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' 2 LA CARTE POSTALE ILL.US.TREE.
~ HAVI FOLYÓIRAT KÉPES LEVÉLEZÖÍaP GYŰJTÖK SZÁMÁRA. £ y

A „Hungárt^ képes levelező-lap gyűjtők első hazai egyesületének hivatalos közlönye

Megjelenik minden hó elsején. Szerkeszti: Klökner József. Előfizetési ára egy évre 2 kor.

Székesfehérvár, 1901. III. évfolyam. — 1. szám. Január 8-án.

Lapunk ezentúl minden .hónap '15-én jelenik 
meg. Mai számunkat — tekintettel közgyűlésünkre, 

„..korábban adtuk ki. . •
Felkérjük azon tisztelt Olvasóinkat, kiknek 

előfizetése múlt év deczemberben lejárt, szives- 
j - kedjenek előfizetéseiket megújítani, nehogy a lap 

szétküldésében fennakadás történjék.
Tagtársainkat, kik meg a folyó évi tagdíjat ’ 

2 kor. 40 fillért nem küldöttek be, szíveskedjenek 
azt mielőbb beküldeni, mert a legközelebbi mü- 
mel léki etet csak azok kapjak, ki k tagdíjaikat be- 
fiTgítélr Tagriijak lapunk_ .kiadó-hivatal&oz Jcüld- 

c hétok.’“ .

/Kivonatosvolna ha. az egyesület- minden tagja__
liozzájá'üilna ez'**intézmény -fejlesztéséhez, mert

l.ffieíEhél többen veszik^i^énybe; annál inkább 
leszünk képesek az összes résztvevők^ kivánsá-* ' 
gait kielégíteni. 'Kívánatos volna ez azért is, 
•mert ez esetbenc,módjában állana az egyesület
nek az összes megjelenő - hazai újdonságokat 
több példányban beszerezni, a körküldemények 

íutján terjeszteni és ez által 'egyesületünk jeligé
jét diadalra juttatni.' De nem csak a körkülde-

- nfefiy forgalomban való-részvétel által fejleszt
hető az intézmény, hanem az, azoknak szánt 
levelé-ző-lapokJjekiildese áltál is, Felkérjük az

- 'összes., tagokat, küldjék be a fölös levelező-lap
jaikat az 'álelnökhöz köröztetés végeit, az egy©^ 
sülethez tartozó 1 valamint a még .hozzánk nem__
tartozó kiadókat^ hogy kiadványaikból néhány 
sorozatot bocsássák ' az egyesület rendelkezésére. 
■szerint tagok az él

ném tagok pedig 
pénztárába'a köröz-' 
eij összeg az elkelt 
rfik. HogA a beszél- 
tel használ ható k ár- 
ik-Hránt táj ék ózva 
uk a következőkét

Jelentés a Jcörkiildemény forgalom ~ 
1900. évi állapotáról.

. A kör-küldemény forgalomban" összesén 4 7 '
I bag* yetth^szt 190f)-4)ám- 5 kör küldemény köröz- 
-- letelt. - már \ Hszaérkezut: m

számoltatott, 2 még fogalomban van. ;
. A küldemények követkdzőkép köröztettek:

| körküldemény-: 46r,*42., 6., 13., 15,, 19.,
>__ 21 ;ri-14-dvÁ Márczius 28-tói, április 19/éigA - . ____ _ _

. y-rbM:... .32., 1().. 1., Használatlan állapotban elfogadtatnak
- 28.,_—Májg^-r—28-tól, an,guszfu.sr.l-9~éig. nía'gyár tájképes levélező-lapők- (4—8~ .fillérrel

. HL.• köfküldeniény: 33.,, 39., 44:, 40., 6., 32.,. > m.agyar^es külbddi alkalmi leyelező-lajtok ,5 iil- 
j 3.,. 16. — Augusztus 20-tól, szeptember21-ig. fértöl feljebb, ritkaságuk s értékük szerint , 

VAA.... körkpkiémény : o2., 28., 16.., 54., (k,_ 13.y művészi,-genre, zenés és irodalmi levelező-lapuk 
Z~^~;39Ó'>13., 14. — November 14-ike óta.fillértől fej^e-bbt Használatlan külföldi tájké-

■ körküldemény :' 14., Afb.,- 28.->••’* igyeléző-íapoknaVkeletje nem, -lévén, ■ el nem
Á>2., .11., 6.^, 54. — Deczember 18úka: óta. . ; dbgaddiáfok. Egy...és-«<ugyanazou kártya "legfeljebb

^’Ar^z. L-k-Örlűildemény Urtafma volt 944 drb. \póldánybam ' küldhető be, amnagyar alkalmi
elkelt'20o drb.; • . ’ • ■ - . \ levelező-lapok esetleg 12 példányban is. • 7 1

__ . — a 1 L tartatnjia voltj)23_ drb. elkelt_d77 drb., ; - 9 Használt állapotban elfogadtatnak : hely- 4’
'a. HÍ. tartalma volt ,91 o drb. elkelti) 10 drb.: bélyegzfitkmájképes TévelezőAapok, -llarabjn

a< I \ . tartalma 911. drb.j ; magyar 6-—10 filb, osztrák s német ip fiit, -
-a;4 .\ . ^.fartaJm^JMhn, (lrb. ~ _ .j Leurópai 10— -20. fillér, tengerentúli ^^--oO fill. -
A'körözél egy-két esetet kivéve szabály- az illető ország /távolsága és nagysága szerint 

szerű volt, azoknak,' kik a- továbbítás körülfj. helyről bélyegzett' alkalmi levelező-lapok iárak 
szabályokat nem tartották-be, többé körkülde- a bélyegzés és ritkaság^ szerint változók . —;

.-mény néni.'küldetik'. ’ Az 190l_.éyben legálább . Használt-művészi,.. irodalmi s. egyéb •lie’in tájkíL-
10 kör küldemény fog ki j.röztvttW- -áhb-boesát alu i, pes és nein alkalmi levelezőlapok' kör.öztetésre 
ha a., körküldemény" forgalomban részt vevők- nem alkalmasak?'’ t'. - , •/•
száma szaporodna,, persze megfelelően több.. Az ez évben .szerzett„tapasztalafuk szerifit



2 A KEPES LEVELEZŐLAP.:
legjobban keresettek a magyar használatlan 
tájképes és alkalmi, továbbá a használatlan mű
vészi, irodalmi zenés levelező-lapok, valamint a, 
magyar, a; tengerentúlig dél- és észak-európai, 
Jiasznált tájképes levelező-lapok. :

Az”1900. évben tett beszállítások követ
kező eredményeket értek el: ’ 1 . ■ <

' Az egyesületnek ‘ költségei és bevételei 
ezen 8 körküldemény után á következük :

A beszállító neve
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■ IfeKörküldemény után csőm ágport o
I. Körküldeményben elkelt kártyák

. után 0/0 .... . . . .
II. Körküldemény után csomagporto

JL-K-örküldeményben elkelt kártyák 
után o/o . ■ t t . . . . .

II.'Körküldeniény” reklaináczió költ
ségei .... <

E költség megtérítése. .̂ . _a_'- •'85
A budapesti kiállításban kiállí

tott körküldemény után cso- 
magporto— . . . . ; ...../.. .

Bevétel Kiadás
kor.fi.il, kor. fii].

—.72, '

„.83 —
——.42

lül —:—

—' ^-.85

ÍClökner József. .
Kölbig Ferencz

Rikárd
Kankovszky Ervin

^Czakó Gyula . .
Gondos Ignácz . .
Berecz Viktor . .
Szántó Samu' ,. ?
Egyletiek: ..

Richter Lajos ur

190-22 
25-43 

-49^ 
225 

50-76 
17-36 
1200 
2400

35-92 
3'50 

—HV 
_'70 
14-26 
472

• 2'76 
"2'40

90'96
21'93

_1£5 
17-00 

’ 8'42 
9-24 

21'60

69'36ajándéka .. .
Bárór Báíifíy ur

ajándéka . . —-72

7'22

—.48

Összesen^-. . 404-60 - 76*68| 170'70

63*34 1)

l lu )

19’50 3)

•62'14*)

157-29--

III. Körkűld&jnény utáni csomagporto ——.72 
/ III. Körküldeményben~elkelt kártyák ......

után 0/0 , .. . 2.22 -•
. . \ - Összesen . - 5.81z~~ —

Egyeztetve a bevételt e .kiadással 2 kor. 
733-fflléT_ tiszta haszon üiuiatknzik, mely az egy—_ 
letí kártyákultán 'eddig befolyt 7. kor. JÖ/jfillér- 
rel. együtt^-á kyrkürdemények felszerelésére szük- 
:ségesjyxnntatványókra. egyszetslnindenkorra ki
adott 12 korona fedezésére fördittatik.

Ezekben./ volt/ szefencs'éíik az 1900. évi 
_körküldeményforgalom-rpj; beszámolni, sJJferjük 
az Jgén tiszteltófegokh^Jtegy .teljés . erejükkel r1;

*) Benfőgl altatnak az egyesület tagjainak./adott 
„Ballön' Gap ti v“ kártyák, a többiek még körözés alá
jönnek. .4— •'<- .. -

_ pj 2) 3) 4) &) Az el nem kelt kártyák vagy hasz
nálatlan külföld^—táj képes le vel ező-lapok 1) 2) vagy 
használt gehre-levelező-lapók 3j 4j 5)^? vagy pedig az 
egyes használatlan kártyák 5-ön felüli példányai. 1) *)

le&ztésébehr mély különösen a tvfdéken,— -kisebb • 
helyeken lakó - gyűjtőknek megfizetlietlen szol- . _ 
gálatokaptesz: .1

Székesfehérvár—Temesvár, 1900. . évi de- 
czember hó 27-én.
* Klökner József,

' elnök.
Kőikig Ferenczy 

__ atel nők.

TÁR ez A

Kollegáim.
\r -- 7 -• (Humoreszk.) *' /..•

-Ismeretes^ a lóverseny, a kerékpározás, a 
v.,. . foptball sportjai, ismeretesek a lawn.-tennís-<;

kuglisás, korcsolyázás és töménytelen más sportok;
M . —E tömonytelensegnek -» pedig1'.-igen nagy 

részét íbgla,lhatjuk ^'gyüités“ jelző alá. Van ás- 
r^ány, bogáig szivarvég, régiséggyűjtő és leve- 

le^ölap/gyűjtők. (Ezt rá£ért Írom-többesszámban, 
; - ínért' egyesszámban nenr7^.-^ié£e^/jlk^zélni ’,: - 

annyiam varinak.) ' < ’
. . Nos hát, ha minden 'sporEot felsoroltunk, 

egyet senuhagytunk ki, akkor még mindég tudok 
. egyet, a? én sportomata kollega gyűjtést.

(Kerem olvasóimat, ne vonjanak még most 
köyetkezteiést ebből; lelki állapotomra.) ’ - ■ 

... ............ * ®. ^port a képes . levelezőlá^ gyűjtéséből 
keletkezett, Amint ugyanis a-4evelezőJapgyüjtők 
Upja1!^-beiratkoztam, tetszett nekem- hogy égy^. 
szerré annyi embertőh követelhettís4seigkártyátí

■'4>AzűWiűrfeuü ^/kártyák imlajdoűösainak, hogy ad- -- 
jaiíak még^gyüjtö‘bzimekét és'Tgy, ezen síkos lejtőn 
haladva ' csakhamar észrevettemfdlogy fem nem a. ’ 
kártyákat, hanem a gyűjtőket gyűjtöm. Ezen. - 
gyűjtés szenvedélylyé fájult. Kerestem a^hjrdetése-

- ’körlapok.árjegyzékeit, és rendkívüli tevókenysé- 
■gemben a légkülömbözöbb levelezőlap társasá
goké által egy óv múlva 2467 tagot s^amTalt

^ /gyűjteményem. Mindentczél éléréséné-t^eR’-?^^né- 
' bán u-ehézsggeken-átgázolni. így Volt ennél is.
Legnagyobb^ volt a iiehézaég gyüjteinényem' tér- 

■;beli elhelyezésénél : Senki sem...yo.lt hajlandó 
magát ' az“: albumba préselhetni! ^Megelégedtem 
tehát azzalx hogy- magukát levelezőlappal kép-- 
vi^eftéhliessékr ~ ’.J

—Kollegáim- száma^ig-y'folyton gyárapodefrt.,...
| Híres és hírhedt lettem rövid idő múlva. Egy 
“r4b.lQgyilkos ntyvemiem lesz le'nofegeféítöbb mint 
az,-enyém. Voltak, kik ■ csengtek- arczkópemért, 
Ígérvén hogy sajátjukat küldik cserébe/Ezekkel 
egyszerűen végeztem. Az uraknak ebbeli kérését 
sajnálkozva megtag^cy^m. a hölgyekét elfogad
tam : h,a ők kezdik a cserét. (Ezt persze.nem 
tették.) ’ ‘ ‘ s.. ‘ '
- - V o.lták azután'dplakodóbbak is, kik áj^jn-

kor.fi.il
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Magyarországi Jcépes levelezö-lap-ujdonságok.
Ezen rovatban minden, boríték alatt hozzánk be- . 

küldött tájképes levelező-lapot-.díjtalanul felsorolunk, i 
miért is kérjük'a t. kiadókat, hogy újonnan megjelent-<i 
levelező-lapjaikból 1—1 példányt- lapunk szerkesztősé- ' 
géhez beküldeni szíveskedjenek.

^-.-Ifevi'd’itesék': Aljúi = Aquarellnyomat. f. = fény- i 
nyomat. Pny. = Platinnyomat. Hf. = H.old világos fény--. 
nyomat. J). = Delft (kék) fénynyomat. Sz. = -Színes. ; 
K. — Kőnyomat A. = Autotypia (klisé nyomat) Z. — ‘ 
Zinkographia. z. — zöldes.

Békés. Kiadja Véver Oszkár.
1. Fehér-körös partrészlet Kcnsitzky-féle 

gőzmalommal. .6404.
2. Széchényi-tér. 6405.

■ 3. Csárdás. 6272.
4. G-ör, keleti templom. 6403, i
5. Békés látképe kétrésü 6271.

-1—5. szirtes Autochrom kőnyomatok.
Gerla'. Kiadja Véver Oszkár Békés.
1. A gerléi kasfiély 6406. Színes Autochrom 

kőnyomat. .
• Győr. Kiadja Bérecz V. <- - .

1. Püspöki vár. H. ,f. télLXép. —‘ —.
-Muraszombat. Kiadja Czipott József.

1. (Üzlethelyiség.) Barna f.
Szakotcza. Kiadja Schmidt Edgár: beküldő 

Juriczky xjvike k, a.
1. Látkép- Z. 'fi' *■

V- -Székesfehérvár. Kiadja Klökner Péter. -
1. 'Hohvéd kerületi parancsnokság 39./

Barna- fi - - ■ ... .
2. Székesfehérvár 1601-ben 38. Barna
3_. Vörösmarty-szobor. Barna .-..fi "különféle 

színes és aranyozott dombor. keretekben merített 
papíron. ■

.' 4. Városi színház. Barna f.-különféle színes , 
es^aranyozott dombör nyomatú keretekben merfi | 
tett papíron. ■ ~. - "J

5? Székesfehérvár-.sz. k. város czimere sfi- 
nes és arany dombornyomat 5-féle színűi merí
tett papíron. ....

Temesvár. Moravetz Gyula és Tóth Géza ; 
együttes kiadása (a kártyákon a kiadó meg
nevezve nincs). . ■ •

317. Indóház. — Zöld F. 30898, sz?
318. Kossuth-utcz-a. -(Scudier-tér- felöl). —

Zöld F. 30899. sz. ■—— ■ ~ -r-_
■ 320, Jenő herczeg-tér. —■ Zöld F. 30900. sz*

321. Bonnáz-utözá. — Zöld F. 30901. sz.
322. Hunyady-utcz-a.— Zöld F._ 30902. sz;
323. Losonczyd’ér. — Zöld F. 3Ó903. sz.
321. Bega-Rakpart. — Zöld F. 30904. sz.
325.. Kossuth-utczá H^ttl-téi- felölj. — Zöld-

F. 30905; sz. " y'"
326. -Hunyady-ut. — Zöld F. 30906. sz. '
327. Zápolya-utcza. — Zöld F. 30907. sz.
Uhrmann Henrik és Mangó Id La

jos együttes kiadása (a kártyákon a kiadó 
megnevezve-nincs.) ' 7

• 328. - Eröd-utcza Hadtestparancsnok palo
tája. Jenő herczeg-terg Tis’zíi kaszinó.' — (Két-_ 
rétü levelezö'-lap). — Pliótöchrom,. 6252. sz.

329. Józsefvárosi indóház, uri-utcza. — 
Photochrom. 6253. sz.

* 330. Küttel-tér a városi bérpalotával, — 
Photochrom. 6254. sz.

