........  1 1 — ................... ..... áílrf—,■ ■ ■ ■■■ ■■

.. • r 

* Jumus 1-en.
.......—-----------------

mai vannak, s a "ki ma’még fénynyo- 
matu levelező-lapot külföldön készíttet, 
az nagy hibát kövét él, mert itthon épen 
olyan # szép munkát - kap és ép olyan yy 
olcsónf mint bárhol a külföldön. - 2

-Midőn a képes levelező-lap előállí
tás még igen kezdetleges volt, többnyire - 
af színes ’kőn^^^tu kivitelt alkaímaz- 

“^rak,'melyeket _ fényképek ? és többéin-'__•
i vésbbé. rósz rajzok után készítettek, s ... ■ 

ha a kivitel dolgában haladás nem ál- ’ ~ 
lottvoljia be, úgy 'aligha, terjed el a 
léveleződap gyűjtés ilyen arányokban, 
mint azt ma tapasztaljuk. Természetes . 
tehát, .hogy-., átiözönseg fokozott- Ízlését 
.és a képek természethüségét nem elégít
hették ki a minden művésziességet nél- 
külözA-^özönseges.;“kőnyomatok. Kellett _ 
olyan módot keresni, mely a természetet 
hivebben tükrözte vissza, s< ezt afény-- 
képezés utján a fénynyomatokban talál- 
ták meg, s a mült év elejéig tényleg 

„ezen sokszorositásLmód uralta leginkább .

vvKépeiW
Ha Berlin, Drezdát Lipcse, Hamburg, 

AI. m. Erank-fu-rtt-^tuttgart, München és 
... _Nurnberg műintézeteiip végig járunkpdjá- 

mülatba éjtenek bennünket azok , a reild-
— kjiyül- nagy arányú teyhnikaiÁ-berendezé- 

sek, melyek kizárólag a képés levelező-
. lapok előállitéláita^szolgálnak... — A kd1* * 

.n.yömdák--a--litlíögi^is^ százainak ad- 
nák foglalkozást ?es igen—szép keresetet, 
a fénynyomdákban száz és száz fény- 
képés.zl’retcíucheur; nyomdász és ngyéb' 
segéd személyzet, keresi meg á“tisztes 
megélhetéshez szükségedet. Eestö és_raj- 
zoló művészeknek egészen uj jövedelmi 

' forrásokat nyitott meg a képes levelező
lap gyűjtési - sport, s ha látjuk azt - az 

_síoriási mérveket 'öltő forgalmat, s ha 
halljuk azokat a szédítő számokat, me
lyek a naponkint ‘ előállított kártyák 
mennyisegét-, jelzik, s hogy mindezen 
termelés „egy nagy része hazánkba kerülj 
úgy. a szivem fáj, hogy irrindez-miért nem 
készül otthon? miért kell azt a sok pénzű, 
külföldre küldeni, „s az ő ~ugyis- fejlett. 
iparukat a magunké helyett támogainx _

a-piaczoty a mi főleg abban leli magya-. - 
rázatát; mert mig-á kőnyomata kivitel

• csakis nagy „ példányszámnál fizette ki 
in agát az előállítónak, addiga fénynyo- 
matu kártyák mái" 1000 drb. előállitá-- . 
sánál is elég’ jutányosak.

A. fokozódott fogyasztás következté- ; 
Hsen bátorságot .' nyertek . egyes < kiadók, __ 

és- a^ártyákh.óz ügyes festők által ere“- 
deti festményeket készíttettek, s ezeket 
sokszor 100—200 koronával is, megfizet- 

. ték, melyeké, kőnyomdnj^ utón sokszoro- 
sittattak, sokszor 16—24 színben is, ezek 
a tuláj donképeni ,/művész kártyák“, s ezek 
-azon kártyák, melyek, mamgy nálunk, . 
de főleg_ külföldön- az annyira elter- 

’jedt íénynyomatu kártyákat iMoritjak, ....

Tagadhatlan, hogy nekünk is vol-
- mának mintaszerűen berendezett kőnyom-. 

dáinkfmielyek “ép oly. szép munkát tud-~ 
nának_ előállitank sajnos, hogy ezen 
műintézetek a képes levelező-lapok-elő
páll itására csak igen csekély, vágy-egy:

"általán semmi figyelmet sem fordítanak,
s igy azok, akik ~itthon szeretnék leve- : 
lező-lápjaikat készíttetni, kényszerítve, 
vannak külföldre fordulni, s-éz :a legna
gyobb baj- — A 
lapok terén már 
ilyen iiííezetóink

fénynyomatu levelező
jobban^ állunk; mert 

már -nagyobb szam-
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,a mi érthető is. — Manapság a kivitet 
ezen terén oly rendkívüli haladást lá
tunk, hogy bámulatba. ejtiimég a szak
embert is. — Oly csodás szép szinhatást' 
s az eredeti áquaretBöl alig megkülön
böztethető kártyákat Uátni, hogy azon 
gondolkozunk, h'ol fog Ja technika végre 
megállapodni, mert már tökéletesebbet 
alig tudunk elképzelni.

Ez a kivitel beszámítva az eredeti 
festmény költségét, csak annak a kiádó- 

’nak fizeti ki magát, a ki legalább’ is 
10—15,000 darabot tud .egy„levelező
lapból egyszerre megrendelni. Kisebb 
helységekben tehát a koczkázat nagyobb, 
mert egy minta még nem elég, a kö- 
zönség azzal meg nem elégszik;’, viszont 
azonban a tetszetős_és szép kártyából
mindig több fogy, s innen van, hogy 
ilyen kártyák ma márjelentéktelenebb 
helyeken is láthatók.

- Ha'tehát jóslásokba bocsájtkozha- 
tunk, úgy én.a művészi tájképes levelező
lapoknak jósfoj$ jövőt, mert csakainű- 
v'észét_foíf_’örök becscsel *s z a levélező-lap 
gyűjtési sport csak akkor tud maradán-• 
dóana közönségben meggyökerezni, ha 
á művészi ügyesség, abban 'kellőleg, ér
vényesül. .Hazánkban, az utóbbi idő
ben a művészet iránt már az iskolákban 
kezdik az ifjúság érzékét ' felébreszteni, ■■ 

. s az eddigi mulasztásokat pótolni. Hogy 

ennek az általános művelődésre mily nagy 
befolyása lesz, azt '"talán felesleges is. 
mondanom. — Ez az uj nemzedék egész- 
más szemmel fbgyfo;(fiézni a ma egyesek 
által szépnek tartott - rajzókat, s nem 
eTegiten.§J.ki fejlettebb Ízlését, s ném ta
lálna élvezetet ' azon kártyák gyűjtésé
ben, a melyek nem eléggé, művésziesek. -

Törekedjünk tehát úgy mi gyűjtők, 
mint kiadók, képes kártyáink művészi 
értékét emelni, az igaz, hogy a művészi 
kártyák 10 fillérnél nem olcsóbbak, sőt . 
legtöbb esetben.' még .drágábbak is, de 
viszont inaradandó; becsesei bírnak, a 
mit a. közünségns^ártyákról némámond- 

ihatunk, — A kevésbbé tehetős gyűjtő/ 
gyűjtse a fénynyomatokat, de azokat-a 
közönséges- szinnyomatu s minden mű
ízlés nélkül rajzolt 'tájképes kártyákat, 
mint a milyenekkel különösen, egy bécsi 
CZeg az országot elárasztotta, se ne ve
gye, -se np ' küldj é,-semfoj gyüjtse, -
M agyarországtképes

Ezen rovatban .minden, boríték alatt hozzánk -be-__
küldött táj képes, levelező-lapot díjtalanul* felsorolunk,^ 
miért is kérjük aFf. "kiadókat, hogy .újonnan megjelent 
levelező-lapjaikból 1—1 példányt lapunk szerkesztősé- ' 
géhez beküldeni szíveskedjenek. , , •

Rövidítések: Aqu*  = Aquarellnyöriíaf -í. „== fény
nyomat. Pny. —. Platiiín'yojnát. Hf. = Holdvilágos 
fénynyomat. D. = Delft (kék) fénynyomat. Sz. = • 
^Színes. Kőnyomat.A. Autotypia (klisé nyo
mat) Z. ^^Ziiikographia*.  z.—- zöldes. -

Baróth. Kiadja . ÍJániel-Ferencz,. beküldő 
Ambi’ózy Gyula-ur-Budapest.

tá H e z Á..
Havi-.napló.

,____Vezeti: Czakó Gyula. “
Tapasztalatok — tanuságtTk.