33E Andrássy-jit. —'.Photochrom, 6255. sz.
332. Dpzsa-tér. — Photochrom. 6256. sz.
Uj-Verbasz. Kiadja Seidl Nándor.' .
1. Uj-verbá'szi ev. és ref. templom. Pny.
2. Erzsébet-ligeti részlet z. f. - _
3. Uj-verbászi gymnasium z, f.
4. Ugyanaz. 1801. Pny.
5. -Verbász látképé . a telecska'i dombról) 

Ferencz-csatornái kikötő, Ferencz- csatorna ’-a 
nagy h-iddal. H. f. '

szobában reirdbzni. . t ~ ' '■
• Mikör egyszer gyűjteményem egyik—bajor- 

országi tagja szintén hasonló impertiifens- aján
lattal tolakodott, ezt irtamjiieki : _
' ' TíszteTt kolléga ur! í

Ha .gyűjteményemnek továbbra Ts'tagja ■_ 
szándéközik- m^rartni.. ügy tanácsaival- lelkem 
'hullámainak lí;irm<>niáját_ ne változtassa__dulóv
viharrfeí s :

- -Krokodil Mihály,. ' — 
- „c: V.“ 496; „H-‘ 82: ...T; A. G.“_102 ;

Jották gyűjteményemet vattával «?. 'bevo'nt 'faiTT'! ■ ■ Most ö remegniHkezd, félénken hátrahúzódik 
és" áz"ajtón kiosófi/' ' __

. Kintről hallom hangját—„Szegény! Ilyen 
fiatalon '!“■ ’ ■" -.- . - v—t—

•Rémülten ugróm fel.: .„Az ötödik czukor!
Meg vagyok mérgezve! — az asztalon látom 
JHungármfi. közlönyét —• Szegény újság.' Mily 
érdemes tagadtól kell megválód'!" ?-

. Rohanok Ié~a lépcsőkön. ^Egy szobalány 
sikolt.va ugrik félre írtamból. Ezfi természetesnek 
találom. Az utczán gólyalépésekkel, lassan megyek 
a mentők felé. Találkozom gyűjteményem 132-ik 
és 876-ik tágjávri^-^yMLndég köszönünk egy-1_ 
'másnak?- férünk-.-kártyákat (ha nem-fis küldjük 
meg) és~ii^soíygó arasoKarl megyünk tovább,-, . . 

rpna mindkettőnek "“ a túloldalon akadt_ sürgős
- *' .t .. , - -,v

876 oly hirtélen csapott át_a-masik oldalra 
hogy megfordultam: nincs'-e talán hátam mögött 
az anyósa ? "Nem,- ■ csak két czipészinas vihogott 
és öltögefte ; rám „a nyelvét. A kölykök oly. ap
rók yolták, hogy sem •.4176-ostól sem. 132-estől ' 
nem • tételezhettem' fel, fiogy azoktól féltek. 
Tehát tőlem félnek. Bizonyosan a-mérgezés 
tüneteit látják. — Mögöttem vad lárma hallik,

"'Feladtam postára e kártyát és mentem 
aludni. . ' . ■ a—
"? - F-gy.•h’etfr.iiiniya gazdaagszonyofii behozza a 

reggelit, „mint azt rendesen szokta. Mindig;'ka- dolga,/mikor jöttem, 
pok tőle égy porczió: kávét 4 drb. czukrot, egy 
órjáskiflit és 22 adag korholást.

E bőbeszédű néni ma szánalomteljes pillan
tást vet rám, köny csillog szemében, sőt észre- 
vészem, hogy L czükor helyett. 5 van auisésze-
mellétt, — Erre már én is ■ elérzékenyedtem : hir- 
telen kávémba tüntetem mind az ötöt és azt 
kavarva sirdogálok, ;
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A KÉPES LEVELEZÖ-LAÉ

ar

mával letett koszorúkkal.). — Schmidt Edgár
Drézdá* Budapest 4805. sz. — Szürke fénynyomat.

Szöveg ’ riiagyar-német, u...
’ __ Bú fi a p ént i—Ú_.. _E/áÍXé-ge.' „m e g 1 á‘t ö-
gatja a búdrai vigadjt. 1900.

2. / Ö-Felsége a vigadó- felé hajtat. z
3. Ö Felsége a vigadónál leszáll.

* 4.-A vigadó.a királyt váró néppel.
i 2—-3 szöveg nélküli fényképek. — Kiadó ? .

ápri-

apri-

5

Kimutatása az eddig közölt magyar alkalmi 
levelező-lapoknak. .

Év szám

Az I. évfo
lyamban ; 
(a 93. lapon 

közölt • 
kimutatás 
szerint.).

■:*> Oá
u 8;

S 
-cő
N tz?

A §
ÖSSZESEN

Magyarországi alkalmi képes levelező lap 
/.,./.' áj' L ■: " újdonságok. ’ . f ,., í 

■ ' Bövatyezétő: KöTbig Ferencz — Temesyár.
, ' 1 . =' széles kép. - - ;

1 -. = magas,, kép. / -
Ezen rovatban minde'xi beküldött...magyar alkalmi 

levelező-lap, díjtalanul ismertetne lesz,, miért is kérjük 
a t. kiadókat és olvasókat^ Hogy az Xijópnan megjelent, 

.- -vagy e lapban eddig-mégmem tkcb 
. alkalmi levelező-lapokat 1—1 példány 
urnák beküldeni’ szíveskedjenek.

V;/. ' B a p e s t:. Ö s-B u d a vár 1896—1'899.
..' b- 27. Ös-Budavár: Bemenet toronynyal. — 

■’/ l,001.1 sz. / ' -jiÁ '
7 28. Ös-Budavár: Bazár. 1002. sz. „ ■

29. Ös-Budavár: Franczia mulató. —-1003. sz.
30. Ös-Budavár: Szt.-György-tér. -^-1004, sz. 

----------- '31. Os-Budavár : Kimenet. — 1005. sz. ~
32. Ös-Budavár:, Bábszínház. — 1006. sz.
33. Ös-Budayár: Nagy kávéház. —-1007. sz^
34. Ös-Budavár: Borkóstoló. — 1008. sz.
27—34. Eisler S. (E. G.l kiadása Buda-,, 

pest; az igazgatóságtól engedélyezett kiadás, —r 
Viola, rózsa Vagy kék szinü autolypia, zöldüre- 
rettel. — Szöveg magyar-német.

/ Bu d ap e st: a B a ro s s-s zob 0 r I e lep
le z ó se 1898. november ,2Ch„:

6. Budapest: Jőaross-szobor.'/— LöbT’ Dá-.. 
vid és fia Budapest. — Kék ''vagy zöld szinü 
autotypia különféle szinü kartonokon. — Szöveg., 
magyar-német. j — • •

, 7. Budapest: Baross-szobor. — Díváid Ká-
roly Budapest 8.Delft.-—9 Szöveg magyar.

Budap‘e s t: Y b 1 s z 0 br a 1 el en lez é s.-e 
1899. L, •_? . .. ' --■■■■ .. ..

1. Budapest. Ybl szobor (a leleplezés alkal--

templom f e l.s z e n telé s e. 1900.
1. A, templom a felszenteléskor. -r

♦ 2. A körmenet altemplom kapuja előtt.
1—2 szöveg nélküli fényképek. —'‘'Kiadó?.-;

1 Budafok: A vízvezeték 'megnyi
tása 1899. október 5. V

--- ----- 1. Budafok : A víz-vezeték—megnyitása al- 
halmából 1899. október 5. Hydraus;. Szolgálati . ...

"tnedencze; szivattyútelep. — Kiadó?.— ■ Auto
typia. Szöveg magyar. ’

M.i skol.cz, A K 0 s s u t h-s z 0 b 0 r le-' ■ 
1 e p 1 e z é s e 1898. május h ó 30>

- - 1. Üdvözlet Miskolczról. Kossuth-szobor
(ünnepi díszben) Gerő J. és társa Miskolcion. —. 
Föld fény nyomat.—- Szöveg magyar. u ~ ‘)

2. ' U. a. de Ijpldyilágos fénynyo.matv---^--—
-SG^pj-On:- A r vi z^lílOCÉ'április 8. _
6. Üdvözlet Sopronból.-Árvíz 1900”. április 

8-án.. —f 192.-s-zAt -' A?,
'7. Üdvözlet Sopronból. Árvíz-_J9OO. áprp .

lis 8-án..-— 193. sz. . . . . •? f--
8. Üdvözlet. Sopronból. Árvíz 1900 

lis 8-án. ,,\ágy uszoda. — 195. sz. ■
■ 9.. Üdvözlet Sopronból. Árvíz 1900. április

• -B=ám_ ¥izyezetéki épületek. 196. sz.—~—

• US

ápri-

a

< 10. Üdvözlet Sopronból-., zxrvíz 1900.
lis- 8-án. Ikvapatak. — 198. sz-__ ...

11. Üdvözlet Sopronból. Árvíz 1900.
lis 8-án. IkvapataÜ.— 199. sz.

12. Üdvözlet Sopronból? Árvíz 19007’ apri- '
lis 8-án. Schlipper anger. — 201. sz.

r 77 13.^Üdvözlet’ Sopronból. Árvíz 1900."‘ápri- i
li-s 8-án. Neuhof mögött. 203. sz.

14. Üdvözlet Sopronból. Árvíz
lis 8-án. Neuhof ünögött.-204. sz.

"T- 7 6—14. Kúmmert L. Söprőn^.—
.,-tipia. 8—14. Fénynyomatok. Szöveg magyar. —

- a 7, számban 2./ sorszám—alatt—közölt - kártya. í
száma 194,-a 3. sorszám alatti kártya száma
pedig 197 s nem 195, illetve 19.2.

Szegzárd. A G ar ay-s z 0 b 0 rr 1 e 1 e p lé
zés e.-1898. juni'us^ö.

-. 1. Üdvözlet Szegzárd. Garai-tér (a lelep
lezései-— Weltmann Ignácz Tolna. 4861: — H.

—. F- A- - Szöveg magyar.
-A . - - --g z é k é s f éhé r v á r : Vörösmarty M i-
- h-á-1 y sz.~ü 1 e tés éú e.k -Á’z áz a dós é vf 0 r- , , , .n . . -megjelenő f,Gelegenhéitskarten Uatalog , . ezen

J41 hoÁa h9>pQ/ d ecz-e-m > e 1 '. külömbségéket, úgyszintén a nem teljes /értékű
’ ----- 1. Üdvözlet Székesfehérvárról. Vörösmarty- alkalmi, levelező-lapokat is részletesen felsorolja,

j kötelességemnek fogom tekinteni ezeket úgy 
legközelebbi számban közölni, esetleg összeálli-

i tóm a magyar alkalmi levelező-lapok.kimeritö Sy. ..
■ részletes katalógusát^ mely esetben azt önálló 
mellékletként e lapban közzé fogom tenni,.

1900. ápri-

6—7. Autó
magyar. —

1891 ...
■1895,.

' 1896
__ 1897-

1898- -
-—1899-..

190Ö.

Összesen .

116
10
35

-Ifi-

178”

1
3
1

13
24-
40

8

6
—2-
20

1
1

• 127,
.. U

54
7 42

60’

82- 36 296

E szerint .a képes; levelező-lapokban eddig
- 296 különféle alkalmi- kártya: közöltetett. Meg
jegyzem, hogy csakis a tulajdonképeni alkalmi .

■ kártyák számíttattak tekintet nélkül a nyelvi és. 
évfor- szinkülömbségekre. Minthogy azonban a -most

szobor. — Fénykép—genre levelező-lapon.
2. Üdvözlet. Székesfehérvárról. Vörösmarty

Mihály szobra. • ^Vörösmarty szülőháza és kö'r-
— Fénynyomat. '

hátra nézek : nem égy, "de húsz gyerek követ 
tánezolva. ~ . >Jíi:

■ Bottal akartain nekik menni, mikor 746-ik 
kollégám, ki. egyúttal detektív is, akarón fog és 
így beszélgetünk : 4 '

< -— Nagyságod, mint hallom nagy gyűjtő?
_ gz’’ z --üraságod eltalálta.-’------

■ — ’’ — Szabad kérdeznem mit gyűjt? ------- —
■ - j-— Képes levelező-lapokat és önhöz hasonló'.

. virágcsodákat. , .-gr. n,T' . A .. ■
£ A^-_.^rdekes. És- hová' teszi azokat? ; - . - A

-' ÍIol gyűjtő mappába,- hol’ tyukket-Z
. reczbe ... . . ,

Ilyen kedves 'beszélgetés közben- visszafelé^
- vezetett barátom.. -Égyfelegáns ur jött 'hozzánk

4- és barátomtól . kérdezett /valamit.- Azt hiszem' 
felőlem, Erre a homlokát .kopogtatta. Most tisz-

■ ■ — tában voltam : -vagy ő, vagy én bolond és mint
hogy én csak mérgezett voltam,, „ tehát ő a

:j bolond. Az az^elegáns ur követett'^ínket. —=
~ t . 'En intettéin egy-rendőrnek, ki ugyanazon 

vélemt^ynyel-jött azután barátom után, mint' 
barátom- barátja én utánnam. ' -
így már négyesben haladtunk.

— -A rendőrség megfigyelő, osztálya mellett 
kedves barátom megállt és felhívott egy teára. 
~ Udvariasan megköszöntem a megttsztelte-

tést és "Tnég , ki sem, mondtam a „nem*-et.. az-, 
már intett társának és vele együtt kezdett _en- - 
geinr azíajtón befuszkölnT ’ * _ - - '

Kiáltottam la rendőrimért’ Az nekem enge- •’ 
: delmeskedett és siker ült-’ élönfeleiinet. megfékezni. 
^h'kgr hirtejlén, hazaoson.tam. a.,jt.óimat bezárva" -p - 
olvastam újságomban, hogy az összes levelező-lap ■ ?. I 

/^ársaságök közgyűlésén .: engem bolondnak . nyil- 
.vánitottak. /. —. 1 / . ' . ' -

- _Tüdtam - már,/.mik jelentett a köny gázda-
- aszonyöm. szemében, . hogy a czukor/ném 'volt 
méregd Meg is ittam az egész kávét" azon, hide- 2. 
gén, Összes 1 a pj a in 1 nak lércuuloln»nzenetet irta m 
Jhbbpü.láthahjah, helyén van az eszem) azután a 
kollega gyűjtést abbahagytam. Nevemet, hogy

- ply._irtozatosan ne hangozzék : „Tevéff-ré magyá- t 
rositottam és aztán ezzel ;a néyyél/r- iratkoztam ' 
pjból m,inden_társaságba. Most, bizonyosan türel-“ 
mes névrokonom;■ prelegálása . miatt,. sokkal 
nagyobb bizalommal„ vesznek fel a társaságok A-- 
tagjaik közé.

A most már „Tévé“~ kártyákat igen szíve
sen mutatom meg a tevék bármely elvi barát
jának.. ' . . ’ j

- „Hungária 54“ /. -
jának..

lH

Vörösmarty M. -szobrá-Székesfehérvárott.

.4..Udvözlé

EGYLETI HÍREK /

Székésfehervárróll^Vörösmarty-
. szobor.p— Fhy.’® sz. .....a.. ---- -

5: ~Üdvözlet_Székesfehéfvárról. Vörösmarty- 1
. . szobor. Delft. 24.- sz. '

1—5. Klökner " Pétej^kiadása. “Valamennyi/ 
kártya ezen'..-felirattal van*ellátva : Vörösmarty..

' Mihály' születéséinek százados, évfordulója emlé- _
i ,/kére. 1800. Dec.zember 1. —-1900".-— .Szöveg--

• magyar. f ~ ’ . ..“ '.’ /"'
■ 6. fVörö^inart.y-Mihály 1Ö0 .éves születése

' _,emlékére. (Árczkép és a-'Szózat, első versszaka.) 
—7 Kaufmann F. kiadása—Székesfeliervar.ott. —

. . Barna vágy fekete autotypia. —Szöveg magyar.
Z á k r á b : H 0 r V á t nemzeti szaron.

1898—99. - .
7. Proi'firvátski Sálon 1898—9.9. „Druztvo 

hrvatskih umjetnikau. (Közepén a., királyt váró 
fehérruhás lányokat ábrázoló' képpel) — Schmidt 
Édgar Drezda? Budapest, Brusina A. Zágráb.— 

; . Pny. — Szöveg horvát. .y?

Jeligéd-pártoljuk a hazai-jp<irt-“
A „Hungária" képes levelező-lap-gyűjtök első hazai
-/<■ ■ egyesülete. 8

Székhely: Székesfehérvárott. . -
Elnök : KtöknerZjózsef Székesfehérvárott.—

.. Alelnök : Köíbig Ferencz Temesvár.
Titkár: László József magánzó Debreczen--

" Pénztárnok : Gigler Béla Szekesfehervarott. .. .
-Tagdíj egy évre: 2 kor. 40 fillér. >/—m.