MikűL -a . ,,Hüngáriaf...,képesvdevelező-lap 
gyűjtök első hazai egyesületébe belépési bíjetén- 
tésemet elküldtem s fölvételemről lapunk utján 
értesültem, elhatároztam, hogy minden erőmmel 
azon leszek, hogy , fejlesszem a mi gyűjtési spor
tunkat. Ez indit_arra most, hogy kedves' Szer
kesztőnk engedőimével, havonkint igénybe fo
gom venni e lap szives .olvasóit. É „havbnapló“ 
.rovatka alatt fogok Írni. Képes levelező-lap gyüj-. 
tés terén szerzett tapasztalataimról és egyébb 
más. kepés levelező-lapos, dolgokról. „Szives üd
vözlet1* előrebocsátásával beíefogök. első havi-, 
naplóm Írásába.

Abban'az időben; mikor képes levelező-lap 
barát lettem, nem sokat értettem ezekhez a ké
pes levelező-l^os dolgokhoz. Majdnem semmit. 
Idő: s-tapasztalat vezetett-bej ebbel Képes leve-" | 

lező-lap gyűjtésre vonatkozó . Szabályokat nem 
ismertem-p csak egyet. S erről áz egyrőL- biztos 
voltam, hogy- e . sportot nágylj^-'ü2.^ is. ezt 
tartják első''főkelléknek. Mi volt, ez? tán', fölös- 
leges? fö mondanir...de mégis kimondom : „gyors, 
s pontos válasz.11 Ez az egy hidat teljességben 

. meglévőn nálam érlelődve, majdnem forduló pos
tával-továbbitám cserekártyáimat; igaz ugyan, 
hogy sok j ó csere.társra is tettem igy szert, —de . 
mégis bántott, hogy több helyről nagy sokára, 
avagy egyáltalán ném is jött csereláp. Tovább 
alkalmatlankodtam s többnyire azt, á ^Választ 
kaptam: „régen elküldtem már, csodálom, hogy "

• nem • tetszett -megkapni,11 (Most már ugyan "nem 
zaklátódom, hisz emberismeret is az élvezetek 
közé tartozik.,)'. Nem ás kételkedném legkevésbé ' 
sem a cserelapok eltévedésében, ha egy-két sok- 
tápasztalatu szives ]élektől kellő. útbaigazítást' 
idejekorán nem kaptam volna,, avágy ha ez oly 
sokszor elő nem./fordult volna..- . A_ dolog úgy all 
az ilyen- tévedéseknél,, hogy gyűjtőink „kis“ része 
(nagyon- természetes mindig' tisztelettel adózunk 
a kivételnek, részemről óhajtom, hogy mindünk! I 
magát annaÉ-érezze) ‘megkapva a cserepéldányo-„.



„-.--V ; vü'L ... ' a_képes levelező-lap.
’ ■“ 1. Baróthi főtér, A. 2. ÜdvozÍet_Barófhról. A. 

Békés, Kiadja Véver Oszkár.
1. Fonó ka, z. f. - . —. . ’
Bodrog-Olaszi; Kiadja Lővy A. S.-A.-Ujhely,
1. Bodrog-Olaszi kastély, z. f.
Brád. Kiadja Abr-ahám J. . \
1. Főtér, violasz.^f. 6975. Arany zúzda.

violasz. f. 6974. 3. Arany, zúzda, f Brád-Rakova.'
Central szálloda, z. f. 7011 b) 4. Állomás belseje.
Állomás külseje, D. fr6976 d.

Gyö^l Kiadja Berécz Viktor.
ok,vár, Aqu. 5435. 2. Az uj város

háza, Aqu.
Somogy-Keszthelyk Kiadja Mérei lg., beküldő 

Szelestey Lajosné úrnő, Tót-Szt.-Pál.
1. Részlet Sompgy-Keszthelyrö! II.. f. 413. 

é^^Siasz-BFgen. Kiadja Hübner Ignácz.
£- 6456. 2.- Városrészlet a 

setafé'rrei, Pny; 6455 b. 3. Matskási kastély.
■ • Horváth kastély, viölasz. "f. 6454.

' Székesfehérvár. Kiadja.. Klökner Péter.
1. Megyeház, z. f. 21. sz. 2. Nádomitczai 

részlet. Pny. 40. 3. Püspöki palota. Pny. 41.
Tata-Tóváros. Kiadja Englander’ s társa. .

— h Komáromi-utcza^kv2>lTörök mecset.. A.
Váoz.. Kiadja Divald Károlyt Budapest.
1. ..Kőkapu," Hvf. 163. '

' ' A - többi beérkezett j___ __ wkárt vakar helyszűke ■

Külföldi szak-irodálöm.
II - Baccoglitore dk (xirtaVme illustratt. Milano 

’ Anno II. No. 10. ; , 20. Maggio.
- fiir Ansichi^-kartetisammler Nerd-

hansen III.-Jahrg. No. íj. _ 25. Mai.
-i - Illustrirte Zeitung fúr Ansud^karten-Summler 

Berlin IV: Jahrg. No. 15. _ -' - 1. Mai._
• Ansiclitskarten-Börse^ Berlin I. Jahrg. No. 9.

a. -- ~ ' - ír Mai.

- kát mindjárt gyűjteményükbe sorozzák, jóllehet 
á'megfelelő revanche adást nem jegyezték elő. 
Sy mikot a- csereadásra • kerül a sor, veszik 

• gyűjteményüket s így' könnyen megesik, hogy^ 
pVegy-két .újonnan érkezett lap kikerüli figyelmü- 

két. Nem is lehétmzidlyen- eljárásnál csodálni, 
mert a temérdek képes levelező-lap között, 
könnyen szem elöl téveszthető egy-két nem vi- 
szon-zott képes kártya: Ilyenkor abban a teljes 
tudatban"és meggyőzödében vannak, hogy már

- a kellő cserét megadták.;- vagy ha mégis kissé
kételkednek ténylegességében,'hivatkoznak ezen 
ismert "közmondásra: „Errare humánum est.u Ez

. igaz ugyan. Del nem kellemes, ha- többször .for-
■ dúl elő s ~ba még hozzá járul azrns a mi a pos
tán esetleg elkallódik.- Nagyon ajánlatos tehát e

' „kis“ résznek, az érkező kártyákat -csere adás 
. előtt a. gyűjteménybe be nem sorozni, avagy pedig 

jegyzékükbe megérkezéskor bevenni (tán ez . a 
helyesebb), nehogy úgy maradjon. Levonva a 
tanúságot, tartsuk tehát főszabályként szemünk 
előtt-mindig : J* * v . - . _ _

Magyar alkalmi levelező-lap újdonságok.
Rovatvezető: Eölbig Ferencz -— Temesvár.

1 . = széles kép.
1 : = magas kép.

_ Ezen rovatban minden beküldött magyar alkalmi 
levelezö-lap díjtalanul ismertetve lesz, miért is kérjük 
a t-. kiadókat' és olvasókat, hogy az újonnan megjelent, 
vágj- e lapban eddig még nem közölt régibb magyar 

\ alkalmi levelező-lapokat 1—1 példányban Kölbig Ferencz 
fúrnak Temesvárra beküldeni' szivéskedjenek.

■ Buziás: Öézi hadgyakorlatok 1898. 
szeptember. .

3, „Üdvözlet Btiziásról. — A -király ö felsége ~ 
udvarának lakosztálya az 1898-iki hadgyakorlat 
alkalmával. — Római-k^th.. templom.“ —Herr- 
ling Károly Buziás. 4. ,sz:.— Fénynyomat. —"ü. 
Szöveg‘ni^gyarméinet....

Ls sas zegh : Az 1849-ik. évI.csata é 
fordulója 1899. április. ~ ■

1. „Az issaszeghi hölgyek megkoszorúzzák .
-.a honvédsirpkatd- — Szénássy és Reimapn Buda^— 
pest. —f‘Fénynyomatl Szöveg magyar.

Pápa: József főhercze_g látoga
tása 1899, szept. 11. •

_ . i-. 1. „József főherczeg Fenyvessy főispánnál, 
Pápán.“ — Groldberg Gyula Pápa. —\Fény- 
nyomat. — Szöveg magyar.. .

Pápa; Ka po ssy Lucz ián dr. 25 éves 
■Tanári j ubíleurna 1900. április 22.- 1.'

1: ^Kapossy--ínrcziáir dr. főgymn. tanár 25-
éyes jubileumának emlékére Pápán 1900. ápr. y 
22r“ (arczkép 'fögymnasiumi épülgt).Sr-...Mayer 
Adolf Pápa. — Fénynyomat. — Szöveg magyar. :

Pozsony:. Helyi ipavkiállitás 1899. 
szeptember hó.

• 6. „Pozsonyi hel . iparkiállitás. Hubert- 
féle Champagne- payi on.“ — Freistadt M.
zsojjy. — Aütotypía. - Szöveg magyar.

• 7. „Üdvözlet a pozsonyi iparkiállitásból.u
(az -„Iparu allegóriája-'háttérül Pozsony város 
látképévé!). —Drodtleff Pozsony. — Fénynyo- 
mat. —■ Szöveg magyar-német. .