' Beiratási-dij egyszersmindenkorra: I korÖha.
Tagok. az_egyesület hivatalost közlönyét a „Képes

Felkérjük tisztelt olvasóinkat, h.ogy amennyi
ben egyletünknek még -nem tagjai, hogy abba 
belépni szíveskedjenek. Tagdijunk, egy évre csekély 
2 kor. 40 fillér (beiratásfdij egyszersmindenkorra 7 
1 korona) melynek fej éken a tagok lapunkat dijta- 
íafiul kapják és,spíPegyéb előnyben Mrészesülnek.

EgyletürCTegyiKíőezéljáa hazai képes levelező-. ■ 
lap gyártási ipar támogatása) mit csakis, ha minél

skol.cz


6 /A KÉPES LEVELÉ7Ő-LAP.
jobban tömörülünk tudunk elérni s a külföldi | 
gyártmányokat kiszorítani. — Tag jelentkező ívért i 
forduljon egy képes levelező-lapon az égyesüléF- 
elnökéhez, Klökner Józ sej úrhoz Székes fehérvárra, 
ki .szívesen küld jelentkező-ivet és alapszabályokat.
- Czimváltoztatásokat legkésőbb minden- hó

Kiadás. *
1; Jjyomtatványokra . . . . . . . 67.-—
2. Atapitó tagok lappéldányaiért . —420 
'3. Kötküldemények után . . rí‘ . 53.57
4. Postadijakért :s í ‘..............—r—-------12.49

5. "Készpénz ......... . 101.91
Összesen . 238.17

10-ig kérünk az elnöknek tudomásul adni*
— Tagsági igazolványokat küldünk minden 

oly tagnak, kik egyletünkbe felvétettek, és tag~ 
sági dijaikat a folyó évre beküldötték.
4 . 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 ..Hungária" képes levelező lap gyűjtök első hazai 
Sorsz. egyesületébe tagokul felvétettek
58. Ifj. Nándori Rezső Diósgyőr. Vasgyár,Mester

üt 18. cserél bármilyen lapot egyenértékűen.
* 59; Wachsmaánn Jolán zöngoratanitón’ő Kecskemét. 

.'?. ... ; .(Cséréi helyről, bélyegzett, tájképes Japokát 
-4-..■../ ..Budapest, Kassa :es: GyőrkivételéVel.y ;

•" ' ’ rí*' - ’ Kilépett: .
13. Schwartz Ármin Budapest. ^__ —m '

Székes fehérvár, 1900. Deczember 3Tm
' . — Gigler Béla,

. ' pénztárnok.

2. Klökneir József.. Székesfehérvár? ~~
'4

Szondy-íi. 21. -
Hársfa-u. 10. b. -

rí- Meghívó. " /rí /
“ A „Hungária" képes levelező-lap. gyűjtők 

_ _ első hazai egyesülete ‘

rendes évi közgyűlését
1901. Január hó_15-dikén, (I. u. 2 órakor, Székes-

Fe hér var ott, Kossuth-utcza 7. sz., I. emelet -
7 ’ tartja-' meg, "mélyre azegyesület tagjait ezén- 
' -nel méghíVom.

■ Tárgysorozat:" ",
.. ,.,g_ ■ 1. Évi jelentés.’ . rím' ; ■ ■ ~ 

s . /Pénztári jelentés és a .felmentvények 
megadása fölötti -határozathozatal.^

■ ,3. Tisztikar megválasztásai.. •'...—~..V7
... 4. Egyéb indítványok?- - ■

Ha jelen- közgyűlés határozatképes nem 
lehetne’-úgy f író ,20-ára Budapestre fogom a 
közgyűlést egybehi-vn-i. -a -miről a tagakat küTöhv 
meghívóban értesiténdem. ___

-—-—-Székesfehérvár, 1901. 'Január 1,
rí, ríí~ . Klökner József- ’

elnök.

Pénztári kimutatás 1900.
Bevétel:,

1. Beiratási dijakból . . .
2. Alapító tagdijak-ból ...
3. Kendes tagdijakból . . ..

évről.
kor. fiit.
48./-

75.—

■ Összesen , 238.17

A „HUNGÁRIA-' tagjainak névjegyzéke.

1. Richter Lajos Budapest, VI.,' Andrássy-ut 3. 
(Alapitó tag.) - '

5 C -----

Pér mez Temesvár.'
4. Cseresnyés József né Veszprém.
5. Jerfy Antal Körmend.
6/ Gondos Ifynácz Budapest', VL,
9. Szántó Samu Budapest, VII.;

II. 12. - r :v
10. Báró Bctnffy Béla Temesvár, Gorove-u. 14.
11. Czakó 6?y?zZa^JCls^Korpád...  ....................—-
12. Kafikóvszky Ervin Budapest, VI.," Sziv-u.

-rí...r.. : 39/a? t. 7. . . '■% • ” .. :
--~^é.^Seharer Sándor ‘SzÉsrzváfos. \

18. Hcrmann A. Árpád ,A.nina. " . "
17, Koppéi 'Ede .Budapest, L, Krisztina-tér 4/-_ —
18: Bayer Róbert Kassa. : ~
19, Lütz János Ferdencz Szombathely, Faludy

- ' Fér.-u. 35. I. ‘ :
2Q. Fischer Jakab j^ajerlasz, - VJ- r
-§L. Fábiánrlj.. Dezső Nagy-Szal onta., ~~
22. Lintner Gézemé. Bimabánya. “ ~ J
23/ Dijaid Károly Budapest^ IX./ Üllői-ut 2T.

• (Álapitó tag.) ....... ’.... .......... -...... /-/.............••••••—
24. Galantai Gytda VIT, Vörösmarty-u/13.
25. Neuwald Illés Bpest,. VII., Dohány-utcza 44. .
26. ^pyegel Jakab . Nagy-Bittse,- Treucsén-megye/ - 

. 27. Gróf Bolza PaJné, sz. Gr. Vigyázó Jósa, 
— Szarvas.^ ~~ 1 • \ ? ’T . 7

28. Rádai ..László7. Szókesfehérrvár.,
' 29 Beszterczebánya. - “ __

30- Gigler Béla Székesfehérvár/ .
.3í. Parassin 35^ f.-1.-----
32. Ember Gézáné^sz. Gazda; Réthy Anna Nagy- ■

_ . i . várad, Áldás-utcza; • -
33. Fejes Zoltán Szász-Sebes. • , -
34. Vévér"Oszkár Békés. ,
35. Auffenberg József Bpestj Döliány-u. '48.

736. Klein Bernát Pétrozsény., < 7
\ Bruckner Samu: Bpest,- VI., Dessewffy-u. 2(1

38. ^Sosterics Elek Bpest, VI., Váczi- íörut 33. -
Hollaender Jenő Szepes-Nádasd, u.p. Szepes- 

Obiszi. - 4 - .; 7" —
Berecz PiktorjGyer, Andrássymt 44/ ; 
Bloernen.laal Lajos Bpest, VyBéliZu) 4.
Tóth Sándor Somogy. Csurgó: '
Jakabffiy Kun-Ágota. _
Cserey Mihály Kö.losvár,‘Kül-Torda-u. 4. ■ / ,
Ifj, Stiegler ^ajos. Bpest, Andrássy-ut* 61,

'., 'VioLa-u. 35^ f. ’ 1

. várad, Aldás-utcza.

Vévér" Oszkár Békés. ,

39

-40.
41;
421
43.
44.
45.
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46. Udvardy^'AlMár Bpest, VII., Dembinszky-u. | Coblénz 25.072. Caub' 469. St. Goar 3838. 

Cápellen 1708, Bingen 9058. Zeltingen 237. 
Bernkástel 1054. ■

Ha ezen több mint 10 millió képes leve- 
lezö-lapot egymásra raknák úgy az egy *3376 
méter magas oszlopot képezne. A keskeny ol-' 
dalával egymásmellé rakva ezek a kepes lapok

10., III/47.
47, Rissz/o^/er .Qs^úr: BpestJV-fII..JÜÍlö'.-ut 22.
48. Ficsor Antal Rimaszombat.—
49. Kiinger Hugó Budapest, Báthory-u. 22. Alá-

pitó tag).
50. Schmidt Gyula Budapest, V.. . Józseftér 2.

52. Szimicz Lajos Kis-Korpád.
53. Hegedűs József Budapest, IX., Liliom-u. 29.
54. Romeiser j?erencz_^ Budapest, VI.. Xagymező-

utcza 68.'
55. Giszler llóbert. Teubner és trsa czég cziméh.

Újvidék.
56. Gyula K. Kula. Bács m.
57LSchidek József Budapest, I..^Aranv-kakas u.

" 9-, f- 7.. -
58. Ifj. Nándori Dezső Diósgyőr.
t ■ ter-uteza 18.

tehát körülbelül olyan hosszút mint Budapesttől 
Ostendéio*. ;

Ezen 7 nag -alatt- felattett- -teáttyálv—súlya 
362 métermázsái,’’ vagyis naponkint több mint 
50 métermázsa, óránkint-2 métermá^sáM felül. 
Érdekes volna ha ilyen levélszámlálást ami 
postahivatalaink is eszközölnének.

mes-

(Fölyt..-köv.) - '

Vegyes.

— Levelezőlap-statisztika. A német állami

Csererovat. (Tauscliecke.)
(Érvényes 1901. február hó 15-ig.)

Ezen rovatban- azok, czimeit közöljük?--kik képes_
levelező-lapokat'viszonoznak. — Egyszeri beigtatás dija 

fillér — 3-szor -70 fillér — 6-szor. 1 korona ..20 fillér, 
12-szer 2 korona. — Mindén előfizetőnek valamint- a . 

’ „Hungária képes -levelező-lapgyüjtők első hazai egyesü- 
; lete44'tagjainak jogukban áll ’czimüket a-csererovatban 

évenkint egyszer díj tál anul közz étététni.,
Dwprschák FeréhcTÖ5 “jöggyakornok. Szombatiig 

_Csillag-u. -14. '
Getszler Róbert, Teubner & trsa. czég czimén Újvidék 

__Csakis helyről bélyegzett lapokat csereit'
— Dr. Kari Sartori Kaysersbérg, (Elsass.) >

postahivatal legutolsó, levélszámlá-iása a képes- .
'leveleíző lapókra vonatkozó adatai minden vára
kozást- megtraladnaki Annál, szembeötlőbb- ezen -t

■ eredmény, mért a .sz'á-XÍ'-l- .. - • ■ ’’’ f
után aug. .9. déli 12^órától aug. 16. déli 12,óráig-

■ - .terjedő-7 napra terjedt ;ki.^.A nemet birodalmi 
postahivatal területén (Bajorország és AVurtten-

^bergnélkül)-4eladatott ezen 7 nap alatt 10,128.569
-képes^xLevelező-.lap, tehát naponkint átlag 
1.446.938'drb. Egészben feladatotr~20,808.313 pos
taköteles levél^ző-lap közül 9.569.350 drb. (46°;0) 
volt a képes levelező-lap fogalom alá-vonható. 
Feladatott továbbálll:672i376'. drb. leyelező-bap

• mint nyomtatvány-melyek között .559.219 volt : - 
képes levelező-lap. (4.8°/0)?iá posta bevétele tehát

---- ezen 7 nap alatt : a képes ’ leyelezö-lapok után 
---- 483.075 - Márka volt—(napi átlag 69.010 .Márka)-!

a fönntebbi mennyiségből Berlini postakerület- .
ben adtak föl legtöbbet-1.188.090' (naponként Baden-Bakem ^.entralblatt f. Ansichtskartensammler“

- majdnem 170000) utánna következnek. Drezda *~Nordhausen.'„Ili B,accoglitore di Cartoline Illustrate“ 
postakérület . 627.398 darabbal (naptnikint 90000) Milano. GaU. Vitt. Em. 75. •- „Le Cartophile“- Parts .

—"-Hámbur>-p-’®stakerület 523.í!5 darabbal (napon- Sráe du Croissanfr^pas Blaue_Blatt“ Stolberg.(Rhemland.) - 
—---- ~ ~ *■ ,JHL 54. Köszönjük. -

ö R. 0. Bpést. Lapunk csererovatában nemcsak tagok 
'teszik közzé czimeiket, _de olyanok'is (és ezek a nagy
részben), kik'egyletünkön kivül áh^nak. Ezekkel szemben ' 
nem járhatunk el másként, mint hirdetéseiket továbbra
nem vesszük fel. — A hozzánk
egyetlen-egy tagunk sincsen.-Kdíföhben tagjegyzékünk 
a mai számban van közölve .Felsorol azonban Ön olya
nokat is, a kiktől tekintettel a jQagy távolságra, válasz 
még á legjobb esetben sem érkezhetett. Mert Délafrfká- 
ból majdnem 2 hónap kell, míg a levél megfordul. — 
Sülömben olyan gyűjtőt még. nem ismertünk,, a ki 
minden kártyájára kapott volna cserét. Ezzel az eshető
séggel minden gyűjtőnek számolnia kell, mert „Néppé-

ámláláa a .^üttóasV-idénv I, .RMorfer Oszkár a Magyar ált. linóleum- ;
— osztály) hivatalnoka Bpest, *VIII. ÜllŐi-ut 22. í. 2.

A. Düggélin Zürich^.lrf., Berthastr. 33. / _
Frau Hermanns; Spui 184. -Haag-(Holland.:) —
J. Davisohn, Danzig, ,Jppengas;se 10. -
Artnin Dietrich, z. Béllé? Winterthur, Scliweiz.

• _Szelestey Lajosné, Tót-szent-Pál, Somogy-m.
, Fanny Diethelm, St.-Gallen (Schwéiz.) Sü-Georgenstr. 11.

Gábriel Hebert, 69. graiide rue Hoüdan (francé.)
Mathias Perl, Salzkotten (Westphalen.)
Juiius Möllmer, Magdeburg.- " y——__

Starké, -JDxesden, Spenerstr. 13. Ily ’css^LisHbb 
helységekből.

Szerkesztő postája. . - -
•-—D. F.“ Szombathely; Üsefercrvala van a következő 

külföldi lapoknak: „Internat. Ansichtskarten Revue“

Milano. Gall. Vitt. Em. 75. — „Le Cartophile“:‘ Paris .po.stakérülel . 627.398 darabbal (uap'tmkint 90000)
. IT U* R — i- 1 x x 1 i. íAÜ f) f~"1 Pv' J l'x Ta r\ 1 f—vr

kint 75000) Düsseldorf posfekerület 455.977 darab
^naponkint 65000) nyolozvvárosban 100000 dara
bun fölülyHíöztük Frankfurt-105.750 drb. Tizen-
kiléncz városban.. 40000 darabon felül, köztük

_ 'Düsseldorf-83572; Wiesbaden .115.742, Mainz
. 5S\068.Heidelberg 57.790 Bonn 54.C73. Mannlieím .

47.971.-Strassburg 44.580. Kassel 43.547. darabbal.
A kisebb számok, közül említésre dnéltók még 

. Ivarlsruhe 33.818.
22.241. Aachen 16.268. Nauheim 16.251.' Kreuz-
nach 13.366. Niederwald 3415. Cronberg 1873.

i . 8aalbúrg 3543 darabbal..---A— Rajna, és Mosel vi-L..
xr.ilékéröla következő számadatok vannak: Rüdes-

heim ". 31.7Ö4. ■ Assmannshausen 2802. ' KöiTtgs^-
winter 12.774. Drácbenfels^JJJöir, Honnef j rek“ mindig voltak és lesznek.

-271)3./ .Rolandseck . _66917““ Walpforzhe.ini -.12.40. ’ ■ —~

Baden-Baden 27.528. Ems

beküldött névsorban



8 A KÉPES LEVELEZŐ-LAP.

Hirdetési árak:
Egész oldal 24kor.; fél oldal 14kor., negyed oldal 7 kor. 50 fi U. 
.nyolcad oldal 4 kor., egy petit sor 20 fiil,*— Ismétléseknél: 
. , 3-ézor 15yor6-szor-20yo, 12-szer 301/p engedrnénj\

IIIustrirte Ansichtskarten-Reyuí 
Kéthetes folyóirat képes lev^ezö-lap* 
gyűjtök részére. —• Jelentékeny - és ifia- 
gas színvonalon álló irodalmi folyóirat.— 
Félévre 1 M. 50 Pf. közvetlen küldéssel

Mindazok, a kik tudni akarják
Milyen levélbélyegek léteznek ?
Mi az egyes levélbélyegek ára ?

A kiklevélbélyegek gyűjtésével foglalkoznak, 
azok rendeljék meg a most megjelent

1 1900. éviSenf-féle árjegyzéket

le vélbély egekről.
Ára kötve 3 korona. Porto 30 fillér külön.
Áz ^összeg elöleges beküldése ellenében 

, - kapliató ' . __

KI ö kner Pétér,-
■ '.A í •; . -- - . '

■a királyi udvari könyvkereskedésébérr v
" ' Székesfehérvárott. _ :

„Das blaue Blatt44
nemzetközi hirdétö-lap bélyeg és levelezö-lap

< 77 V -gyüjtölFrészére.
*

.. ' Kiadó hivatal:
' P; MATHES STOLBER-6., RHLD.