- Pozsony:. Árviz 1899. szept. hór ~
2. (Hungária kávéház előtti Jér) *— Kiadó ?

B. 'sz: — Fénykép. —- Szöveg_mélkül. ' _
3. (Dunápart) — Kiadó? -7. sz. —r Eény-

, képj^— Szöveg nélkül. . -- ’ -=-—
j fe kapott kártyákraJv^ó yyors s pontos csereadást.
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III.

No.

- Revue ildustréc de- la Carte 'Postale Nancy É 
Année No. 5. ; - .15. Mai -

^chrétzerischeP Pőstkarten~ Zeitung Saanén -
Jahrg. No. 4. 25. April...
La Carte postale illustrée Paris. 2-me Année

13., -AvrÍl. í..s
Rivistd de Francobollo Róma" Anno' IVr :"

2/3. Febbraio-Marzo.^_. T —-
Dér Postkarten-Sanimler Leipzig IV. Jahrg..

15.. Mai, ' .
Tahié Vniversélle d’adresses pour les col-

lectionneurs de magnH^juewTartes pQstates illus- 
trees et Correspoiídant polyglotte. Wertheim 
Année II. No. 1. 1; Mai.

No.
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- - Pozsony : J ágzaj 1 ás 190Q. j a nuár 7.

. 1. (Jégzajlás) -—Kiadó? — Fénykép. — 
Szöveg nélkül. / “ r

Pozsony: Tallér Pü 1 p o 1 gáfmes- 
ter temetése. 1900yjmá'rczius 17-én.
j......—1„,....,.(A-.-gyászmenetj^tképe, kártya’ gyász
keretben. — Kiafi.0? — Fénykép. — Szöveg 
nélkül.

* ~ ^Pozsony: Alagut beomlás 1900.
' 1. „ Arbeomlott pozsonyi alagút. —- Kiadó ?

— Autotypía.. — Szöveg magyar-német.-
2. (A beomlott alagút behavazva). —■ Ki- 

...A adó? — Eénykép. — Szöveg nélkül. ,i
Sopron: Árvíz 1900. április 8-án.
1. „Árvíz 1900. április 8-án.“ — Kummerth 

L. Söprőn 191. szám. — Autotypfia. — Szöveg 
magya-r-íiérnet. , ■ ..-:„,.c...... ,

vt 71 M,Áú k- á c s y Mi h á 1 y * *>  fi a 1 ál,^, . 1900.

A „Hungária" képes levelező-lap gyűjtök élj 
sÁrsz. egyesültébe tagokul fel
29. Ivánszky Elek könyvkereskedű^Besztercze- v

bánya. . ■_'. .. "''' " y '
30. Gigler Béla, Székesfehérvár.' ■ u . ,...
31. Parassin József orvoshallgató Szeged,*'Kossuth

Lajos'sugárút 7ÖÍ sz’. Cserél tájképes helyről ; '
■ • bélyegzett és saját czimére érkezett lapokat. í ....

32. Ember Gézáné szül. Gazda Rétyi Anna kir. *
törvsz. vizsgáló biró neje Nagyvárad. Áldás . d,
utczá-Knapp-h áz. Cserél színes táj képes és

. ■ helyről bélyegzett lapokat külföldről saját____ _  _
- u czimére dátummal ellátva, továbbá _génre, 

művészi, virág/és_ álját képes”lápokat. ‘
33. Fejes Zoltán adóhiv. ellenűr Heves. Csak
• _ - használatlan levelező-lápokat gyűjt és pedig 

tájképes, művészig néprajzi és ■ történelmi 
kártyákat kér boríték alatt beíratlan,

------melyekért egyenlő- értéket küld kívánat 
szerint.

májusi. ■ .
1. „Munkácsy Mihály festőművész' szül. 

. 1844. február 20-án, meghalt 1900. májúra l^éü. 
Örök-nyugalomra helyeztetett Budapesten 1900. 

'május 9-én.“ (Arczkép- gyászkeretben). — Bell 
I. E/de Budapest. — Zinkögraphia. =_ Szöveg

” magyar.-^

meghalt 1900. májúra Véti.

- Művészi képes levelező-lap újdonságok.
■ Munkácsi Mihály temetése napján 1900. 

május 9-én egy igen csinos zinkografiái levelező
lap jelent meg, inéiba nagy művész jól..- sike- 

fc- - imlt-arczkén kívül tfö alkalmi felirattá! van el-' 
L látva. — A kártyák czim nélkül 1900. május. 9.

postai- lebélyegzéssel darabonkint 10 fillérért 
kaphatók Gondos Ignácz tagtársunknál Buda
pesten, VI., Szondy-u. 21. j
.— Kopallik F. tanár eredeti aquarelljei után 

'két uj sorozat jelent meg Philipp & Kramer bé
csi műkiadónál a yQoüpéból“ czimü^cyclusbél a 
X- sorozat azInnsbruck—Bregeiiz—Linclaui, a’ 

-i, Xl-ik a Gmunden—Ischl—Ausseei vonalakat mu
tatja be 10—10 háromszinü aútotipiai nyomat- 

....:: bán. A kártyák mint ezen czég kártyái egy-
álfalá-h igen szép kártyák s méltán nevezhetjük 

~. „művészi'kártyáknak.1' • ■—=-: — ->■
— Eísler G. kiadó-hivatala (Budapesten, VI., 

Sziv-u. 43.) olcsó és mégis szép szinfiatásu kivi
ig' .télben égy nagy sorozat . képes .levelező-lapot , 

adott ki, melyék márisV á harmadik kiadásban 
jelentek meg. A-most készült kiadás 86 mintá
ból, számos üj virág, alak, állat és’ nyári táj
képből áll. ■ . . ■

— Galantai Gyula kiadásában ismét egy uj 
mintáju-élő_virágos levelező-lap jelent meg. Egy 
gyöngyvirág szállat két levéllelj*'tartósan  felra
gasztva ved a két... sarkán .szalágtrsszel megerő
sített gelatin lap. „A csinos újdonságnak különch- 
sen. májusban volt nagy keletje.

P —Göre Gábor szintén reá kívánkozott á 
képes kártyára. Nyolca sikerült mintát adott ki 
Göreék kiadója a Singer & Wőlfner czég Buda
pesten. — A kártyák tetszetős kivitelben itthon - 

- készültek humor barátai, örömmel veszik.

EGYLETI HÍREK '

Jelige : „Pártoljuk a hazai ipartr“
A „Hungária" képes levelezőlap gyűjtök első hazai ~ 

egyesülete.
‘ ’ Székhely: Székesfehérvárott.

Elnök : Klökner'- József Székesfehérvárott." 
Alelnök.: Kölbig- Ferencz Temesvár.

- Titkár : -László. József magánzó Debreczen.
Pénztárnok: GigleryBéla- Székesfehérvárott.

Tagdíj egy élvre: 2 kor. 40 fillér. '
Beiratási-dij egyszersmindenkorra: I korona.

Tagok az egyesület, hivatalos közlönyét a „Képes ~
Levelező-Lap“-cá> díjtalanul kapják. _

‘Felkérjük tisztelt olvasóinkat, hogy amennyi
jén egyletünknek még nem .tagjai, hogy abba 
belépni szíveskedjenek;■ -Fagdijunk egy évre gspkély 
2 . kor. 4D'fillér ”(l5eiratasl:clij egyszersmindenkorra 
1 korona) melynek fejében^ a tag^_ Lgpmkat 'difiét—

- lanul kapják és sok egyéb előnyben.is részesülnek. —--

•f*

<*

az évi dij felét fizetik, hacsak a lapot Januártól 
kezdve nem óhajtják. — Egyletünk egyik főczélja 
a hazai képes levelezá-lap gyártási ipar támogatasaj ~ 
mit csakis, ha'minél jobban tömörülünk tudunk 
■elérni ,aküUaJ^Í-.--OArtmXnyökat kiszoxitani.,.
.---- Tag -jelentkező ivek. lápunk , januári^szá-:
mával lettek szétküldvej kinek azonban- ilyen 
nem-volna kéznél,, az forduljon egy-képes leve-■ 
lező-lapon az egyesület elnökéhez, Klölcncr József 
úrhoz Székesfehérvárra, ki szívesen küld jelentkező- . 
ivet és alapszabályokat. • _ ~ '._

A ki egyletünknek' njagán kívül 3 uj tagot 
szerez, az 20 különféle képes lévelezö-fapot kap 
jutalmul, felkérjük tisztelt tajtársainkat, szí
veskedjenek levelezéseiknél ismeréseiket egyesüle- - 
tünkre figyelmeztetni s abba való belépést ajánlani.

hazai
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......s Az ej-sö-körküldemény yisszaérkezyén május 
hó 21-en a második jön köröztetásre. Ezen kül-

A demény a 10., 31., 32., - 14., 16'.; 19., 6.,
12., db. és 28. számú tagoknak fog kiküldetni.
A résztvevők felkéretnek, hogy a köjküldemény- 
szabályzat minden -egyes szakaszát pontosan 
tartsák bes Minden küldemény bérmenteseh 
továbbítandó, ezen, továbbítási - költség a 7. §. 
értelmében a tagokat terheli, kik kötelesek 
minden egyes küldeményt bérmentve, továb-

■ bitani; ezen összeg tehát a kártyák árából nem
- vonható Je, ugyszintérpa csomagok kézbesítéséért 

szedetni szokott dijak -sem. Csak ha egyik tag . 
mulasztása vagy egyéb körülmény folytan a

_ csomag E érmen tétlenül küldetik «1 és a czim- 
~~~zéttnék~ ezen jcsdmag. kézbesítésekor ezen portó-

■5^difeté‘kit-í-lF2 fillért) leróni kell, vonható le ezen ...... , .
" összeg-a megtartott levelező-lapok árából, de. a kör üldemenyek utján mindenki értéke-

. s-’ ... -3 . 1 -... ’ iii vi t sithetl azon levelező-lapjait, melyek gyuj-
- áz alelnöknek rögtön bejelentendő, hogy az ezen teményében már. meg vannak (doubletták.).....
összeget a-mulasztást- elkövetett tagtól behajt- az egyesület tagjai a,,hivatalos közlöny
hassa. — A levelező-lapok ára csakis az egyleti l’lvi l csere és hirdetési rovatában árengedmény- .

..... pénztárnoknak küldendő, migellenben^az egyéb.pjien részesülnek.'
a körküldeményre voiíatko^S^velezések a-^ungarra^egyesüleAfőczélja-. a hazaf’
alelnokhöz intézendők. • 1 .levelező-gyártási ipar pártolása.

. A körküldeményeknek szánt kártyák az. Mprf «gye»Üetünk i®nkint tagjait értékesés 
z. ITrel, ‘ ntla levelezőlapokkal lepi me8,

r ■ T >- i i .J i taqdir2 korona 40 mler. -m -a.Vlannt.ha.n' avő naszim A.t aii PVP1 azo- A n J J ------ -í jó állapotban7 levő használatlan levelező-lapT■' 
úgymint tájképes, irodalmi, művészi stb. kártya,’ 
valamint’használt is, de ezekből csak a jó álla-, 
pótban ..levő, helyről, feladott táj képes és alkalmi . 
levelezőlapok fogadhatólo-«L- köröztetésre. Vem ;

- tagok i^küldhethek- kártyákat . köröztetésre.
Mihelyt a küldemény visszaérkezik, megejtetik 

_ a leszámolás. Tagok, az eladott kártyák ára után ; 
• 7°/ó, rremvtagok 10yo-ot fizetnek a különféléi

kjadások fedezésére,., .az. esetleg fennmaradó kár- ■ 
. tyák vagy tovább köröztetnek, vagy ^visszaküt 
•detnek. At- visszaküldési'.portó a vételárból le- 
-vónatik. Czélszerü_ minden egyes kártyán, a
czimlapon—a bélyegnek szánt helyen, használ- 

é-tak^^ áfi beszállitó tag’ számát
esetleg ném tagoknál a beszálli-tómáltal válasz

Minden gyűjtő lépjen be
■ ■ a- •

„HUN^ÁBIA“
képes-fiévelező-lap gyűjtők ~ elsőhazai egyé- 

sületébe ! !
M Prf anHungária‘í egyesület tagjainak egy ma- 
111 L gas szinvönalon álló szaklapot ad ingyen. 
lyTppf ezen szaklap mindenben' tájékoztatja a 

rlilüLl gyűjtőt, útbaigazítást ad, szakszerű czikke- 
ket közöl hazánk-legelőkelőbb gyűjtőitől, ismer
teti az újdonságokat, ..felsorolja az alkalmi leve
lezőlapokat, .elősegíti csereösszeköttetéseket.
Mppf a „Hungária“ n3gyesiff^ megvédi tagjait 
Iliül l a tisztességtelen elemektől. -

az egyesület körküldeményei által- módot 
Ifiül l nyújt a tagoknak gyűjteményeiket olcsó 
áron gyarapítani és kiegészíteni.

— Bciratásidij egyszer'
■ ’ s mindenkorra 1 korona.b k ' "

Egyesületi alapszabályokat, > ügyrendet, a 
kpiköldenfényekre. /vonatkozó*  szabályzatot és be= - 

yíepésf. nyilatkozatot képes levelező-lapon ' kérjen ' "' 
Klökner József úrtól, _az egyesület''elnökétől Szé
kesfehérvárott. ‘ . ■;?

kártya árával,'-, fillérben ki- ' 
. ez annyit jelent, ' hogy a 

. r, ’a kártya ára 4 fillér. .Ez { 
vbb megejthetése és felesé-' ’

- végett .ajáíilatos. ’ y ! 
-7 forgalomban csakis tagok 
ek közül isi.csak azok, kik' 
nyilatkozat. aláírásával 
ntos betartására.- k ötél ezték. 
kiszerelt'' sj ..szabályszerűen ?

, a budapesti kiállításban.

. . . Vegyes: :
— Mümellékletül mai szamunkhoz a buda

pesti I. nemzetközi képes leVelező.-lap kiállítás ' 
hivatalos' kiállítási bélyegét mellékeljük. Ezen . 
bélyeg a: magyar szöveg mellett; franczia, angol, 
német, olasz és-cseh szöveggel-■ is. megjelent s a 
kiállítás külföldi propagálására szolgált.' .

— Lapunk mai száma, mely a budapesti 
nemzetközi ■' lévéLezŐ.-lap kiállítás' megnyitására 
jelenik még, 10,000 példányban nyomatott, s a 
kiállításban- ingyen, osztatik szét. .

— Egy haríini gyűjtő összeszámította, hogy 
Berlinről eddig. több mint 18,000 félét képes 
levelező-lap' jelent meg. Ez magában egy óriási" 
gyűjteményt képez, s kétkedünk, vájjon össze 
tudná-eezt valaki még hozni.

ÍW '— Gyorsasági KirályujdF^erlihi- látogatá
sának emlékére Liersch berlini mükiadó 3 alkal
mi levelező-lapot adott ki, melyek a május_4-iki 
bevonulás egyes’ jeleneteit mutatják bé pillanat 
felvételek után készült autotipiákban? Ezen kár
tyák a bevonulást követő , napon, -vagyis május 
fi-én már forgalomba kerültek s két nap alatt"
nem kevesebb mint .140,000 darab kelt el belőlük.
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Pozstony: Jégzajlás 1900. j a nuár.7.

X. 1. (Jégzajlás^'— Kigdó.?. Fénykép. — 
Szöveg nélkül. ’ ' ;

Pozsony: Talle-r Pál polgármes
ter temetése. 1900". márczius 17-én'. ..

1. (A gyászmenet : látképe, kártya gyász
ai keretben. — Kiadó? —” Fénykép. — Szöveg

nélkül.
Pozsony: Alagút beomlás' 1900.

-1. „A beomlötf pozsonyi alagút.“ :— Kiadó?
- — Autótypia. — Szöveg magyar-német.. <

2. (A beomlott alagút behavazva). —■ Ki
adó? — Fénykép. <— Szöveg, nélkül. '

^opron: Árvíz 1900. április 8-án.
1. „Árvíz 1900. április 8-án.u — Kummerth

L.'Sopron 191. szám._^dAutótypia. y- Szöveg 
magyar-német.

■ JVÍunkácsy ■ Mihály halála: 1900.
■ .1 ' i- . . . . ... .

1844. február 20-án, meghalt. 1900. május 1-én. 
Örök nyugalomra helyeztetett Budapesten 1900.

m a j us 1. “ t - ’• í
Munkácsy,. Mihály festőművész szüld 

1844. február 20-án, meghalt. 1900. május 1-én. 
Örök nyugalomra helyeztetett Budapesten 1900. 
május? Űrén. “ (Arczkép gyászkeretben).^—...liell'

■ ~L Ede Budapest.. 2— Zinkőgraphia. — Szöveg
■ magyar. ' ■ . .. . . ..... • •

Zinkőgraphia. — Szöveg

f—Művészi képes levelező-lap újdonságok.
— Munkácsi Mihmy" temetése napján ?1900. 

r— ■“ május , 9-én ^gy ig^psínos .zihkografiai leyfelézö;' 
lap—jelenf-ineg;’pielyya riágy .művész jól sike
rült árczkén kívül az alkalmi felirattal van el
látva. — A kártyák-czim nélkül 1900.- május 9.^ 

. postai- lebélyegzéssel darabonkint 10 fillérért 