Megjelenik minden hó I. és 15-én.

■ h III. ÉVFOLYAM.
Nagy elterjedtségénél fogva ajánlatos gyűjtő 

és kereskedő hirdetőknek. — Előfizetés a posta 
utján k. Í.20 — A. kiadótól keresztkötés alatt 
k. 1.80. —- A ki a .postai előfizetési nyugtát 
1$Q1. január 20-ig a kiadónak beküldi,"’ az 
IQ finom képes levelezőlapot, vagy 2. Márka 

"értékű .levélbélyeget kap ingyen és bérmentve,
ázonkivül_joga van.. egy 5 sornyi terjedelmű 
ingyen'hirdetésre, vagy nevének 3-szori. fetvéte- 
léreacsérer^yatban. >

Mutatványszámot képes levelező-lapon .kell 
-kérni. . ' --

-   X ------- —:T_yrr-—_  = -js.-"

Használatlan képes levelező
ül lápokat

: Magyaröfszági városokból
csakis finom kivitelben mindenkor .szí
vesen veszek. — Ajánlatokat az árak' 

;.... . - megjelölésével kérek ' -
. 7KLÖKNER PÉTER (Kfökner Józsii yj.
1—' - királyi udvayck'őhyx'k^re.skedő

S z é k e s f e h é r v á y o t-U

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



A KERES LEVELEZQ-LAP.
DIE ILLUSTRIRTE POSTKARtET

--------- _ LA CARTE PÍ1STALE ILLUSTRÉE. '
HAVI FetYÓtRAT KÉPES LEVELEZŐLAP GYjjJTÖK SZÁMÁRA.

„ A „Hungária44 képes levelezo-íap^gyüjtük első hazai egyesületének hivatalos közlönye.
nfíicielles-Orgau d. Véréin ..Hungária/* • o ,

Megjelenik minden ho 15-en.
ErScheint am E). jedes Mo^nif>

Előfizetési ara egy evre 2 kor.
Preis jahrlich 2 Mark.Szerkeszti: Klökner József.

Székesfehérvár, 19~Ö1. Ili, évfolyam. — 2. szám- Február 15-en.

Minden gyűjtő lépjen be6^ Jeder Sámmier trete dem
‘ 1. migarischeh Ansichtskarten-Sammelverbande

ítílapi a ^Hungária" egyesület_ tagjainak egy 
Ivlüi l _ u. prakti.cus g^üjléstelömozditb.egy
leti szaklapot es’annak unnám számú:.oz 1 leve- 
lező-b-rppí1 aTl ingyen. _ .

PZ’*n sza'<luP minőmben tájékoztatja a 
Iliül 1 gyűjtő^utbaigazitast yi. ismerteti az 

-O^oi^gó/kat; lélsowlja a magyar alkalmi leve- 
lezö-iapojat. elősegíti a csereösszekötteteseket.

a ,.lluiigária“ egyesület megvédi tagjait 
Iliül l a tisztességtelen elemektől.

egyesület körküldemenyei által módot 
lliüi^L^riyup .a tagoknak v; 'd ^menyeiket olcsó 
áron^diimpj^ani és kiegtbziteni.
lygppl a köridiklemények utján mindenki értéke- 
Ivlül- lJsitlieti a-zh<mlevelezö-lápjaií. niviyek gvüj-

ooubletták. •
az egyesület tagjai a ivaralos közlíniy 

Iliül Ijcsere* és hirdetési rovatában árengedmény
ben részesülitek. ■ .

d •• 1 htngária’* hazai
Iliül l l^elezörgyártásb iparjj^tolasa.
Mart dgytasiilet-íink idynkinr ragjait értékes és 
lilüi l ritka levelező-lapokkal lepi meg.

Eri tajjdij 2 , korona jillyr. __
lieiratási dij egíjszer s rnindi nkorrcL.J koianm. _

Egyesületi alapszabályokat, ügyrendet, a
kőrküldtmiényekre vonatkozó szabályzatot és be- 
lépvyT nyilatkozatot -Zvyes h nlt z^-lapon 'kérjen 
Klökner József úrtól. az egyesület elnökétől Szé- 

—kesfeh('*rvárott. . 1 .

A mi közgyűlésünk.
iüOl. Januárié .20-án tartotta meg egyesületünk 

rendes évi közgyűlését Budapesten a Ih’echsler-tele ven
déglő k.ülöir termében^ Jelen voltak: Klökner József el
nök . Székesfehérvárk KöUűg. Km-mu z auUnök linrie^v-H1^
és a kövei k. - tagok Bu<íape< r<»| Bruvknef >»auiu.v egyhangúlag: lílnöknek : Klökner József Sz.-I4 eruji\ar. 
Bfőeimhidaal Lajost Gondos 1-nárz. Kiinger Hugó és J^eluökuek: Kölbig Ferencz Temesvár. Titkárnak: (iondos 
Szántó Sáanu. P ■ - IgnáezBudapest?i?énztálmoknak:GiglerBélaSz.-Fehérvár.

bei. ;

lÁ/oii ^er -Jiungaria’- .Verband seinen iMitglie-
I • .deyn ein oa> praktisclie .■ Sanimeljti för- 

“derqule Verka.ndsorga.4b- ami Jinty^der,. Xnmmer 
oesselbeír eiw Ansichtskarte*ygfalfsT gipfrt. ?

dieses \ érilanvh^gani^njSanHnh:^ alil- 
• ¥ ¥ üli • p laruug^n giebt-.die Nenigkviteh. beson- 
d.ers die milgarXerren 1 üdegenheitskaruén mt Ifiét.

érbanJ' .JIungaiOO’-.seLne VIiigTJoü-r 
Ti üli gégén--unlauiere - Elemeiite schützt.

dér? Verbanc£durch. seineJinm.lseinluipgen 
¥¥üil 3Iitgliedőríí Gelegenlieit bietet seine 
Sammliuig auf- biljuge. -AXIeise zu .erweitern und 
erganzen. z '

durch den Idiindsendungen jedey srine 
TV üli Doubletten verwerten kaim.

j 1/(lie AlitgiietTér (les VéFbáhdes bei den An- 
¥¥üll -nonceii inl Vereiiisblatte llabatTTnuJIteii. 
Wt/rJI das Hal:ll,)tz^e^ (^PS Vetbandes das fürdeni 
wl üli ües Samuiéi sport és in’ [Jngarn und elér 
ungarischen Ansiclitskhirtymirdustrie ist.
íA/qÍI dér Verband seirnyAIitglieíler von ZérFzu 
Rí üli Zeit mit sej lenen u. wertlivolle-n Ansichts- 

un'l Gelegenlieitskarten überrascht. ; .

Jahre^ilrág 2MC 4<\ II. = 2 Mark;
Beitrittsgebiíhr cin Jár Mlcnicd 1 I\. 25 Pfennig.

Vereínsstatuteh et é.^J^^elclungsforniuJare 
yersendet—-_falls auf An^iclitskarten gebeten— 
gratis mid fránco llerr Josef Klökner. Prases dós 

—Verbandes /in Székes fehérvár.

lefolyt év- eredményét, örömének ad kifejezést, hogy ha 
nem is számolunk’ inég sok tagot, de gyűjtőink 'elitje 
táborunkban van s bizton'tekinthetünk a jövő elé. — 
A pénztári jelentés elfogadása után áttértünk a tisztikar 
1 n-eáIQLiziAéá'Rn- ■.nr, aján.1 n.tnj-»a. mégváumztat.iák



DIE ILLUSTRIRTE POSTKARfET '
.Fz_- ...LA CARTE POSTALE' ILLUSTRÉE. ‘ '

HAVIFOLYÓIRAT KÉPES LEVELEZÖ-LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA.
„A „Hungária/képFs Ievetézchlap"■gyűjtök első hazai egyesületének hivatalos közlönye.

Officielles-Organ d. Véréin ..Hungária." o .

Megjelenik minden ho 15-en.
Hrsc/reint am 1~>. jedes Monats.

. . ....... ..... T“ ~
Szerkeszti: Klökner József.. Előfizetési ara egy evre 2 kor.

Preis jíihrlich '2 Márk.

Székesfehérvár, 1ÖÖ1. III. évfolyam. — 2. szám. Február 15-én.

Minden^-gyűjtő lépjen
cl TÁN

Jeöer Sámmier trete dem
7 1. .ungariselíejűL Ansichtskarten-Sam-melverbande

a ., Hungária” egyes ül ét/tagjainak • egy 
IVlUi l — a. pvak-t ikus—gyíijtést előmozdító.egy
leti szaklapot és’annak minden -számához 1 leve-

V *^-1* • - .

IOqJS dér ..Hungária.” Verband seinen tólitglie- 
”V ’ • deyn ein ua-' 'praktisché _■ Sammelii iZ>r- 

•"iter-nde Verhaűdsorga% und jniE/jedei; Xummer 
dessddben- eiue Ansichtskarte^aKs’ giebt. v 
OJqJI/ dipses- aui-

■ ff üli .klürungmi gtóbt-..die XeuigkvHvm- Leson- 
ders uie ’ uíigara- ■ n ( bel tgenlieitstarteiT mt tál t.

iyi ppjL < • sz a kJ la p yj i i nd t n 1 be 11tájékoztatja a
Iliül 1 gyíijt<;^ utíTaígazitast „ad, ismerteti az

T^Eíin^úgóka’t; íelsimHjir a magyar alkalmi ' leve
lező-ia púkat, elősegíti ■ a csereösszekötteteseket. 
jySopf lV ,, Hungária" egyesület..megvédi tagjait 
lllüs l ;v tisztességtelen elemektől.
MArf az egyesület körkülde'ményei áltgl módot 
IVBüi t nyújt a tag-oknak gyűjteményei-ket olcsó 
áron--g'yárapi£anp és kiegészíteni.

a körküidemények utján mindenki értéke- ___
lllül Ajsitlieti azoirl(‘vel(‘ző-lápj'ait;.melyek.gyű.j~ VJíMÖ durch dt-h' Kiindsemlungen jedeXs/im
ten'Ímiy(ü)tui\.már meg vannak oioubletták.^ ’ ' . fivll Dmibletten verwerten kann.

az egyesüket tagjai a hivatalos közlöny ■ rOipíL die_AhtgHeuőr ih‘s X.erbáiides bei den' An- 
Ivlüí l ^-sere3’ és hirdetési rovatában árengedmény- f»pli -nonceii iní Wrmnsblatte BabattmHmTteii. 
ben részesüljek. . m V^/píl ^as HauptzieJ des Vetbandes das föirdern

•, il’-üll des Samimdspe-rtés iir luigarn und TTer 
. nin.garischen Ansirht>kartenindnstrie ist._ ~

dér Verbaiid seing/Hitglieder vön ZérFzu 
ff üli Zeit mit seltenen u. werthvollen An-siviits- 
und Gelegenheitskarteii überrasclit. _■ : .

s Jahresl&dtrcuj 2 K. 4<) H. — 2 Mark ;
Bejtriiis^ebiiíir ein Jiir 'állcniaj 1 K. == só Pfennig.

körlvüldvmómyekre vonatkozó szabályzatot és be- Vereinsstatuten etc.. Anmeldungstbrmulare
..nyilatkozatot lercléMÍ-lapon kérjen yersendet —_falls aut“ Ansűditskarten -gebeiem - -

Klökner József úrtól, az egyesület elnökétől Szé-' gratis und fránco ller.r Josef Klökner, Prases des- 
-;~.kesfbh(;rvárott. • ... }-Verbandes in Székesfehérvár. .

IAJqÍ.O ÓTer Verbumé .JIun<raritóiL.seine ÍMifgTiHdtT 
ff üli gégén un lemente selrützi.
O/oíí den Verbandulurcli <imtJiundsmiduiigen 
ff üli ([^1! yiítgliedérn G elegí
Sámml.ung “aut- b.i{lig.e.- 
erganzen.

’eitern un* l

-myu hazai
;iy ifiül-* i . i^velezöfgyártási^iparjiadolása.

t?A\VPií.l[£.tilld< időnkint tagjait értékes és 
liiüa l ritka íevelezö-lapokkal lepi meg,

Pri tnjjdij 2. korona 40 jiUyr.
-• ' IMrafási dij e(jijs^e)'is ndr)doMco)n'(L.4 korona. _

A mi l/n^nv/iilóoiinlz Elnök előterjeszti az évi- „jelentest es vázolja a
KOZyyUltJoUnKrf lefolyt év-eredményét, örömének ad kifejezést, hogy ha

•1901. Január-tó ,20-án tartotta meg egyesületünk nem is számolunk még sok tagot, de gyűjtőink 'elitje
rendes évi közgyűlését Bmhqx'stmi a I)rechsler-féle ven- táborunkban van s bizton’ tekinthetünk a jövő elé. —
déglő külöir termében. Jelen voltak: Klökner Józsefei- A pénztári jelentés elfogadása után áttértünk a tisztikar

. nők (Székesfe-hérvúrl. Kötbig b\vr e n <1 z a ls. v áutó;?------ ..   —o ------------- o------------- —
Bruckner Samu/ i'gyliangulag : Elnöknek: Kiökirer József Sz.-Felíe rvár. 

tóélelnöknek: Kőikig Ferencz Temesvár. Titkárnak : Gondos 
Ignái'z BudapestsPénztárnoknak: Gigier Béla Sz.-Fehérvár.

köveik.- tagok Budapestről 
mlaal Lajos, Gondos Ignáez. Kiinger Hugó

Szántó Sámu. =



A KÉPES LEVÉCE^Ö-LAR^... 10 _____________ • / . .
Elnök indítványozza, hogy amennyiben ő hajlandó 

.•_a^i-adásáb&n--eddig megjelent. „Képesí Levelező-Lap“ 
czimwS^)ot az egyletnek ajándékozni, adja ki" azt ezeiktul 
az egylet mint saját hivatalos lapját tisztán csak a ta
gok s/a praktikus gyűjtők szükségleteinek megfelelő 
tartáfemmal. Tekintettel az outiam. azon több oldalról 
felhangzó óhajnak, hogy lapunk és ezzel egyletünk a 

, külföldön is elterjedjen és ez által tagjaink a külfölddel 
közvetlenebb összeköttetésbe léphessenek, s a mellett. 
kül?Öffi~tagolíra-űs~számithicssun^ hogy:

——a lap. azon része; mely a külföldi gyűjtőkre is érdekkel 
bir, a lapban nénwt^nyfelyén^is közölve legyen. Bővebb 

-—eszmecsere fejlődött ki a tárgy körül, mélyben minden . 
jelenlevő élénk részt vett, s egyhangúlag határozatba 
ment, hogy az egylet köszönettel elfogadja Elnök aján
dékát s a lapot február 15-ről kezdve saját kiadásában 
két nyelven jelenteti meg egyelőre 4. oldalon, hogy pe- 

rzdíg.mz egyesületet a lap kiadásával veszteség., ne érje, 
A felajánlották Kölbig, Klökner és. Bruckner urak; hogy a

■.... folyó évben esetleg felmerülhető-veszteségekért egye-
temlégésén szavatosságot vállalnak.- A lap szerkeszté
sét pedig az egylet tisztikara együttesen- intézi, -r— .A 
közgyűlés ezen áldozatkész^, ajjjilatokért. jegyzőkönyvi” 

'^köszönetét szavazott. Kfinger ur, hogy a lap- becsét z

^-..Elnök :
__ AÍelnök

■.. J" • 'Titkár :.'ír

Egyesületi hírek. - .
A „Hüngáfia“ képes levelező-lap gyűjtők elsöjiazai 

r egyesülete. /
Székhely: Székesfehérvár.- -

Klökner József Székesfehérvár. - 
Kölbig Ferenc# .Temesvár.
Gondos lgndöz Biidapest,-VE^Szpndy-Ü.':22^ *

■ ,-Évi tagdjk2> kör. 40 fillér. . _ . - 7 '
- Beiratási dij egyszersmindéhkórra I korona, ’

y Tagjaínk az-egyésüTet hivatalos közlönyét min-
— den mellékletével együtt díjtalanul kapják, • ■ ■ ' .>

"Minden tagnak-jógában áll Czimét évenkint 3-s-zor
a csererovatban, dijtálanulJEözx4téteüxm. -_-—'V7 ■ “

; . - . Tagsági dijak .. a “Képes Levedező-^ap^ ki,adó
hivatalának Székesfehérvárra czimezve'küldendők. •

Tagsági dijaikat az 1901. évre eddig befizették a

/_ - .50., 51.,; 53., 54,£ 55., 57., 58., 59., 60., 61. :
-Felkérjük tágjainkat, hogy á-folyó évi .tagdijat

2 kor. 40. fill. lapunk kiadó-hivatalának"mielőbb bekül-. 
deni szíveskedjenek. : —• ■ _ - “
-— —Kiléptek. a következő számú Tagok:: 39.-, 44., 47., 56.

Tagokul-folytatólag, felvétettek : . — - f —1 r-
---- -—kanonok, Szepeshely, u, p.Bzepes-

■’ váralja. - * ’ \ . , ’"
Szelesteij Lajosné, Tót-Szeiit-Pál.-' (Cserei' helyről

' bélyegzett saját czimére érkező .tájképes 
—lapokat.! .

- Verbandsnachrichten.
..Hungária” erster vaterlándischer Ansichtskarten-
—7——Sammler Verband,
... .. - t./_____ Székesfehérvár: í^üngarii.)

T. - Vorsftzendér: Josef Klökner SzékesfehérvárII _ ---------
Schriftführer:

.... Cassier

- Franz Kölbig Temesvár.
Ignatz Gondos Budapest, VI., Szondy-u.22.
Béla Gigler Székesfehérvár..

Jahresbéitrag K. 2.40 = 2 Mark.
Eintrittsgebühr K.’ I.— — 85 Pfennig.

Allé Mitglieder erhalten- das Verbandsorgan mit 
sámmtlichén Beilagen gratis zugesendet. .4—.....  _ <

^Jedes Mitgliéd hat Recht seine, Ádtesse in dle.
nnentgeltlich? einrücken zü- : 

lássen. .. " . ■ . . ' • .----- ---
^Mitgliedsbeitráge sind an die Administration dér *

■ „Képes Levelező-Lap44 ín Székesfehérvár zu senden.

emelje, felajánlotta, hogy ez évben, minden: másodig 
-szám hozóin gyen levelező-lap ■'mellékletet ajándékoz s a' 
szükséges lapokat elnök rendelkezésére bocsájtja. — 
Bruckner Samu ur pedig, hogy minden számhoz kapja
nak az előfizetők mümellékletetp felajánlotta a jmég 
szükséges mennyiséget, S'igy lapunk minden számához 
-mellékelhetünk egy-egy levelező-lapot. A miért olvasóink 
szintén köszönetét mondanak, mit, a közgyűlés szintén- 

ímegtett.- - ' . J... " J
Szántó Samu ur indítványára „egyhangúlag meg

ává! asztattak tiszteletbeli ■ tagokul j . Gelléri Mór; kir. ta
nácsos és dr.jEEennyey Vilmos ministeri osztálytanácsos 
urak, kiknek a. „Budapesti I. nemzetközi képes levelező?- 
lap kiállítás “ rendezése körül szerzett érdeméit ismerte 
el egyesületünk ezen egyhangú választással. — Mind
két ur egyesületi elnökünkhöz irt levelükben a megvá
lasztást elfogadták, — Szántó Samu ur szives volt az 
oklevelek elkészítését magára vállalni. - . ■ 1 —

Határ o z atüf^-n^nt^inég^hegy egyesül éti 1 evei ez ő - ~ 
lapot" adunk ki 1000 példányban, a mivel az elnök biza- - 

“tott meg.— Bízunk benne, hogy közgyűlésünk "hatá- 
=T^zKtai tagjaink tetszésében fog részesülni.

Neu aufgenommene Mitglieder :’
Nr.-60. Josef Hradszkf^' Domherr^fn Szepeshely, 1. P..

. Szepesváraljá.
„ 6,1. JTrau. Ludicig Szelestég in 'J’ót-Sáent-Pál, Comitat _ 

- Somogy (Tauscht Ortsgest. zuadr. Karteh.f? —---- =
■n ...

— Körküldemény-forgalom. y *
A Vl-ik JíöTküldemény-február 15—-20-ika.közötLÍ___. 

jpn köröztet^ alá~-köv^ké^ő?sorrendben r - ‘ ~
33., ÍC 5H, 5E, 6., 9Í, 28., 16?^“..

7~Bigy elme z tetem a-1. tagokat, hogy ‘a január hó 
410-án tartott közgyűlés határozata értelmében, a kör
küldemények pénzeinek kezelésével is az alelnök bízatott 
meg. A VI. körk-üldeménytől kezdődőleg tehát a kör^j-l 
küldenfényekre vonatkozó mindenJ pénzküldemény, úgy 
mint , a többi~ Vesz állít ások, és- levelezések is, az alélnök- 
höz czimzendők. — A-f. évben beszállítandó kártyák
kal ezentúl közvetlenül az1 alelnöki fog elszámolni. —' 

.„.A7ko-rkü4^mé-n-y4eijgf^omban résztvevőjükére!nek, hogy 
■■ akadályoztatásuk esetén “szíveskedjenek erről mindig' 
idejekorán az alelnököt értesíteni, hogy az az akadály ta- ~ „• 
lan továbbítás iránt —idejekorán intézkedhessék. ’Az._el 
mem fogadás által felmerülő összes, portóköltségekei a 
mulasztást elkövetett tag az egyletnek megtéríteni. ko-, 
teles—-r- -Belkérjük az -igen tisztelt tagokat és olvasókat'," 
hogy a körküldemények részére szánt kártyákat-mentül 
nagyobb mennyiségben mielőbb juttassák az alelnökhöz. 

'Közelebbi felvilágosításokkal ~az“alelnök szívesen szol
gát-az éz iránt hozzá fordulóknak, különben felhívjuk 
az olvasóknak ^figyelmét lapunk folyó évi 1. számában 
foglalt évi jeléntéshenjjpglattakra.__ . y*-" -; -

--------- f ‘

Rundsendungen.
Betrefís Rundsendungen sind sánímtliclie Cor-■ 

respondenzen, Anfragen und Einlieferuiigen an den 
II. Vorsitzenden zu senden. Karteneinlieferungen werden 
auch von nicht Mitgliedern angenommen. . • ”

Zűr Circulation werden angenommen: 1.) Ge-n 
brauchte, ortsgestempelte, In- und aaslándische Ansichts- 
und Áusstellungskarteri. 2.) Ungebra'uchtef Ausstellungs- 
karten, Genre- und Künstlerkarten, ungariscüe Gelegen- 
heits- und ungarisebev Ansichtskarten. Ungebrauchte 
Karten können per Dessin bis 5 B^emplare eingeli.efert 

:- Averd-en^:?^V.Q-i^41a3n--Refagage dér abge-set^ten—;Karten— 
_wird seitens dér Mitglieder 7iyo, dér ‘Nichtmitgliéder. 10°/0 

zu Gunsten dér Vereiiiscassa in Abzug gebracht. .



A KÉPES LeVEDEZO'-LAP.

A „HUNBÁRIA“ — _
képes levelező-lap gyűjtők első hazai egyesületének 

ALAPSZABÁLYAIBÓL.
Székhely: Székesfehérvár.

3. §. Tagok:
b) Alapitó-tag az lehe't, ki az egyesület czéljaira 

egyszersmindenkorra 25 (huszonöt) koronát az egyesü
let pénztárába, befizety. _ -

—- c) reiícfes -ragul-felvehető minden feddhetlen elő
életű férfi, vagy nő,-ki 18-ik életévét betöltötte-, kivé
telesen szülői beleegyezéssel olyanok is, kik ezen kört 
tnég el nem érték.

. 4. §. A tagság megszűnik :
a) halál által;
b) kilépés, általi a. mi írásban az elnökségnél je

lentendő be-;' s végre
c) kizárás által, a mi bekövetkezik, ha valamely 

Vagy 
el.

tag egyesületi’kötelezettségeinek eleget nem tesz 
. pedig hazafiat lan vagy közbo’trányos tettet követ

5. §. Az egyesületi tagok kötelezettségei :
- a) Az alapszabályok és ügyrend pontos 
"tartása; ■

4>) a tagsági dijak pontos befizetése. A rendes I 
tagok behatási dij fejében egyszersmindenkorra 1 koro- 1 

’,7mát7'azpiiíti vili évcnkTnt 2 kóroná 40 fillAr~t^gságh fiiját j 
fizetnek/A'tiszteletbeli’és alapító-tagok sem beiratási. | 
sem évi tagsági, dijakat-nem fizetnek.

-- - - 6/§*. Az összes egyesületi tagok jogai:
a) a részvételi és szavazati jog a közgyülé- ]• 

: seken ;__ _—_ __ i__ ■-_  _ \ .. —
’ b) az, egyesület .által 'nyújtandó, összes kedvez-, 

"^menyekben való részesedés. ' . ....

a U’S (len S a t z u n g e n __
' - í • . v- & 7"

dér „HUntGARiA“ _ersten vaterlándischer Ansiehtskarten 
-------Sammler Verband.

Sitz^xSzékesfehérvár (Ungarn.)
Mitglieder.

b) Grün  Mitglied kann jeder werdeit,-dér—y—' 
für die Zwecke des Vereins ein für allemal”25 'Kronen

dend.es

~ (.21 Mark) in die Vereinscasse éínzahlt.
c) Als Ordentliches Mitglied kann jede unbeschol- 

tene Person, Herren oder Danién im Altér von min de s^ 
tens 18 Jahren aufgenommen werden, mit Einwilligung 
dér Eltern auch so^he, die dieses—Altér noch nicht

_ erreicht habén.. • ~ - — A
- L Mitgliedersohaft eriisehtv

a) Durch dem Tode.. . e
b) Durch Austritfi, weleher schrifclich -beim-Yer—

stand anzuzeigen ist. ' • - —
c) Durch Ausschluss, dér in dem Falle eintritt, 

wenn ein Mitglied seinen Verbandsverpflichtungen nicht 
nachkomint, oder sich einer unehrenhaften Handlung

• zu Sclíü Itten' köm mén lasst. ~ T ~
§. 5. VerbandsvQrpflichtung^n.

—a) Pünktliche--Einhaltung dér Satzungen und der 
’ Gescháftsordntmg.

b) Pünktliche Einzahlung~cTer Mitgliedsgebühren. 
Ordentliche Mitglieder zahlen als. Eintrittsgebühr ein 
für > allémat 1 Kröne (85 Pf.) Ausserdem Jáhrlich 2 Kronen- 
40 Heller (2 Mark) Verbandsbeitrag. — Ehren- und 
Gründende-Mitglieder zahlen weder Eintritts-- noch 
J^hresbeitrage.

§.6. Rechte aller Mitglieder. <
a) Ttigtlnáhirfö^an den bitzüngén untSWahlreclit.
b) Jedes . Mitglied geniesst die vöm Verband ge-

botenen Bégünstigungen.- . ,

Újdonságok. -
Ezen rovatban minden boriték alatt egyesületünk 

alel nőkéhez beküldött képes levelező-lapot díjtalanul 
-felsoroljuk, következő beosztás szerint : >

L- Magyar kárKy ák.
1. Magyar tájképes levelező-lapök.
2/Magyar alkalmi levelező-lapok,
3. Magyar'népviseletek.
4. Magyar gyártmányú genre- ésmüvészi levT-lapok.
5. Arczkép- és irodalmi levelező-lapok.
6. Zenés levelező-lapok.

II. Külföldi, kártyák..
Felkérjük az összes, különösen a hazai t. kiadó- 

és előállítókat, hogy újonnan megjelent levelező
egyesületünk alelnökéhez, 

Temesvár, megyeház, beküldeni

kát
lapjaikból 1—1 példányt
Kölbig Ferencz úrhoz, 
szíveskedjenek:

1 . = széles kép.
1 ; = magas kép.

Rövidítések : Aqu. — Aquarellnyomat. f. = fény
nyomat. Pny. = Platinnyoi'nat. Hf. = Holdvilágos fény
nyomat. D. = Delft (kék) fénynyomat. Sz. .= Színes. 
K. = Kőnyomat Á. = Autótypia (klisé nyomat) Z. ~ 
Zinkographia. z. = zöldes.

—Neuheíten. _ ———
fi i . ------T------------------

Unt^r dicsér, Rúbrik werden allé den Vicepráses 
A unseres- Verbandes unter Couyert in 1—1 Exemplar zu- 

’-gehende Ansichtskárten unentgeltlich ’gemeldet, und 
zwar lant folgender Eintheilung :

I. U n g ar i s c h e Kraften.
1. Ungárische .Ansichtskartén, ’--- -—------y

Ungarische Gél egenheitskartem
• - 3.t Ungarrsche Volkstráchteiir 7^' . ., •

’4. Genre- ti. I01ns#erkarten ungáfíschen Fabrikates.
:—5r-PortráG und Literarische Kartell. -

6. Liederkarren^ ~ :
__ -H^-A-u-S-lan d isclie. Kartell. “ .7.'
^Á^ir ^rsucheri sámmthiche Hersteller uncT Verleger 

ihimer je 1 Exemplar Ihfer'Ne..uFéiten«an den Vicepráses 
■.Henn-Fraíiz Kölbig, Témesvar, Ungarn, jmizusenden.

1 . == breite; Ansicht. U
i .1 : =. sclimale Ansicht/ A

Abkürzüngenj_Aqu^= Aquarell, f. — Lrchtdruck, 
Pny. = Platin, Hf. =-.Mondschein. D. = Delft. Sz?= 
fárbige—Lithographie. K. = einfárbigQ Lithographie. 
A. = Autotypie. Z. =FZiiikographie. z. = grün.

I. Magyar kártyák^— Ungárische karién. Á

1.)  Magyar táj^epes levelező-lapok.' ■
~ Ungárische Ansiclitslcartem. - —

7 Harkány. Feiler Mrkiádása (VerlagA ~ • • -
1. Ártézi-kút —- z. f. 7778.^Mrtesisch^H^nrnen.)J
2. Parkrészlet — z. f. 7779^Párthie .aus d. JBfek.)

- 3; Gépház — z. f. 7781. (Maschienenhausi) ”
4. Gyógyterem — z. f. 777;7. (Kursalon).-

V- -5. Blümel-ház z.-f. (^^ttSfeTsches Haus.V""
6. Parkrészlet — Pny. (Park-Parthie.) _
Hérkulesfürdö. Krizsáiiy R. kiadása (Verlag.)
1. Herkulesfürdő' — 3 szinti A. (SHFarben A.) 3 rétü 

kártya. 3-theilige Karte.
2. Csernavölgy* — z. A. Csernathal.
3. Vizesési részlet. — z; A. Wasserfallparthie.
4. Csernarészlet — z. A. Csernaparthie.
5. Cursalon z. A.
6. Herkulesfürdő z A. ...
Kis-Kunfélegyháza. Kiadó (Verlag) Vesszősi József.
1. Kossuth-utcza Pny. (Kossuthgasse.)
2. Részlet a Kossuth-utczából z. f. (Parthie aus d.

Kossuth-Gassé.) ■
Mária-Gyüd. Kiadó- (Verlag) Feiler Mariska Siklós.
1. Mária-Gyüdi templom. Pny. (Kirche.)

dend.es
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Sagy-Szalonta. Kiadó (Verlag) Fábián L. D.

—---- ~----Ir-Piítezter-^-Fö-ut.czáv^l.-z.- f. 4. .(Marktplatz.)
. 2. Piacztéri részlet Pny. (Parthie v.. Marktplatz.)

3. Vasúti indóház Pny. 3. (Bahnhof) 
Siklós. Kiadja (Verlag) Feiler M.
1. Vár. z. f. 7780. (Festung).
Marosvásárhely. Holb'ach E. kiadása. — Verlag 

E. Hóiba eh.
1. Készlet a főtérből..— z. if. (Hauptplatz).
2. Főtéri részlet. — z. f. (Hauptplatz).
3. Készlet a főtérből. ~ D. (Hauptplatz). _
Temesvár. Polats.e k-fé!e könyvkereskedés ki-

za4Asa. — Verlag Polatsek. __
333. .Belváros. JenŐherczeg-tér. ,— z. f. (Prinz

Eugenplatz). /
334. Domtér. — Pl. (Domplatz).
335. Erődmtcza.._^J^X4Bchl9ssgasse).

Pl. (Hunyadygasse).
(tiszti kaszinó.) — z, f. ...

: Bega-részlH. — z. f. (Begaufer.)

... Pl. (Bonn az-

—z-.- f*. (Stadtisches-^

z. f. .(Jós efst a dter

' 336. Gyál’váfos. C&rvifi-tér.— Pl. (Corvinplatz),
337.,. Hunyady-utcza...:— Pl. (Hunyadygasse).
338. Jenő herczegfér (J ._ ' )

(Prinz Eugenplatz, Offiziers-Casino),. " ;
339. Józsefváros: 131--»-

. - 340. Józsefváros..: Bega-paH^.^---P4r~(Begaiítbf).
341. Józsefváros: Bonnaz-utcza. Pl: (Bonn

. GasseJ-x ' ‘ .
342. Józsefvüii’Lu^—v bérház. —— 

Zinspalais).
343. Józsefvárosi indóház.

Bahnhof). ' ’
344 : -Lonovics-utcza. --“Pt? (Lonovicsgasse):

a 345. Szerb püsp. palota. — Pl.,(Serb.rschéí- Biscliofsi ' 
-palaisy .

a _ 34K_.Vadászerdő, Pl. (Jagdwald). >';- 
. • 347. Szt.-Györgytér._— z. f.- TSct. Geofgspíatz$)._,

j ’ ,2;agyar-yi 1 ka 1 mi levelező-lapok.