kaphatók Gondos Ignácz tagtársunknál Buda
pesten, VI.^:Szondy-u. 21.’ ’

■— Kopallik F. tanár ^eredeti—aquar ellj ei után 
két uj-sorozat jelent meg.,.Piiilipp & Kramer ,bé-.

.. esi mükigdónál a „CoupébőV1" czianü . cydúsból a 
X. sorozat az Tiiiísbruck—Bregenz.-—Lindaui, a 

■' ■ Xl-ik a Gmunden—IscEl-^Ausseei-vonalakat mu
tatja be~10—10 'háromszinü jáfitotipiai Inyomat- 
ban. —..A kártyák-mint ezen ezég kártyái egy
általán igen szép kártyák s* méltán nevezhetjük 
„művészi kártyádnak.“ _

----Eisler G. kiadó-hivatala (Budapesten, VI., 
Sziv-u. 43.) olcsó és mégis szép szinhatásu kivi- 
felben egy nagy sorozat, képes levelező-lapot 
adott ki, melyek máris a harmadik kiadásban1 
jelentek meg. A most készült kiadás 86 mintá- 

- ból, számos uj virág, alak, állat és' nyári táj
képből áll.

— Galantai Gyula kiadásában ismét egy uj 
mintájú élő virágos levelező-lap. jelent ,meg. Egy 
gyöngyvirág szállat két levéllel tartósan felra
gasztva véd a két sarkán szalagdisszel megérö- 
sitete, gelatin lap. A ésinos -újdonságnak.különö-: 
sen májúéban volt nagy keletje. •' -
, - ----Göre- Gábor szintén reá' kívánkozott a
képes kártyára: Nyolcz sikerült mintát adott ki 

------ Göréék-kiadója a Singer’ & Wolfner ezég Buda
pesten. -— A kártyák tetszetős kivitelben itthon 

~ készültek s a humor barátai örömmel veszik..

EGYLETLHIREK
Jeligen ^Pártoljuk a hazai ipart.“

A ^Hungária" képes levelező-lap gyűjtök elsg hazai 
egyesülete. , ' f.

' Székhely: Székesfehérvárott. ; —.
Elnök : Klökner József. Székesfehérvárott. '

* Alelnöki Kölbig Ferencz Temesvár. • ‘ .
Titkár: László József magánzó Debreczen.

- - ——Pénztárnok ; Gigler Béla Székesfehérvárott.
Tagdíj egyéVre: 2 kor. 40 fillér.

'Beiratási-dij egyszersinindenkorra: I. korona.
"Tagok az égyesület hivatalos, közlönyét a „Képes 
r ■ Levelező-Lap “-ot'' díjtalanul kapják.

■•'Fölkérjük tisztelt olvasóinkat, hogy amennyi
bed egyletünknek mégmaem—tagjai, hogy=-abba

i belepni" szíveskedjenek."' Tágdijunk egp-évre csekély - .
| 2- kor. 40 fblérJfeir&iÁsi dij egfszersmihdenkorra

1 korona)' wtflynek fejében ia-^dagolőflapünigi díjig- _ 
kanul kapják és sok egyéb előnyben is részesülnek.
Julius l-töí kezdve belépő tagok a folyó évre csak 
az évi dij felét fizetik, hacsak a lapot Januártól 
kezdve nem óhajtják. — Egyletünk egyik főczélja • 
a hazai képes levelező-lap gyártJsrLpafftámogatása,

„elérni ’ s A ': külföldi—gyártmányokat kiszoritgniv- - 
— Tag jelentkező ivek lapunk januári szá
mával'lettek szétküldve, kinek—azonban-ilyen 

f'hem volna kéznél, az> forduljon egy képes leve
lező-lapon az egyesület elnökéhez; KlÜkncr József 
yrlwzfSzékesfehérvárra, ki szívesen küld jelentkező-"- 

.. ivet-.-és alapszabályokat., .. .
- A kiegyletünknekmagán kívül 3 uj tagot 

szerez, az 20 különféle képes levelező-lapot kap 
jutalmul, felkérjük tisztelt tagtársainkat, szí
veskedjenek levelezéseiknél ismerőseiket egyesüle
tünkre figyelmeztetni s abba való belépést ajánlani.

A „Hungária" kftpesMevelező-lap gyüjtők első hazai 
Sorsz. egyesületébe tagokul felvétettek :

. 29. Ivánszky Eleje könyvkereskedő Bésztercze- 
bánya. . ; , . ' —' . . • v ' v----

30, Gigler Béla, Székesfehérvár.
31. Pdrassin József orvoshallgató. Szeged, Kossuth 

_ - Lajos sugáput 79. sz. Tlsefel tájkév°s helyről
bélyegzett és. saját czimefe. érkézé

32. Ember Gézáné szül. Gazda Kétyí
torvsz. vizsgáló bíró neje Nagyvá ■ . r “ 

_ utcza Knapp-ház. Cserél színes ' .»
helyről bélyegzett lapokat jkülfi” 

~':CztólérFtaS,tunjjfr&l ellátva, tóvá
:f művészi, virág'ős állat'képééflf ■

33, Fejes Zoltán kir. adóhiv. ellenőr I-
használatlan levelező-lapokat gy 
tájképes, művészi, néprajzi; és 
kártyákat kér . boríték alati . \ 
melyekért egyenlő értéket k )j 

_. szerint; —.
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Az első' l^örküldemény visszaérkezvén-május 
hó' 21-én a második jön köröztetésre. Ezen kül- 

' '-zdéméhy a 10., 31.^32., jÁ, 16., 19., 6., 
12., 15. és- 28. számú fágúitenak fog elküldetni.

Minden gyűjtő lépjen be
„HUNGÁRIA**

A résztvevők felkéretnek”, hogy a körküldemény- képes levelezö-lap gyűjtök > első hagai egye- 
szabályzat minden egyes szakaszát pontosan-— 
tartsák be. Minden küldemény bér mentesen 
továbbítandó, ezen továbbítási költség a 7. §. I 
értelmében a tagokat terheli, kik kötelesek j 
minden egyes küldeményt^ bérmentve tovab- I 
bitani; ezen összeg , tehát a kártyák árából., nem 
vonható le, úgyszintén a csomagok kézbesítéséért- ’’ ’ 
szedetni szokott dijak sem. Csak;ha.egyik, tag- 
mulasztása „vagy' egyéb körülmény folytán a 

:í»sűmgé^áf®ae®tet'lenül küldetik el és a czim- 
'*~zeútn3k ezen csomag - kézbesítésekor ezen portó

illetéket (72 ’fillért) leróni kell, vonható le ezen !
Összeg a megtartott levelező-lapok árából, de ez 
az,- alel-nöknek .rögtön bejelentendő, hogy az ezen 
összeget a mulasztást elkövetett tagtól__behajt- 

- fiiassa.’— A levjelgző-lappk-árap-esakis az egyleti.
pénztárnoknak^Küfdendö., mig elfenben az egy 
a kör küldeményre vonatkozó levelezések az. 
aleb^kböz___

A körküldeményekiiek szánt kártyák az 
alelnökhöz küldendők. Beküldhető minden fajta 
jó állapotban levő használatlan levelező-lap, 

• úgymint'tájképes,. irodalmi, művészi stb. kártya, 
valamint használt is. de ezekből csak a jó álla
potban. levő, helyről feladott tájképes és alkalmi 

—— levelezőlapok fogadhatók el köröztetésre. Xem 
tagok is küldhetnek -kártyákat köröztetésre. — 
Mihelyt a küldemény visszaérkezik, megejtetik 

-a leszámolás. Tagok az eladott kártyák ára után 
7%, nem tagok 10'/0-ot fizetnek'"a különféle 
kiadások fedezésére, az esetleg fennmaradó kár
tyák vagy tovább köröztetnek, vagy visszakül- 

’4 detnek. A visszaküldési portó a vételárból le- 
vonatik. —Gaélszerü minden_ egyes kártyán, a 
czimlápon a bélyegnek ’ szánt helyen, használ- 
taknál a bélyeg felett, a beszállító tag számát 

. esetleg—nem bagóknál a beszállító által yálasz-

_; sületébe ! !
M ppf a „Hungária“ egyesület tagjainak egy má- 
iilül l gas színvonalon álló szakl^potad ingyen. 
Mprt 6ze'n szaklap mindenben tájékoztatja a 
Iliül l gyűjtőt, útbaigazítást ad, szakszerű czikke- 
ket közöl hazánk legelőkelőbb- gyűjtőitől, ismer
teti az újdonságokat, ‘^Í30»a^a az alkalmi leve
lező-lapokat, 'elősegíti á^csereösszeköttetéseket.
Wlprf — nHungária** egyesület megvédi tagjait 