Székelyhid. 0; F e 1 s Age -a. k i r á 1 y J. á t .o t á s a 
1890.' 7- Besirch des König's; 1890. • \ p'-. <

- -4.- „Üdvözlet Székelyhidról ! Székelyhid, Kossuth- '
utcza. 1890. 0 Felsége a .király látogatása alkalmával.' 

. ' (Kos^Üthgasse im Festechmrrcke). — Zöld fénynyomás 
(grüner Lichtdruck). — Kölner Sámuel Székelyhid.

. — Gerö J. Imre (Btidapest) kiadásában megjelenő
közismert „zenés levelező-lapok“-ból megjélenfjsinet- 
néhány ,ujdpnság, — köztük _a burok hymnusa, — a 
perzsa hymnus, egy.csinos Pás dejquatre sth. r —

. — Schmidt Edgár (Bpest-Drezda) ismert mükiadó-
• ezég kiadásában egy'csinos 8 drbból álló sorozat képes

. levelező-lap jelent_nieg „Bpes.ti Typusok-U czimen.. Ezen 
__ lapok-sikerürlt aqfiareilek után, tiszta kivitelben^_litog-* 

- rafiai utón készittettek ■ s~7~a kávéházi czigányt.' vijlahios ' - 
kalauzt, rendőrt, gesz'enyesütő-nőt stb. ábrázolják.

Csererovat. — (Tauschecke.) ._
________ 4 hétig érvényes. Gittig^4 Wochen,

' Ezen rovatban azok ’czimeit közö Íj ük, kik képes ' 
. levelező-lápokat viszonoznak. — Egyszeri beigtatás dija 

25 fillér, — 3-szori 60 fillér, — 12-szeri 1 koromFŐO fillér. 
A „Hungária41 képes-develező-lapgyüjtőirelső hazai egye- 

^2/SÜlete tagjai czimüket á csererovatban évente három- 
díjtalanul -tehetik közzé.
In dieser Ku.brik findet die Ádresse jener Samm- 

ler Aufnahme, die’ zuadressirte Aiisichtskarten erwie- 
sdern. —“Preis fúr eininaliger Aufnahme 25 K 20 Pf., 

. _ -für dreimaligSi’ 60 H. ’ ■'50 Pf., für 12-njaliger 1 K.’ 
50 H: = 1 M. 25 Pf. — Für Mitglieder des I. ungari- 
schen Ansichtskartensammler-Verbandes „Hungária “ 
3-mal jáhrtich unentgeltliche Benützun<>\

Figyelemre méltó intések cserélök részére!
y 1. Mindig a saját város leve!ező-lapj_ai_ használan

dók, sohasem más városbeli..
. tlgy a czimzett, mint az elküldő czime mindig 

...—teljesen-hs..XisztAr. -i.i^ ’ * . •
• .. u a. 3. Minden kártya helyesen bérmentesítendő.

/4. A czimzett különlegéTkivánságai -Oia eleket 
közzéteszi. — - mindig figyelembe veendők. * ' •
Nyom. Debreczenyi Gyula könyvnyomdájában, Sz.-Fehérvárott.

5 Á levelező-lapok kelttel ellátandók, téntával 
Írandók, a kártya sifréfee^ek^^ 
esetre nem szabad írni.

Beachtenswerthe Wlnke für Tauschende.
1. Es sind immer Karton des eigenen Ortes, kei- 

nesfalls solche eines anderen" zu verwenden.
2. Die Adresse des Aufgebers und die des Adres- 

safien ist immer deútlich und vollstandig auszuschreiben.'
' < 3. Jede Karte ist richtig zu frankiren.

4ÍFalU angegeben, sind die speciellen Wünsche 
des Adressaten immer zu berücksichtigen.-

5. Jede.Karte- ist mit Dátum -zü"verseken, mit 
Tinte zu beschreiben, auf den Kami dér Karte, ist falls 
möglich ni-cht, auf dem Bild’ aber keinesfalls zu schreiben.

Geiszler Róbert, T.euhner & trsa^ezég czimén Újvidék.
(Csakis ' helyről bélyegzett tájk. .lapokát.
ortsgest Ansichtsk.) *. -

Hradszky József, kanonok Szepeshelyu. p. Szepesváralja.- 
Szelestey Lajosné, Tót-Szent-Pál, Somogy-m;
Wachsmann Jolán, zongorafanirónő Kecskemét.

~ ^Törtely Kornél, kereskedő, Kis-Kun-Majsa.
Jean Theodor Báttig,UVbyageur Greenwjchstr. 62.

A ■ Triiníy-Place 22. Nev;-ATork, ... -
Dwarschák F'erencz '.Joggyakornok. Szombathely^-r-

' Csillag-iL’.H. ", ' ■ ■' : s - - ■
Joggvakornok. • Szömbathelv^-

Iliustrirté Ansichtskarten-Revue.
Kéthetes folyóirat— képes' levelező-lap - 
-gyűjtükvészéhez --Jeh^.i.t-él<eiü-'>'ésv ura—* ' 
gas szili vonalon álló iroda Imi folyóirat, — 
Félévre . 1 M, 50<Pf.' közvetlen kíildéssét ;
.70

2 •- •

Kíván Ön levelező-lapokat Svájciból? j

-Ha igen, akkor lépjen be a ..svájczi 
levelező-lap-gyüjtok központi egye
sületébe.^ Több niintnOO. tag S vaj ez 
legszebb -részeiben. Eyi díj csak

.... _ 2 kor. 50- íill. .
Az egyesület közlönyét a .'_r'

„Die± Schweizerpost“-ot 
tagjaink ingyen kapják. -Megjelenik 
havonkint kbelül 1000 példányban, 
s minden ismert svájczi gyűjtőnek-' 
rüegküldetik, miért is' alkalmas hir

detési közlöny.
Hirdetési árak:

JPétitsor 20 fillér, Vs oldal K. 7.50., V4 ol
dal K. 14—,. ’A oldal K. 25.—, 1/1 oldal‘ 
K. 45.—. Ismétléseknél engedmény.

Levelezés czimzendő;
Jean Thalmann, Fischenthal, !

102—2-^-3. ’ Ct. Zürich.

Kiadó-tulajdonos: a „Hungária" Székesfehérvárott.



DIE ILLUSTRIRTE POSTKARTE. - •/
I ' LA CARTE POSTALE ILLUSTRÉE.

HAVI FOLYÓIRAT KÉPES LEVELEZŐ LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA.
A „Hungária44 képes levelező-lap gyűjtök első hazai egyesületének hivatalos közlönye.

Officielles Organ d. Véréin „Hungária."
Megjelenik minden hó 15-én.

Frscheint am Í5. jedes Monats. Szerkeszti: Klgkoer dözsef. Előfizetési ára egy évre 2 kor.
Preis jührlich 2 Mark.

Székesfehérvár, 1901. III. évfolyam. — 3. szám. > Márczius 15rén. -

Minden gyűjtő lépjen be ledér Sammler tréte dem
- a 1. ungarischen Ansichtskarten-Sammelver bande

„HUNGÁRIA"
bei.

VA/píl tier „Hungária" -Verband seinen JMitglie- 
"üll dern ein das praktische Samméln för- 
dernde Verbandsorgan, upd mit .jetiér Nummer 
desseíbén eine Ansichtskarte gratis giebt.
\A/aí| tiieses Verbandsorgan den Sammlern auf- 

=-ff üTr^pj,ranged giebt, die Neüig’keiten, beso£-

képes levelező-lap gyűjtök első hazai egyesületébe!
Mprf á „Hungárja" .egyesület ■ tagjainak egy 

.."■ül l — a praktikus gyüjtéstelőmozditó egy- 
letiÁSZaklapot és annak minden ■ számához 1 leve
lező-lapot acbingyen: --- ~í
M Oi®f ez^'n ^hvhrp mindenben "tájékoztatja a
iTivi t gyűjtőt, útbaigazítást ad, ismerteti áy “

y újdonságokat, felsorolja a magyar alkalmi leve- ders die ungarischen Gelegenheitskarten meldet, 
'<j^ő.-lapóikat,'elősegíti a csereösszeköttetéseket. und die Tauschverbindirfigen fördert.

a „Hungária" egyesület megvédi tagjait I AA/píl dér Verband „Hungária" seine Mitglieder 
Ifiül tisztességtelen elemektől. : "üli gégén unlautere Elemente schützt.
Morf az egyesület körküldeményei által módot \A/píl der Verband durch seine Rundsendungen 
l»lüí * nyujtibsHagoknak gyűjteményeiket olcsó "üllődén Mitgliedern Gelegenheit bietet seine 
áron gyarapítani es kiegészíteni. ~ . Sammlung auf billigéVWeise zu erweitern und
Mprf a körküldemények utján- mindenki értéke- j erganzen. ,z . S ■
Ifiül l sitheti azon levelező-lapjait, melyekgyüj- "’ iAf *1-durch den Rundyendungen jeder^ seine 
keményében'már meg vannak Cdoublettak.) Doubletten verwertem kanny^ _ _ _
Morf az egyesület tagjai a li ivat aló s_közlöny. 1 Wail die'Mitglieder .des Verbandes bei den An- 
iweri csere és hirdetési rostában árengedmény^ 1 "üli nőimen im Vereinsblatte Rabatt erhalten. 
bep_részesülnek.^ ■ -
Morf a „Hungária" egyesület főczélja a hazai 
Ifiül l levelező-gyártási ipar pártolása.
Morf egyesületünk időnkirit tagjait értékes és
Ifiül l ritka levelező-lapokkal lepi meg.

. 2 korona 40 fillér.
Beiratási dij egyszer s mindenkorra ■ 1 korona.

- —Egyesületi' alapszabályokat, ügyrendet, a 
körküldeményekre vonatkozó szabályzatot és be
lépési nyilatkozatot képes' levelező-lapon kérjen 
Klökner iózsef úrtól, az egyesület elnökétől Szé
kesfehérvárott.

— --I noncenim Vereinsblatte Rabatt erhalten.
lA/rtíl das ’ Hauptziel ddsVerbandes das fördern 
"yll des Sammelsportes in Ungarn und dér 
ungarisehen Ansichtskartenindustrimist.—~---------o

c^er Verband séine Mitgliedér von Zeit zu 
" ül I 2eit mit seltenen u. werthvollen Ansichts- 
uni Gelegenheitskápten überrascht.

Jahresbeitrag 2 K. MJjL.- 2 Mark p
Beitrittsgebühr ein für atlemal 1 K. = 85 Pfennig.

Vereinsstatuten etc., Anmeldungsformulare” 
versendet — falls auf Ansichtskarten gebeien — 
gratis und franco Herr Josef Klökner, Práses des 
Verbandes in Székesfehérvár.

Újdonságok. — Neuheiten.
alelnökihez beküldött?-képes levelező-lapot dijtalanu 

___ felsoroljuk, következő beosztás.szerint:________
I. M a g y a r kártya k.

1. Magyar tájképes levelező-lapok.
2. Magyar, alkalmi levelező-lapok.
AAtágyar népviseletek.

Ezen rovatban minden boríték alatt egyesift^ttak , 
kéhez beküldött* -kénes levelező-lapot díjtalanul’

• Magyar történelmi és heraldikai levelező-lapok.
• Magyar gyártmányú genre- és művészi lev.-lapok. 

Arczkép- és,irodalmi levelező-lapok.
. Zenés levelezőlapok.
~-----i kártyák.-

.• . T-

Un tér díeser Rubrik vverden alí$ den Vicepráses 
unséres Verbandes unt^r Cőuvert in 1—1 Exemplar zu-

' 4.

(k
7, w

és,irodalmi levelező-lapok.
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gehende Ansichtskarten unentgeltlich geníeldet, jánd') 
zwar laut folgender Eintheilung :

________ ______ I.. ILng a r i s c h e K a r t c nr---- - ------- ------ 
. 1. Ujigarische Ansichtskarten.

2. Ungarische Gelegenheitskarten.
3. Ungarische Volkstrachten.

__ 4. Ungarische gesohichtliche und Heraldische
Ansichtskarten.

5. Genre-u.Künstlerkarten ungarischen Fabrikates.
. 6. Portrát- und Literarische Karten.

7. Liederkarten.; ?
. II. Aus landische Karten.

* ’
Rövidítések. — Abkürzüngen.

1 . == széles kép (breite Ansicht).
1 -. = magas kép (schmale Ansicht).

A. — Autotypi^a. Aqu.— Aquarefinyomat, (Aquarell- 
druck). F. == fénynyomat (Lichtdruck). F. K. = -fény
kép (Photographie). Fm. — fametszet (Holzsch’nitt). 
Fku. — fényképutánzat (Phototon). K. — Tkohyomat "" 
(Lithographie). Z. — Zinkographie. b. = barna (braun);

. d.' ==. delft j- -dbi±==: domBornypmattal (mit Prágedruck) • 
f. — fekete (schwarz)Ü7 — höidvilágós (Mondschein- 
ansicht.); kf. — kézzel festett '(Handcolorirt) ■ m, — 
merített papíron (auf geschöpftem Papír); p. — piros 

' (roth); sz. — színes (farbig); szk. — szürke—(gráuf;
t. = téli tájkép (Schnéeláhdöchaft)-;.v. viola(violett);
z. — zöld (grün). . • .

I. Magyar kártyák. — Ungarische Karten.
I. Tájképes levelező-lapok. ~ Ansichtskacterr m :

Dicső Szt.-Márton Jeren^íás Áron kiadása. (VeriagjX
1. Vátmegy eh áz. — b’. F. (Comitatshauspl^zj^f.
Esztergom. Mandausz L. kiadása (Verlag.)

■ x 1. Esztergomi ősrégi papnevelő-ilítézetr“—.szk. F. 
(Pristersemindrj.

Félegyháza. VeszŐsi'Tózséf'kiadása (Vériág).,-
1. Városrészlet a Kossuth-utczával. — Fku. (Parthie 

mit dér Kossuthgasse).
^'Dödöllő'. - -

_ ífFrzsébet-park — Tennis-pálya. — z.f. (Elisabeth-
platz — Tennisplatz).

2. Erzsébet-park. — z. f. ■ \
Gyula. Corvina kiadása.^fVerlag).'' ---------
l.rA  gyulai törvényszéki palota. — h. F. m. -fGe-

.... richispalais). _
Herkules-fürd’). — Krizsányi R. kiadása (Verlag).
1. Erzsébet-nyaraló. — z. f. (Elisabethvilla).
Jolsva. Hoffmann Miksa kiadása (Veidág.)

" l.kTehiva látképe.—V f _____ /
Kolozsvár. Dunky fivérek kiadása (Verlag).
1. Posta-palota és környéke. — z. f. (Postpalais).

__ ,2. A vörös-kereszt-.egylet Erzsébet Mária kórháza.
TL .-^^TÉrzsébet^ szobra. — Uona-pavillon. z; f. (Elisabeth- 

_ Nlaria-Spital und llonapavillon).
Komárom. Schönwald F. kiadása. (Verlag)..
1. Nádor-utcza. — b, f?m. (Nadorgasse).
2. Zenepavillon. — b. f. m. (Musik-Pavillon).

’3. Dunai vashid. — b. f. m. fiDonau-Briteké).
4. Erzsébet-szigeti főút. — b. f. m. (Hauptallée

Elisabeth-Insel). "
Koritnicza. Kehn A. kiadása (Verlag).

x 4, Zöldtó és Frigyes-ménház. (Grüner Bee und 
Nnterkunftshqzisf :

5. Matlárháza-^O^r^^F^^^zk. F. 68. s^
6. Tátraháza* — szk. F. 72. sz.
7. Felsőhági. (Hochhagi).—szk. RJZ3,sz. és 94. sz. 
Mál^vds^Kely. Holbach E; kiadása CVerlag).
1. Főtér — Fku. (Hauptplatz). qjp
2. Föutczai részlet. Fku. (Theil des Háuptplatzes).
Nyitva. <
1. Honvédlaktanya. — z. F. (Honvédkaserne).
2. Általános látkepT — z. F. ■ (Totalansicht), 
Rimaszombat. Lévai Izsó kiadása (Verlag).
1. Erzsébettér. — b. F. m. (Elisabethplatz).
Sóó vár. Divald Eperjes.
1. Látkép. Részlet a sófőző üzemről. Fku. 

{Totalansicht. Theil eines Salzkochbetriebes).'
Szliács. Kerekes- Miklós, Miskolcz. .
1. Tcnnispálya. — z. F. (Tennisplatz).
2. Ligetrészlet. .— Fku. (Park). '

«... Zólyom. Lövi F. és .társa kiadása. (Verlag). . ' *
, 1. Kis állomás melletti uj sor. Zólyomi vár;

szk. F. (Neue Zeile. Burg) -
, Ezen újdonságok mind Divald Károly fia eperjesi 

fényképészeti műintézetében - készültek, s kivitelük 
tisztaságára és szépségére felveszik a némeLintézetek
kel a versenyt. Különösen a szürke, toyáKfiá^-méritett k 
papíron készített barna' fény ny oihat ok - a" Tény kép-. ,
utánzatok “sikerültek. — 'CÖbgencf nnte~ NeuF'e ten stammen 
aus dér Kunstanstalt-Divald Károly és Fia in Eperjes und 
zeichnen sich durch reiner und h'übscher Ausfuhrung aus.)

2. Alkalmi levelező-lapok. — £elegentíeits-Karten.
Nagy-KörösKossuth-sízobor leleplezése 1900.

’^szept. 30. —(Enthüllung des Kds^hdcnl^n^ls 30. ^epteith--^

-<t—~1. -Á nagykőrösi Kóssuth-szobor_ tóth András
_dbbreczeniszobrászi ól. Ünnepélyes leleplezése 1900. szepL^_
hó30-án.' (jDenkmalj. — z. A. — Gesznér Jenő kiad^sa^ :̂ 
(Verlag). ' ' •
3. Magyar népviseletek. — Ungarische Volkstrachten.

Divald K. Fia Eperjes, műintézetéből. (Aus dér 
Kunstanstalt Divald, Eperjes),

* 1 . -d?eLruzsényvidéki havasi románok. — .szk. F. 
(Gebirgsrumanen aus Petrozsen>f). ;

4. Történelmi és heraldikai levelező-lapok.—— °
- Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvény

társulat “Budapestéi! litográfiái utón előállított, az összes 
vármegyéket ábrázoló látképes levelező-lapokat hoz forga
lomba, melyeken egy magyar czimert viselő,. és a nem
zeti lobogót tártó vitézen kívül az illető, vármegye 

yczimere,' arvármegyei székhely látképe .és ennek czimere 
foglaltatik. A kártyák remek szín pompájukkal, gondos 

rTs hű” kivitelükkel, az egyes képek ügyes csoportossá- 
sával egyaránt felülmúlják a külföldi heraldikai leve
lező-lapokat s égy magyarországi gyűjtő gyüjteményé- 
nyéből sem szabad hiányozniok. -— (l ie Actien-Gesell- 
schaft Athenaeum in Budapest bringt eine sdmmtliche Comi- 
tate umfassende Serie lithographisch herg^stellter heraldischer 
Ansichtskarten in Handel, die sich durch ihrer Farbenpracht 
und dreuen Ausfuhrung^ íieraldisch richtiger. Wiedergaba dér 
Wappen gleich auszeichnet. Auf jeder Carte ist'ausser dem . 
ungarischen Landeswappen dér Tricolore und dér Wappen 
des Comitates, die Ansicht und dér Wappen dér Comitats- 
Residerizstadt zu sehen). ‘

--------- Eddig megjelentek: Bisher sind erschienen:
1. Arad-megye. — Arad,
2. Báránya-megye. —-Pécs.

Eszterg.qm-vármegye. — Esztergom.
Fejér-me^ye. — Sz-Fejérvár. ' v '
GyŐrrvármegye. — Győr. t ~ 
Mospnsmegye. Magyar-ÓvárJ “
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun-Megye. — Budapest. 
Pozsony-vármegye. — Pozsony.
Sopron-vármegye. — Sopron.

3.
4.
5.
-6.

. 7.
8.
9.

10. Vasmegye. — SzoinbaÚielyT““^^“*‘“         —~-i23******
11. Veszprémmegye. — Veszprém.

. _____ 1 - Koritniczar---- Szk.- -E— ------- ------ ---- ---------------
2. András-kápolna. — szk. F. (Andreaskapelle).
3. Hygiea. — Fku.
Lakocsa. Makovics kiadása (Verlag)
1. Közalapítványi tisszttartólak. Rom. kath.

templom. Népviselet. —* z. F. (Herrschaftliche Beamten-
Wohnung. R. kath. Kirche. Vplkstracht).

Magas Tátra. Divald Adolf Bártfa.
1. Poprádi tó. (Popper-See). — szk. F. ’4. és 8. sz.
2. Tengerszem és csúcs. (Meérauge^und Meerauae-

Spitze). — szk. F. 44. sz. ■
3. Zöldtó; Karbunkulustorony és Frigyes-menház. 

(Grilner See. Karbunkelthurm und Unterkunftshaus) — 
szk. F. 59. sz. *• A többi vármegyék sajtó alatt vannak. — (Die 

"llbrigen Comitate erscheinen dernnachst).



A KÉPES LEVELEZÖ-LAP. 15

5. Genre és művészi levelező-lapok, 
Genre und Künstlerkarten.

Az Athenaeum társulat próbalenyomatokat küldött 
be a most munkában levő „Porszem Jankó44 alakjait 
ábrázoló képes levelező-lapokról, melyekre olvasóink 
figyelmét már most is felhívjuk. A 24 különféle színes 
kőnyomatban Csinosan előállított kártyákra Megjelené
sük után még visszatérünk. — (lm Verlage^der—A^G. 
Athenaeum erscheint in Kilrze eine hübsche aus 24 Karién 
bestehende Serie mit den Gestalten des „Borsszem Jankóu. 
auf die wir heute sclion unsere Leser aufmerksam machen).

6. Arczkép- és irodalmi levelező-lapok. 
Portrát- und literarische Karién.

Díváid .Károly Fiai, Eperjes. — Farkas J. tulaj- 
dón a (Eigenthum). ’ ' ‘

1 : Fedák Sári. b. F. m. '

IL Külföldi kártyák. — Auslandische Karién —
Schmidt Edgár kiadása (Vérlag). Drezda—Buda

pest. .
Nr. 160. Felnyitott könyv magyar népdalokkal (6 fajta). 

— (ApfgescldJgenes Bucii mit ungarischen Volkslisdern.) 
Muster?) _ _ - *•

Nr/-lS8. Palatábla levelező-lapok gyermekfejekkel s 
rövid üdvözletekkel (6 fajta). — (Schiefértarelkarten mit 
Kinderköpfe und kurzen Wünsché) (6 Muster'.

Nr. 231. Jó reggelt — jó éjt (2 fajta . — (Guten Mar
gén — Guten Abend) (2 Muster)
* Nr.~244r’-KüJönfél^ állatcsoportok szürke nyomatban 
ezüst alapzaton (6 fajta). — \Thiergruppén auf Silber- 
grund) {6 Muster). . . . ~ •

Nr 283. A négy évszajc (4 fajta':. — (Die 4 Ja-hres- 
zeiten). ' ~ . '' k ‘ —-------- . _

NrrB52? Genfe levelező-lapok fénynyomatban; versek-
kel. (Genre Answhtskarten in
_Nr. 381. Leányfejek dombornyomatu díszítésekkel. 

^Mgdchenk'Qpfe mit Zierungen in^PrdgedrückJ
^\Husvéti kártyák. — Osterkarten.

Nr. 305—BOQ. „Boldog., húsvéti ünnepekét44 feliratír 
színes, nyulakaK_és tojásokat—áVfázQló. levelező-lap ok 
^24 fajta). — (24^erschiedene farbige Osterkarten) (24- 
Muster).

Nr. 310. Arany- és dombornyomatu kézzel színezett 
húsvéti kártyák' (20 fajta). — (Handgemalte Karién mit 
Gold- ünd Prcigedruck) (20 Muster).

Nr. 312. Mailick festményei után készült 4 különféle i 
húsvéti kortya. 44 Osterkarten_ von Mailick . _______

N-rrBBBrTIusvéti kártyák angyalokkal v4 "iaj fa'. — 
(Osterkarten Mt Enged) (4 Muster).

Nr. 334. Dombornyomatu levelező-lapok színes ala
pon, gazdag aranyozással (10 fajta). :— (Osterkarten mii { 
Prdge- und réichen Golddruck auf faringen Untergrund) | 
(10 Muster)." ■' '•

A Schmidt Edgár ezég ezen újdonságai méltóan j 
sorakoznak a ezég eddigi kiadványaihoz, különösen szé
pek a 188., 310., 312. és 334. számú sorozatok, a leg
utóbbi sorozat .mindenesetre az idei húsvéti kártyák 
között az első helyet foglalja el. — (Dicse Neuheiten 
reihén sich würdig den and éren Ausgaben dér Firma^Edgar 
Schmidt an, besonders hilbseh sind die Ser^n 18S} 310f312T 
uncl 334. Letztgenannte Serie dürfte sicher den ersten Platz 
unter den. diesjalirigen Osterkarten einnehmen).

*
Felkérjük az összes, különösen a hazai t. kiadó

kat és előállítókat, hogy újonnan megjelent levelező
lapjaikból 1—1 példányt egyesületünk alelnökéhez, 
Kölbig Ferencz úrhoz, Temesvár, megyeház, beküldeni 
szíveskedjenek.

Wir ersuchen sammtliche Hersteller und A erleger 
TnunnKjeTL ^Exiémplar Ihrer Neuheite.n an den Vicepráses 
Herrn Franz Kölbig, Temesvár, Ungarn, einzusenden.

Egyesületi hírek.---------- "í
A „Hungária11 képes levelező-lap gyűjtők első hazai 

egyesülete.
Székhely: Székesfehérvár.

Elnök : Klökner József Székesfehérvár.
AJ elnök : Kölbig Ferencz Temesvár.
Titkár: Gondos Ignácz Budapest, VI., Szondy-u. 22.
Pénztárnok: Gigler Béla Székesfehérvár.

Bizalmi férfiak : t
Kiinger Hugó Budapest, V., Báthory-u. 22.
Szántó Samu Budapest, VII., Hársfa-u. 10/b.
Czakó G^ula Kaposvár, Honvéd-u. 40.

Évi tagdíj 2 kor. 40 fillér.
Beiratási dij egyszersmindenkorra I korona.
Tagjaink az egyesület hivatalos közlönyét min- 

( den mellékletével együtt díjtalanul kapják.
Minden tagnak jogában áll czimét évenkint 3-szor

1-a-csererovatban. díjtalanul közzé tét érni.
~| * - -Tagsági dijak a „Képes Levelező-Lap44 kiadó- 

; hivatalának Székesfehérvárra czimezve küldendők.
Uj tagul felvétetett:

62. Boscovitz Jozefin Budapest,- VI., gyár-u. 32.
Kiléptek á következő tagok:
43., 14. sz. ' •
Tagdijakat 1901-rAíolytatló.lag befizették : 
a 16. és 62. sz. tagok.

Verbandsnachrichten.
„Hungária11 erster vaterlandischer Ansichískarten-

< ' Sairimter Verbáirdy -
Sitz.: Székesfehérvár: (Ungarn.)

I. Vorsitzender: Josf Klökner Székesfehérvár.
i II. . Franz Kölbig Temesvár.
; Schrifüführer : Ignatz Gondos Budapest, VL,Szondy-u.22. 

Cassier : Béla Gigler Székesfehérvár.
V.ertrauensmánneru- —z*

-Hugó Kiinger Budapest, V., Bátfoory-gasse 12.
* Samu~Szántó, Budapest/;VIL, Hársfagasse 10/b. 

Julius_Czakóy 'Kapósváry?J^nvSd-gasse-40^ -
JahresKeitrag K. 2.40 — 2 Mark.

Eintrittsgebu.hr K. I.— = 85 Pfennig.
Allé Mitglieder erh altén das*' Verbandsorgan mit 

sámmtlichen Beilagen’ gratis zugesendef.
-------- Jedes Mitglied hat Rex:ht seme' Adresse íiT- die 
Tauschecke jáhrlich 3-mal unentgeltlich einrücken zu

. lassen.
Mitgliedsbeitráge sind an die Administration dér 

„Képes Levelező-Lap44 in Székesfehérvár zu senden.
*

Körküldeményforgalom. — Rundsendungen.
A VI. körküldemény ’f. é. márczius' hó 4-én kö

vetkező sorrendben bocsáttatott köröztetés alá:
33.; 14., 58.,' 54., 6., 61., 16.
A VII. körküldemény márczius hó 20-án jön 

köröztetés alá következő sorrénSEen :
ifi fii ;T>4 fi. fift 14 • 33__________________
Minthogy a körküldemények pénzeit is ezentúl 

az alelnök kezeli, az eddigi körküldemények és beszállí
tások a folyó hóban leszámoltatni, az el nem kelt kár
tyák, — ha további köröztetésre nem alkalmasak. — 
— visszaküldetni, az elkelt kártyák árai .kiutaltatni 
fognak. Ennek akadálytalan megejthetése czéljából fel
kérjük a kártya-áfakkal még adós tagokat, hogy ezeket 
a folyó hóban, legkésőbb mindenesetre április hó 3-ig 
küldjék be az egyesületi pénztárnokhoz. A VI. és jövő 
körküldemények utáni összegek már az alelnöknek kül
dendők be.

(Betrefs Rundsendungen sind sammtliche Anfragen
und Einlieferungen an den 11. Vorsitzenden zu richten.)

Eintrittsgebu.hr
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Vegyesek.
— Mümellékletünk. Lapunk mai számához olva-

sóink Kiinger tagtárs ur adományából újból egy tájkép 
pes levelező-lapot vesznek műmellékletül.

— Egyesületünk elnöksége már több külföldi 
szakegylettel érintkezésbe lépett csere-társulás ügyében; 
az ez ügyben elért eredményről a jövő számbanfogunk 
beszámolni.

Csererovat. — (Tauschecke.)
4 hétig érvényes. Giltig 4 Wochen.

Ezen rovatban azok czimeit közöljük, kik kepes 
levelező-lapokat viszonoznak. — Egyszeri beigtatás dija 
25 fillér, — 3-szori 60 fillér, — 12-szeri 1 korona 50 fillér. 
A „Hungária^ képes levelező7lapgyüjtők első hazai egye
sületé tagjai czimüket a csererovatban évente három
szor díjtalanul tehetik közzé.

In dieser Rubrik findet die Adresse jener Samm- 
ler Aufnahme, die zuadressirte_ Ansichtskarten erwie-

- ydern. — Preis für einmaliger Aufnahme 25 H. = 20 Pf., 
für dreimaliger 60 H. = 50 Pf., für 12-maliger 1 K.

* 8Ö H.'•= 1 M. 25 PU— Für ’Mitglieder des I. ungari-- 
schen Ansichtskarten sammler-V erbandes „Hungaria“
3-mal jáhrlich unentgeltliche Benützung.

*
Figyelemre méltó intések cserélők részére!

- 11. Mindig a saját város levelező-lapjai használan-
^UttdókJ sohasem~más városbeli vagy reklámkártya.

2. Úgy a czimzett, mint az elküldő czime műidig ~
- teljesen és tisztán Írandó ki. ' -

- 3. Minden kártya helyesen és mint levelező-lap— 
_2A_.7 bérmentesítendő* ----- ----- -—■=—7—— . ------ 1—-—-

Nyom. Debreczenyi Gyula könyviíyómdájában, Sz.-Fehérvárott

; ’ 4. A czimzett különleges kívánságai.—^.ha ezeket
’ közzéteszi — mindig figyelembe veendők,

5. A levelező-lapok keltte.1.:^^.
írandók, a kártya .szélére -lehetőleg nem, á képre semmi

J__ - esetre nem szabad írni.
Béachtenswerthe Winke für Tauschende.
1. Es sind immer Karten des. eigenen Ortes, kei- 

. A—.. nesfalls solche eines ^afifierén oder Reklamkarte zu
verwenden. - ' -

2. Die Adresse des Aufgebers und die des Adres--- 
satern ist immer deutlich und vollstándig auszuschreiben.

* - _3. Jede Karte ist richtig<als Postkárte zu frankiren.
4. Falls. angegeben, sind die speciellen Wünsche 

des Adressaten immer <zu berücksichtigen. ,
____ 5. Jede Kar te ist mit Dátum zu , versében, m,it 
~^~^^Tinte zu bes ökreiben, auf denRancTder Jííarte, Ast- falls ~ 

möglich,lnicht, auf dem Bild aber keinesfalls zu schreiben.
________ *

Ifj. Nándori Rezső, Diósgyőre
Eugen Simon, Berlin, N. W. 5. Birkénstrasse 25. 
Boskovitz Jozefin, Budapest, VI., gyáf-u. 32. 
Wieland Albert, Iglp. ; • ___ ___ .

...J fieiszfet ^ÓLbert,'-Teubner &__trsa ezég czimén Újvidék.
' .(Csakis helyről bélyegzett tájk’. lapokat.) (Nur* 

ortsgest Ansichtsk.)
Törtely Kornél, kereskedő, Kis-Kun-Majsa.

—- Szerkesztő postája.
— H. 57. Levelező-Iapo^bérmentesitése Ausztriába _ 

. Bosznia-Herczégovina, Németország^Szerbia és Monte
negróba. 5 fillérrel, a többi külföldi államokba 10 fillérrel.

— H. 62. Kérünk még'1 koronát.beiratási díj fejé
ben beküldeni, mert ezt minden újonnan belépő tag 
fizetni tartozik.

W. A. Igló. Ha egyletünkbe belép akkor részt vehet 
< a körküldemériyekben is. Beiratási dij egyszersminden- 

korra 1 .kor. Tagdíj évei}kint 2 k. 40 fillér a miért a la
ppot is kapja.