••■ül l a tisztességtelen elemektől.
Mprt az esyesület körküldeményei által móclot 
Ifiül l nyújt a tagoknak gyűjteményeiket olcsó 
áron gyarapítani és kiegészíteni;
Mprt a körküldemények utján mindenki értéke
lőiül l sitheti azon levelező-lapjait, melyek gyűj
teményében már meg vannak- (doubletták.)

ppX az egyesület tagjai a hivatalos közlöny 
ül l csere és hirdetési rovatában árengedmény- 

en részesülnek, ..
^Mprt a nHungária11 egyesület föczélja a házai 

Iliül l levelező-gyártási ipar pártolása.
Mppt egyesületünk időhkint tagjait értékes és 
Iliül l ritka levelező lapokkal lepi meg, - < „

’ .Évi tagdíj 2 korona, 4().fillér. — Beirátási díj egyszer
* ~ 5 mindenkorra 1 korona.

Egyesületi alapszabályokat^ ügyrendet, a - - 
körkőldeményekre vonatkozó\fe^ályzatot és be
lépési * nyilatkozatot képes levelezo-lapon kérjen 
Klökner József nrtól, , az egyesület elnökétaL&é- 
kesfehérvárott.-^ A. <- ■ ’; .

Vegyes.
— M ü mellékletül mai számunkhoz a buda

pesti L nemzetközi képes levelező-lap kiállítás 
hivatalos kiállítási bélyegét mellékeljük. Ezen 
bplyeg a magyar szöveg mellétt^franczia, angol, 
német,“olasz és cseh szöveggel is megjelent s a-v 
kiállítás külföldi propagálására szolgált.

— Lapunk mái száma, mely a budapesti 
nemzetközi . levelezö-lap kiállítás., megnyitására 
jelenik meg, 10,000 példányban nyomatott, s a 
kiállításban ingyen, osztatik szét.

7

tandó jelt, törve a kártya, árával, fillérben .ki
fejezve írni, pl. 2Ví, ez annyrttyjeienb, hogy a 
beszállító; a 25-ík-tag, a kártya ára 4 .fillér. Ez 
a leszámolás könnyebb megejthetése és felcse
réléseknek kikerülése végett ajánlatos. •

A körküldemény forgalomban csakis tagok 
vehetnek résíjt ;és\pz®k közül is: csak azok, kik 

. az e czélra szolgáló iiyilatkozat aláírásával ma
iinkat a szabályok pontos betartásárá^íötelezték.

Egy teljesen felszerelt s szabályszerűen 
. k >lt körküí iemény a budapesti kiállításban 

■ me„ ékinthető.. .- ..

Egy berlini gyűjtő, összeszámította, hogy 
Berlinről) eddig több mint 18,000. féle képes 
levelező-lap jelent meg. Ez magában egy óríási 
gyüjteméiTyt képez, s kétkedünk ’ vájySn 
tunná-e ezt valaki még hozni. • -

— Gyorsaság. Királyunk berlini látogatá
sának emlékére Tjiersch bérhiíT mükiadó 3 alkal- 

l_ mi levelező-lapot adott ki,'melyek a május 4-iki 
.— bevonulás egyes-jeleneteit mutatják be pillanat 

felvételek után készült autotipiákban. Ezen kár-- 
útyák a bevonulást követő napon,- vagyis május 

5-én már forgalomba kerültek s két nap $latt 
nem kevesebb mint 140,000 darab kelt él belőlük.
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— A „Hungária" képes levelezőlap-gyűjtők 
■ első, hazai egyesületének alapszabályaij ügyrendje 

és a köfküldfeményekre vonatkozó ■ szabályok az 
♦egyesületbe való-belépési nyilatkozatokkal egy 
füzetben épen ,most jélent meg s. a tagoknak 
megküldetett. Érdeklődők ha tájképes levele^ő- 
lapoA-Aérik^^. dijtalanuty, küldi még az egyesületi 
elnök Klökner József Székesféhérvárptt.

— Gyöngyözött tevelező-lapok, A genre kár
tyák terén a milyen gyorsan követik egymást 
az újdonságok, ép oly gyorsan tűnnek le az egyes 
minták. A legtöbb természetesen itt is német
országból került hozzánk. A gyöngyözött kár- 

. ’/ tyákkal azonban ■ megfordítva van, mert míg 
ezek nálunk már divatját múlták, addig német
országban csak most kezdenek . . divatba jönni. 
Tehát mégis van olyan is a mi tőlünk kerül a 
külföldre. .

— Angliában a képes levelező-lapok eddig 
még Legkevésbé terjedtek el,'de ma már ott is 

J " kezdenek a nyüjtők számban gyarapodni. Leg- 
újabban már képes levelezőlap automaták is 
láthatók London élénk forgalmú helyein, a mi 
bizonyára csak arra mutat/- hogy a képes'Teve- 

y lezö-Iap is keresett czikk lett_ Londonban. Ma 
már alig.van ország, hol a'jgyelézőlap^gyűjtési 
sport ne lenne elterjedve s mindez, álig. 5 év 

Alatt. Nincsen semmi'féle sport sem a világon 
mely oly gyorsan és oty "mértékben elterjedt 
volna, mint a. levelező-lap gyűjtés s mit igazol.

- 'ez? -azt,, hogy a l.e,vAező-Íap .gyűjtés nemcsak; 
-~ szórakQziatpdóTöemesit, tanít ér buzdít, mert a 

világ mindenféle müveit jnemzetisége. felismerte 
annak sokoldalúan művelő hatását.-

” üj betegség. A. / fiiért jár a Kovács 
olyan félénken ? Úgy látszikjkéjiesjexelezőr... 
lap- üldözési mániában szenved. ~

— Uj hivatal. „Oh pn itt ? . . . Valószínűleg
• átutazóban ?“ „Igen !, Örvehdek hogy önt itt 
talál]láttám! . -. . Egedje meg^ hogy bemutassam

"nőm, fiam és ez Szabó ur .képés'Aévelező-lap 
.. ' titkái’om !“ \ .....

Újabb kedvezmény/Klökner Péter udvari 
U könyvkereskedő Székesfehérvárott- értesíti egyle- 

. tünket, hogy a Képes levelezg-lap albumok árai-- 
a „Hungária" tagjainak - Ad százalék enged- ■ 

menyt ad. Album árjegyzéke íapunk f/évi márczius 
és^ áprilisi számában volt közölve, kinek' ezen 
szamok egyike birtokában nem volna forduljon

• érette nevezett czéghez; •

Kiállításunk.
........TJúnius hó 2-án nyílik még az Orsz.. Ipar- 

művészeti m üzenni csarnokában az első nemzet
közi képes ,levelező-lap kiállítás,melyre az. elő
készületek már nagyban folynak: Hogy a kiállítás 
megnyitásajialasztást szenvedett annak oka, egy
részt mert a helyiségek nem állottak idejekorán a

ezidőtájt rendezett szövő ipari, és’ ebkíállitásók

kiál|itás rendelkezésére' s .így' az átalakítások2 
. el nem készülhettek Volna, másrészt az

_ ej ■’ ■ '/■■■■'".a ■ ■■ s " ' '
.... ... . .A- ......... . a

Vezetőségeinek kívánságára, a bizottság' indít- 
. tatva érezte magát a kiállítást Június 2-ára- 

halasztani. ‘ ■■
A kiállítás -részletes' leírását - lapunk j ö vő 

számában kezdjük-meg, most csak a kiállítás, 
megtekintésére hívjuk fel olvasóink figyelmét. 
A kiállítás sok szépet és igen sok tanulságos 
dolgot fó^ tartalmazni. A laikusra, buzditólag 
fog hatni, a szakavatott' gyűjtő pedig igen sok 
újat lát ott. g

Érdekes'lesz a gyűjtőre a sok különféle 
gyűjtemény, az egyes gyüjteményekbeosztása, 
elrendezése. — A. „Hungária" egylet kiállítása 
szintén igen -tanulságos lesz, mert többek közt 
bemutatja az összes jellegzetes* kiviteli módoza- 
tokát. Igen sok gyűjtő vám még a ki a zinkog- 
rafiát, autofipját és, a,fenynyömatot- nem ''tudja r..
megkülömböztetni?' ' —~~~ ’

Az-egyesület körküideményei, melyek re- 
. ményen felül sikerültek, s.- résztvevő tagjaink 

osztatlan elismerésében részesültek/ szintén' ki 
lesznek állítva s azok Összeállítása és kezelése/"/- 

_ szemléltetően bémutatva.:’,— Nehéz dolog ezen 
./rendkívül hasznos s a ...-tagokra fölötte előnyös 
-intézményt szavakkal eléggé körülírni, a ki egy- 
, szer megkisériiJAz!aTObffi!:v^5:^^^tVétélNL*lEá'f''““A’"5'" 
. átlátja a vele '•járó előnyöket. - Mily nagy előny 

az, ha á résztvevö-dáválaszthatya^m-agának^^TCZő2—- 
kát a kártyákat;-- melyek neki tetszenek, s niiT-"' 
csen kitéve annak, hogy holmi .értéktelen vagy 

/ egyáltalán semmi cserét sem kap küldött kár
tyájáért'; s. ha most-még tekintetbe' vesszük, hogy 
a' körküldeménybemdévÖ; kártyák legtöbb eset- 
ben • olcsóbbak, mint a sók- esetben bizonytalan és 
kétes értékű cserek árty ák; mgy - az. elöny“'kezzel 
fogható.— Mindezt szemléltetően láttatja a ki- ' ' 
AHítás'ban mindenki, s éz kölcsönöz a 'i-Huneá- - T 

'^rÍaaAkíállitásának .érdekességet. —. Ugyan-csak • 
kiállításunknál egyesületi .közlönyünk, alapáza-^ 
bátyáink és tag., jelentkezési ny<Tmta.t.vánjzaiAk.. - 
díjtalanul állanak a közönség, rendelkezésére.

A helyszínén feladott s közvetlen a rendelő 
czimére küldendő képeb levelező-lapok.

< - KülföIJn czégekkel folytatott levelezéseink
eredniényekép mai számunkban oty tengerentúli 
országokban létesített összeköttetéseinket sorol
hatjuk fel, melyek a legtöbb gyűjtőnek eddig ’ 
hozzáférhetetlenek voltak.. — Daczára a magas 
postáköltségekiíek, oly olcsó árakat sikerült ki-

• eszközölni, mely-a kevésbbé tehetqseknek-is mó“- 
dot nyújt-gyűjteményeiketAty távoleső helyekről- • — 
saját czimükre érkező . levelezőrá^okkaDgyafa- 
pitani. .. . _/"í’ _* ■' . 'ty ' - ú- '
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-A KÉPES LEVEL’E&Ő-LAP. .'
- Ázsia.- 

körülbelül 12—16 '
Colombo 12

. Honkong . 1
Kandy 1 
Kiautschou 10 
Köbe 2 .

Afrika 
körülbelül 8 hét

Ponta Delgada 
Port Said 9

20 St.-Vincent 1
-.....Sánta. Crux ’

San Miguel 3
Német'délnyugot Suez 7

Aden' 1
Agral—3z~ 

, Birma 11
Bombay 2
Calcutta 2

hét alatt. -
Mandalay S .
Rangoon" 9
Schanghai. 15

> Singapore 6.

55
' Victor Stouff, 15 rüe Washington Brüxelles (Csakis ^ 

kiállítási bélyegekért küld Belgiumi vagy Kongói" ; 
képes levelező-lapokat. Képes íevelezö-lapokat 
nem viszonoz.) - ......___ _ _ __-<A■

PauHRfíeissen, Stud. lith, Münstereifel (Rheinland). 
Jurassy IstVánka-k^xGAsimir, u. p. Féltorony, Mosonm. 
Engelwirth Irma k. a, Bothfalu, czukorgyár, Brassó’mT”^' 

, Mentien Mariska k. a., Devecser, Veszprém m. (Bpésti 
Jés-Székesfehérvári kártyákat- nem viszonoz.)

Grosz Ferencz, Győr, király *u. (ÉJénk . cseréi* óhajt 
. helyről bélyegzett tájképes levelező-lapokkal^. - 

Louis Peillot, 17 rue du Parfait-Silence Byon-Brot'téaux
X - . (Rhőne PraiiGe). <

Mme Dr. Elise Ackermann, Bulié, Svajcz.
Mme A. Dacia, piacé de la Corderie 5., Marseille.
Luliűsek- Gyula, Pozsony, ConvejrGu. 10. 
K Ádler Koste^c^T&öínnen.
Mlles Baratranr Calla Mespn de Paredes 9., Madrid. 
Melanie Fischer, München, Bayerstr. 27/4..
Basile Shapoff, rue Varvaka (Maison Morosoff), Moskau 

(Kussie). - ' '
Frl. Giustina Pascoli-Moretti, Tolmezzo (Udine) Italie. 
Parassin József, Szeged, Kossuth Lajos—sugárút Í9. sz. 
Frl. Anna Engelleitner, Grossgerau bei Darmstadt. 
Frl. Jenny Grignier, boulev. Gondelien 15 Mons (Bélgique). 
Giuseppe Miller, Str. .Reale 59L Malta.
Frahz Stodola, Braunau, Csehorsz. . --
J. Böhm, Welhartítz, Böhmerwajd;
Both Dezső, Temesvár, Jenő hg. u. 1. .
Enrique Coreaga Campo-Volantin 29. Bilbao (Espagne). - 
Johann_Jrombetta, k. k. Steueramtsadjunct, Capodistria, 

7 Dalmatien. •
/ugo Ferro, Collegio Militare, Róma. \
< Borváth Ferencz, Szombáthely,..Sabaria szálloda. 

(Déutschland-ausgeschlössen.) . ■
Francois Bogetti, secretaire aux rafineries_de Bulgarie, .

. Sofia. ‘ R R ’V/..’’. ”■ ’b. . —
Th. Schmid, Museumstr. U7V Winterthur, Svajcz. r . 
R. Wa1dmann, -TLQÍchstr. 67bJurj.ew,--Russland. - * 7. b
Berdj. Régié,.Gálatá-Co_üstántMópel.' -
Frl. Auguste Drautmánn, WittmumF (Deutscfrland). — 
Paul SoresTpi, yia Milazzo Cremona (Itália)/ j "
I. Emil HoWann, Innsbruc-k, LeopQ^str- 3.____________ 1_X
Isiqoré J. "Balom, Craiova (Románia). ■ b
Miskolczy Mariska k. a-X^zegzárd, Bartina u. 1508., 
Jüan Migoni, Buenos-Aires. __ ;.......... j .

alatt.
Tenerifia 4 
Terceira 37" 
Togo 13 
Tuga 4 ' — 
Tunis 1 
Usambara 4- 
Zanzibar 2.
a " .

alatt.
Quebekr 1.

1- -Alexandria 2
Algier 4

.. -'^qlíannesburg
Kamerun 12

••-■Madftira.: 4

Afrika 6 -Tanga 10 
----- ~~~~ •-------- .... E s z ak-Á mer 

körülbelül 12 hét
New-York 31.

> . Philadelphia 9 
ez ép-Amerika.

-Sörülbelül 12 hét
Jamaica 1 — 
Mexikó 12 

, ^Nicaragua 1
Panama 4

Boston 8 
-Montreal;:6:

Barbados 1
■ / . Colon- 1 \

” i_/'" Gap Haiti 2
Guatemala 3..
Havanna 16

Árequipa 5
‘ Bahiá'14 

Blumenau 2 
Bolívia 2

CabedeUö 1 " 
iCachóéira 1
- CapÁFrówárd
Carraeas 5

. Cilije 3
Corral 2

k

alatt.
Port- au Prince 
St-Domingo 2 
St.-Thomas 3 

•Vera*-Grux &•'

1

T
Dél A.m.e.rfka 

körülbelül 12 hét alatt.
Cordillérá^^~^^p4ierto Cab ellő
Ilhás das Palmas. I Punta Arénas 1__■

■ Lota 2 _ Quito 5
Mendoza 1 Rio.de Japeiro 25

Rlosa-rio 3 ..__
Santiago 4
Sao Raulo 8 . - ;
Sautós 4_
Valdiviá'^ - .
Vabparais.o 15 - —~
Victoria.-1.

Para 6— ' 7 ~
Paranagua 1 

1 Pelotas 1
Pernambuco 17 
Port Stanly 1 
Porto Alegre 14- 

a
alatt. ’ -

Sydney 11 
Tpnga szigetek 1

A u s z t(nád 
körülbelül 1X44 
jLaunceston—6 

Melbourne 7 __
Moujít Morgan 1 \Townswitle'1.

7 A helynevek mellé kitett számok az azon helyből 
létező különféle levelező-lapok mennyiségét jelzi^.

X "Mhrden levelező-lap a megrendelő ~ czimére- áz_
illető- helyről kerühpóstára. , .

: l~~drb. ~6Q fillér^'fi^drííf 2 kor~8ő-fill., 10 drK-5
"kor. 20 fill., 25^3.16. 11 kor. 50 drb. 20 korona.j

A „Hungária1*' egyesület—tágjai czimükre Rendelt 
—- levélézŐ-lapöknár 5ö/0 engedményben részesülnek. ■' 

=feTlé'grendelések a pénzzel együtt minden hó
....K 1x5 k n e r Pét e r cs. és - kir. udvari könyvkereskedőnek 

Székesfehéiwárra-küldendők be, hogy még a legközelebbi 
Kendeléssel elintézhetők—legyeriék. _

. Adelaide 3
-Ballaradt 1
Brisbane 5

...Hóbárt7 f Szerkesztő postája.
?---- H. 16. Szívesen, nyitunkdapunkban „fekete f.ova-
totwi, csak tessék á neveket beküldeni, nekém külömben > 
már egy hosszú lajstromon van hova az úgynevezett’" 
„Neppereket beírom. 5A lapban való közlés mindenkor a 

/beküldő felelősségért1 történik. ?
Hátralékos előfizetőinknek. Kérjük mindazon olva-

Csererovat. (Tauschecke.)
(Érvényes 1900- Junius hó végéig..)- . . “

. Ezen rovatban azok czimeit közöljük, kik képes ■ 
levelező-lapokat viszonoznak. — Egyszeri beigtatás .dija 
30 fillér — 3-szor 70 fillér — 6-szor 1 korona 20 fillér, 
12-szer 2 korona. — Minden előfizetőnek, valamint a 
„Hungária képes levelező-dapgyüjtők- első hazai-egyesü
lete^ tagjainak jogukban áll czimüket a ^csererovatban 

. éwepkint egyszer díjtalanul közzététetnír .
' Hermann. Levering,J Barop bei Dprtmund, Königss.tr. IIE

.... .  Mlle Rachele Romanázzf^rdű^^^
Göllnitz Cári, ’ Sprottaűj 'Nieder-Schlesien (Preussen^: 

. . • /“-Csak jó kártyákat”- '__/

hó folyamán okvetlen pÁküldenipTBaert $ Júliusi számot ...RZZ
mélyhez értékes mümellékletet adun?, mar cs^k azok 
kapják még, kik előfizetési hátralékban, nincsenek.
.. X K.*A. .Verseket^szívesen veszünk és közöljük is, /

-de csak ha jók és ha sportunkra vonatkozással bírnakv 
Pénteki. A mint látja, egyesületünk folyton erősö- _ 

:drk~tagokkal s ~ ha végig néz a díszes névsoron, úgy 
hisszük, hogy közibénk kívánkozik tehát várjuk a ..:,befee«^-r

,. y. Nem akarok ismétléséibe-bőcsajtkoznf.
,-lépé^.... -ÍR........... ,... . ■ . ■ -

R .„,:. y. Nem akarok ismétléséibe-böcsájtkozni*.
K. R?és CzXGy. uraknak: Á körküldémény ékből 

javukra eső összegeket pénztárnokunk már megküldötte.
W. A. B.-pest. Lap_unk_~maX számában „külföldi 

Szak irodalom.- rovatunkban találjak kívánt lapok cziínét.
S. S. S. TengeréntuliJevelézŐ-lapokról épen niaU 

számuiikban van a -Keíynévsory-s—az árak a 'mitRudni —? 
akart •-> ' ~ •

Rio.de
K%25c3%25b6nigss.tr


56 A KÉPES LEVELEZŐ-LAP,, ~ 

Ungvári. A párisi világki állításról száz számra je
lentek már.meg^alkalmi levelező-lapok, hivatalos azomban 
értesülésünk szerint még nem jelent meg. — A drezdai 
kertészeti kiállitásróLhivatalos kártyák léteztek, a ki
állítás azonban már május 7-én véget ért.

■ •. ■■■'• . V. ____________________ ■_______ _______________  fi
' ' ■ ■■■ - • *-’• "• -1 ■ '''•

Olvasóink üzenetei.
(Előfizetőink s a„Hungária" tagjainak díjtalan).

Betegségem miatt egyelőbe-3 hónapig nem kerek 
kártyákat. Térjék Antal Kun-Félegyháza.
—-- Kérem a t. gyűjtő társakat, valamint, az előállító

idat szíveskedjenek nekem az újonnan megjelenő alkal
mi levelező-lapokból 2—2 példányt küldeni, hogy azokat 
lapunk hasábjain közlendő „alkalmi levelező-lapok" ro
vatban ismertethessem. ——Szívesen Jküldök helyettük 
akár temesvári tájkepes, akár más alkalmi kártyákat. 
Kölbig Ferencz, Temesvár, megyeház. K

Nyilt-tér.*)
Englánder Józsefnek a „Látóképes Levelező- 

Lapok" folyóirat összeállítójának ! -
Lapja véletlenül kezeim közé került, és igy át- - 

néztem szokászerinti ollózásait^' A szerk., üzenetekben 
megtaláltam a következőt : - — .

Galantai Gyulának, az Ízléstelen, undok ...és ^er
kölcstelen levelező-lapok kiadójának, Budapesten/"-Válá- 
szulr Kiadványait "méltó megvetéssel ^ fogadja minden ' 

" gyűjtő és elárusító,( mint olyan kiadóét, a ki a magyar 
ipart ocsmány tákolmányaival csak háttérbe szorítja,.

Ily üzenet csak oly szerkesztőtől telik ki,, a ki-__
uiek nem egy Iev,-1^ kell, hanem 500' “ \ ■

-^WT::~TTgyl'átszik, hogy fejéré olvastam,- a mit megérJe- 
mélt. tehát a közmondás szerint-járt el~ „Szólj igazat, 
betörik a fejedet.11 De azért nem • törött be a fejem, 
mert egy Englander-féle szerk. üzenetre tudjuk már, 
hogy ínit lehet_adni. . -

„ízléstelen és undokJnw.-lapok kiadójának" már 
egyszer neyezett. Végre „erkölcstelen lev.-lapok kiadója"

’ lettem. ílá az volnék, nem lehetné^/a- „Süngátia" 
vjgyléftagja.^ ./ T : ? ?

- Ha ön a hazai ipar ügyét szivén hordjaúgy- . 
nem akkor ir <ha- tud) jó kritikát honi ipartermékről, 
ha jól megfizetik (lásd H^ÜWald Illés-féle "ügy)- hanem 
minden indok nélküLL_A__ í__ l_____ -...... ‘

Még megjegyzem, hogy míg be nem bizonyítja, - 

"rágalmazó fráternek nyilvánítom.
” 7 — Galantai Gyula.

*) Ezen rovatban közlőitekért nem vállal felelős
séget a szerkesztő.- ’ ’ _—-

Hirdetési árak: -
Egész oldal 24kor.,fél oldáH.4 kor., negyed oldal 7-k-or. 50611, 

.ü^lczatóJdalA kor., egy petit sor 20 fill. — Ismétléseknél:
,/3-szor 150^2^.szoF2Q0^, 12-szer 300/* "engedmény.

Hirdetések. . - .
RADOLPHE HEITZ DE R.AYNACH 

QÜAI DES PECHEURS 12. 
STRASSBURG TELSASS).

ÉDÉNKV1SERÉT ÓHAJT KÉPES LEVELEZŐ-
LAPOKKAL. 93-^1—2.

Nyom. Debreczenyl Gyula könyvnyomdájában, Sz.-Fehérvárott.

I. Ferencz Józsefcsász. és kir. bevonulása Berlinben.

Élénk cserét óhajtok képes levelező-lapokkal. 
Cserébe adok féhyk. bevonulási kártyákat vágy berlini 
tájképeket. Bevonulásiliártyákat kívánatra 5 krért czj- 
mezek. F. Zinnh.au ser Berlin, N. W. 6. Luisenstr. 

.27/28. bei Krebs. , ■ ’ 94=1^1.

Britt-Guiana
* képes levelező lapok

48 egész uj minta drbja 45 kr. (Beküld
hető levélbélyegekben), egyenkint czimezve 
és ritka' bélyeggel bérmentesítve küld

v H. IC L. von Ziegesar,
- — 157 Waterloo Street

Georgetown Dcmerara (Bit Guiana).
85 .4—------

Das Blaue Blatt.
-Nemzetközi- hirdető bélyege 

gyűjtők lapja.
.. Kiadó:

. Alakja-35 : 25- ctm. v
Megjelenik minden Ko 1. és. 15-én.

El van, terjedve a. Miág minden részében, miért
-is hathatós hirdető lap ^kereskedőknek és gyűj

tőknek. — Mindenkinek nélkülözhetetlen.....
< Wí.,.' Előfizetési ár:- z

.. A postánál megrendelve egész évre csak 60fill. 
iíAHadú-hiv.-tóff-kütésalátthozatva 1 k. 20 fill-.

kv—~tt.. ..posta „.előfizetési-
— nyugtáját . a kiadónak beküldi, . az

10 finom lát képes levelezü-lapot
(izon-

j kívül igényt tarthat egy soros 'ingyen
- í_ —_ hirdetésre, r agy névének a csere-rovg^jg/n.

3-szori dijtalan~heigtatására. ‘míkT ii ' .

. Előfizetni dehet^^mrnhia
Hirdetéseket elfogad'ta ,JDas Blaue’' BtattT" 

magyarországi képviseltje Klöktierp Péter udvárj^ 
köny  ykBre-skjgfla.-Szék^

“Számot vHász^ tessék kérni.

'.... Mindenféle j ;

Képes levelező-lapok. 
Képes levelező lap albumok,

g, . ■ ~ óriási választékban kaphatók
Klökner Péter (Klökner’József) cs.'és kir. udvarj.

• könyvkereskedésében
S z ék e s f e h é r v a r o 11. /

Kiadó-tulajdonos: Klökner Péter Székesfehérvárott.

Zinnh.au
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