Hirdetések.
Hirdetési árak:

Egész oldal 24 kor., fél oldal 14 kor, negyed oldal 7 kor. 50 fill. 
nyolczad oldal 4 kor., egy petit sor 20 filÉ — Ismétléseknél: 

3-szor 15<y0, 6-szor 2Q0/0, 12-szer 300/0 engedmény.

Nagyszalontai képes levelező-lapokat tízféle kivitelben, hely
ben postára adva és megczimezve darabonkint

A •... - 12 fillérért
küld (az összeg előleges beküldése esetén, - — ^levél

bélyegekben is.)." *

Fábián L. De zső
kereskedése .

Nagy S z a I o n t á n.
Csereviszonyt nem—folytat, -   —-—-

lllustrirte Ansichtskarten-Revue.
Kéthetes folyóirat képes levelezöJap- 
gyüjtők részére. — Jelentékeny és ma
gas színvonalon ál ló irodalmi folyóirat. ’ 
Félévre’ M- 5Ó Pf közvétleri küldéssel
Qr&d&sf——dln^icíltef;vrtc1-

Kíván Ön levelező-lapokat Svajczból?
'------------- - ----------------------- -------- ----------------------------a___________ :______ ______________ 1__——

Ha igen, akkor Jépjen be a „svájc'zi 
levelező-lap gyűjtök közpoiMi.. egye- 
s.ül,etébeJ‘ Többymint 500 ta^S^apz 
1 egs zebb . részei ben._ Evj- dij . csak

. 2 kor. 50 íilll ’
■Az’-egyesületTlcözlönyét a

..Die Schweizérpost"-ot 
tagjaink ingyen kapják. Megjelenik.. 
havonkint.kbeíül 1000 példányba^, 
s minden ismert svajozi “gyüjtőnek- 

.jnegküldetik, .miért is alkalmas hír-~ 
detési közlöny.
Hirdetési árak:

. Petitsor 20 fillér, Vs oldal K. 7.50., V4 ol
dal K. 14.—, 72 oldal K. 25.—, Vi oldal 
K. 45.—. Ismétléseknél engedmény.

Levelezés czimzendö:
Jean Thalmann, Fischenthal, 

102—3—3. Ct. Zürich.

Ki ad o-tu I aj dón os: a ,. H u ngária-—Székesfehérvárott,



DIE ILLUSTRIRTE POSTKARTE.
LA CARTE POSTALE ILLUSTRÉE.

HAVI FÓLYÓIRAT KÉPES LEVELEZÖ-LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA.
A „Uwgária** képes levelező-lap gyűjtők első hazai egyesületének hivatalos közlönye.

Officielles Organ d. Véréin „HungariaV
Megjelenik minden hó 15-én.

Erschcint am lö. jedes Monats. Szerkeszti: Klekn^r Előfizetési ára egy évre 2 kor.
Preis jahrlich 2

SzéKesfélíérvár, 1901. ílll. évfolyam. — 4. szám. , ; Április 15-én.

_ _ a • ■__
^HUNGÁRIA"

Minden gyűjtök lépjen be Jeder Sammler trete dem -
1. ungarischen—AnsichtskartenjSammélverbande t

- _ ..HU NÖAIbl A -

Mprf a „Hungária44 egye'sül-et.. tagjainak' egy Wpsl dér-^,Hungária14 Verband seiiien Mitglie- 
lllül l — a praktikus gyüjtést-eiMnozditó egy-.! "dl dern „ein das -■ praktisehejj Sammeln^för- _ 

dernde Verbandsorgán, und mit jeder Nummer

4. Magyar t örténelmi és heraldikai levelező-lapok.
5. Magyar gyártmányú genre- és művészi lev.-lapok.
6. Arczkép- és irodalmi levelező-lapok.
7. Zenés levelező-lapok.

II. Külföldi k á r t y á k.

Unter dieser Hubrik jw.erden “allé den Viceprástes
unseres Verbandes untér Cou.Vert in 1—T Exemplar zu-

leti szaklapot és annak ininden számához 1 leve-’
. __JJúző-lapet'~-ad ingyen. Z_- 1 desselben eine Ansichtskart^ gratis_ giebt.

■ 1 gyűjtőt, útbaigazítást ad, ismerteti' -az ! 
j .újdonságokat, felsorolja a magyar alkalmi—leve-' ■ 

lező-1 azokat, elősegíti a csereösszekötfetéseket.
MaM /a „ Hungária^ egyesület megvédi tagjait

A atisztességtelen elemektől.-
IVTpÍHQ12 egyesület -körküldeményei által, módot* 
IVlül IGryujt a tagoknak gyűjteményeiket'olcsó

- áron-gyárapHani és. kiegészíteni. ' / —
- ^WIapÍ kÖTKutdemények : jutján mindenki értéke-7 * * *

ITIül l. sitheti azoX^eyélezdía-pjaitT'melyek gyüj—- 
te menyében már rfiúg^vánnak (dbublettákTj - " ...
IUIqm+ -az egyesület tagjai a'- hivatalos -közlöny

>. ■■lyl tjcsere és hirdetési rovatában árengedmény- -
i / .. i 1 _ 122 

akláp mindenben tájékoztatja a ’ -Hüieses Verhandsorgan dén Sammlern auf- . 
iithainayitáRt a.H iRmfirteti -a.z ■vll klaruhgen giebt, díe hfeuigkelten, húson- ’-

déi’s dife ungarischen Gelegenheitskartan meldet-, : 
und die Tausch-\-*erbín<ÜiSgen..fördert. ? -
^/pál derVerbánd „Hnfígafiaj^^ííS’Mitglieder—^-' 
-”CII gégén; unlautere Elementé'schützt. ■ _
AA/aÍI <ler Verband durcli--seine--BIttndsenílungén^ 
”üir hen Álitgliedern-Gélegenheit bietet séineA-.;"' -■ 
Sammlung auf bili ige Weise^zurnrweitjeim und" 
erganzen. . -

"l-'V^píl „durch den - Rundséndungen jeder seine 
" dl-Döubl-etten venverten kann: - f

lAfpíl-die - Mitglieder^des Verbandés bei den An- -■ - 
”-pH noncen im Vereirisblatté Babait-erhaltén. '

^E/qÍI das^Hauptziel des Verbandes das fördern 
"dl des 'Sammelsportes in Ungarn und dér

j ungariscgen Ansichtskartenindustrie ist. . .
^fpil dér Verbánd seine Mitglieder von Zeit zu . - 
wf üli Zeit mit Seltenen ü. we^thvojlen Ansichts- 
undjGélegenhei'tskartspvübeTrksQht. p .

——7 Jáhresbcitrag 2 K. 40. H, == '2 "Mark?
■ Bcitrittsgebühr ein für allemal 1 K. = 85 Pfennig.

, Vereinsstatu.texi ert.c.^Anmeldungsformulare 
versendet — falls auf An»ic.htskarten gebeien — , 
gratis und franco Herr Jo.sef Klökner, Prases des 
Verbandes in Székesfehérvár.

■' ben részesülnek.\
MapÍ a „Hungária'4 5 6 .egyesület főczélja a hazai 
Iliül l levelező-gyártási ipar pártolása.
Mot'f egyesületünk időnkint. tagjait értékes és 
Iliül l ritka íeveléző-lapokkal lepi meg.

- - Évi tagdíj- 2^korona 40 fillér. '
...r...r.r^Beiratási dij^^szbfih n^iádenkorra 1 korona.

.Egyesül éti - alapszabályokat, ügyrendet, a 
körk üldem-ényekre vonatkozó szabályzatot -és be- 
lépésl nyilatkozatot képes hvetezofiagoon kérjen 
Klökner József úrtól, az egyesület elnökétől Szé- 
kesfehérvárott.

Újdonságok. — Neuheiten.
Ezen rovatban minden boríték alatt egyesületünk 

aleln'ökéKez beküldött képes levelező4a-pot "díjtalanul 
felsoroljuk, következő beosztás szerint:

I. Magyar kártyák.
1. Magyar tájképes levelező-lapok.
2. Magyar alkalmi levelező-lapok, 7
3. Magyar népviseletek. '
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gehende Ansichtskarten unentgeltlich gemeldet, und 
zwar Jaut folgender Eintheílung :

: t T. U n g a r i s c h e K a r t e n.
1. Ungarische Ansichtskarten.
2. Ungarische Gelégenheitskartem 1—
3. Ungarische--Volkstrachten. x
4. Ungarische geschichtliche und Heraldische.. 

Ansichtskarten.
‘p 5.*Genre- u.Kiinstlerkarten ungarischen Fabrikates.
\ 6. Portrát- und Literarische Karten. —

7. Liederkarten.
II. A u s 1 á n d i s c h e K a r t e n.

Rövidítések. — Abkürzüngen.
1 . = széles kép (breite Ansicht).
1 -. — magas kép (schmate Ansicht).

A. — Autotypia. Aqu.= Aquarellnyomat (Aquarell- 
druck). F. = fénynyomat (Lichtdruck). F. K. — fény-

> kép (Phptographiej. Fim — fametszet (Holzschnítt). 
Fku. — fényképutánzat (Phototon). K. = kőnyomat 
(Lithographie). Z. = Zinkographie. b. — barna (braun) ;
d. — delft; db. — dombornyomattal (mit Pragedruck);
f. — fekete (schwarz); h. = holdvilágos. (M-ondsohein- 
ansicht.); kf. = kézzeb festett (Handcólorirt); m. = 
merített papíron (auf geschopftém Papír); p. — piros 
(roth); sz. = színes (farbig); .szk.
t.
z.

szürke (gráu);
— téli tájkép (Schneelándschait); v: — viola (violett);
— zöld (grün). • • • • •’ . _

I. Magyar kártyák. — Ungarische Karten.
I. Tájképes levelező-lapok. — Ansichtskarten

Békés. Véver Oszkár kiadása. (Verlag). í .
-1. Bélmegyeri erdészlak. — {Bélmecpjérer.Jagerhausy.^
- F. ' ' ' „ - .. '' . —-
~ Fogaras. A. kiadása. (Verlag). . ’ •

1. Gróf Bethlen Kata síremléke 1759-ből a templom.
- mellett. Ev. ref. templom. — flrafin Kathárina Bethlen’s 
—pluhestatte. Ev. ref. Kirche,).— z. F. '•

Gálya. Dajkovits A. kiadása, Versecz. (Verlag). / ’
1. Erzsébet királyné liget. (Park Königin-Elisabeth).

— z. F. _■ , "
Győr. Berecz Viktor /kiadás^. .(Verlag). '
1. Széchényi-tér-képviselő választáskor? {Széchényi-' 

Piátz zűr Zeit dér Abgeordnetenivahl). — z. F.
Z .Mező-Berény. Véver Oszkár kiadása 
. (Verlag.) ■■ ' - ...

. 1. PetőS^emléktábla M ez ő-B erény bén.
Denkmal).^— b.4<V=—'

J

Békésen.

(Petftfi-

Temes-Kubin. Oberláuter Róbert kiadása. (Verlag).. 
.1; Alsó tájkép; (Untere Geg'end).=— z. F. 18657. 
\ 2. Küblim teljes TátkepeV. (Totalansicht von lemes- 

Kubin). — z. F. 18656.- . -
3. Vásártér. (Marktplatz). z. F. 18665.
Temesvár, Mangold Sándor kiadása. (Verlag^ 
348.' Villa Vilsmeier. — z. F. m. _____ '
Temesvár: Králicsek Béla kiadása. (Verlag)., ‘

•5 349. Józsefvárost-Erzsébet gőzmalom. fJustfstadt,
Elisabeth- DampfmtMe). — kf. F.. 47.

350. Józsefváros : Zárda és templomja. (Joséfstadt, 
KlosteWund Kirche). — kf. F. 54.

2. Alkalmi levelező-lapok. — Gelegenheits-Karten.
Fogáras, Hegedűs Sándor "miniszter látogatása. 

(Besuch des Minister Alexander Hegedűs). — Í900.-
------------ :—1. Hegedűs-Sándor miniszter urnák- a fogarasi ~ref~ 

egyház főgondnoki állásában való beiktatása. (Installál 
tion des Minister). — sz. F. — Sinbérger Testvérek ki
adása. (Verlag).

Temesvár. Rónacher estély 1901. február 9. — 
(Rónacher Abend 9. Feber 1901),

1. Erinnerung an den Ronacher-Abend. Tömés
vár, am ,9-ten Feber 1901. (Csoportkép. Grutovenbild). 
— F. K. — Kőssak József,‘“Temesvár1 ------

.Ugyanazon csoportkép, csak a -középen leyo 
személyek más állásban. (Dasselbe Gruppenbild, nuKdíe 
Mitte in anderer Position.) — F. K. — ’ Kossak József 
Témesvár. ’ - - _ . ’

8.

4.

5.

. 6.

5 Gerire és művészi levelező-lapok. 
Genre und Kiinstlerkarten.

A Göre levelező-lapok és Göré-könyvek kiadója 
Singer és Wolfner Budapesten, a híres és annyira ked- 

^véTUGore-levelező-lapok uj sorozatát adta ki. A. Mühl- 
beck Károly sikerült képei után tiszta színes autoty- 

’ piában készített levelező-lapok szövege következő :
1. Lyó egésségöt és 'hasolló lyókat kívánok. ( 

(Göre fogát huzatja). .
2. Várná köll, míg gondókodok.

Engeggye az Isten, hogy ezt a szép mái napot 
még sokszor mögérhessük Göre Gábor bíró úr. 
Tzigánynyal álmodni szöröntse, de lég kivált a 
Káfsávah. < *
Ha látna a félesigöm 
Tudóm Isten adna ni köm !
Tsak a£ér is tsuhajla.
Én istenöm aggy kögyelmet 
Az gyer§kjiön,_ segödelmet 
Krumplit, buzátj tököt,...babot - 
Hízott gyesznót ötöt hatot. 
Ihol az magyarok hirös eledele 
Riskása az aj ja, kohász a teteje, 
J^ki ebbül egyször jól bakanalozott, *’
A minőt emberből fődliő vághat hatot.

8. Ihol az pötsétöm, hogy a mi ide van’ írva áz 
igaz. Göre Gáboi\ biró ur. —. (A petsét kör
irata:) Lepend nagyközség : Bajjal ' adózik az 
magyar, mer a zosztrák .sokat akar.

A óhazánkban készült kártyákat olvasóinknak a 
legmelegebben ajánljuk?—f (lm Verlag e Singer és Wolfner 
Budapest ist eine neue aus 8 Karten-bestehende- S.erie^der 
bekannten Gore-Karten erschienen. Jcdem Freunde edit.cir*; n 

^gesündeny^pjurischen Kuníor’S^nd' die^prachiroll in. farín-. - 
ger Autotypíe angefertigten Karién ■ irarmstehs . anzu- 
empfMen). ' '_____ ______________2.

■ 7.

II. Külföldi kártyák.— Ausliindische Karten.' ■
■ Neumann L. műkiadó, Müncheíi (M.ariénplatz 21.) 

beküldött nekünk 3 drb. különféle Luitpold bajor 
regensherczeg 80-ik születése napja alkalmából megje
lent levelező-lapot. — A remek szinnyomat.ban készített, 
dopabŐr- és aranynyomással díszített levelező-lapokat 
nevezett czég darabonkint 36 fillérért bérmentve .rés 
megczimezve küld bárkinek. A bélyeg a ‘levelező-lapra 
nyomatott. — (Bér Kunstverlag L. Neumann2 München, 
Marienplatz 21 hat den Vertrieb d$r aus Anlásse dér Feier 
des 80-ten Geburtstages des Prinzregenten Luitpold von 
Bayern erschien&^en 3 Gelepenheitskarten übernommcn und 
versendet/die mit éíngedrucktep 5 Pfg. Marke, in feinster 
farbiger Ausführrcng nvit-Prage- und. Golddruck versehenen '' ' 
Karten für 36 Heller. ~ 30 Pfennig das etilek zuadressirt. 
Die Anschaffung dér nur in kleiner Auf ágé erschienenen 
Karten können avir jeden Sammler aivrathen).

Heuer és Kirmse mííkildónál (Berlin W.. 8.) egy 
sorozat rézmetszetben előállított remek arczkép és. mű
vészi levelező-lap jelent meg, mely az eddigi íézmetszet 
levelezőlapokat—— bár darabjrrk csak 30 fillér — a 
kivitel tisztasága s finomságára messze fölülmúlja. Az 
arczképöorozatból különösen remekül sikerült Erzsébet 
királyné arczképe, a művészi lev.-lapok közük—a „Ság 
mai Piep“; „Auf verbotenem ' Gebiet“, „Die sieben 
Brüder“, „Sieben Mádchén und kein Mann“, „Auf dem 
Königsee“ ez. kártyák. — (lm Verlage Heuer und Kirmse 
Berlin, W. 8. sind eine Anzahl Küpferdruck Pörtrat- und 
Künstlerkarten erschienen,fdie durdWihrer bésonders saube-'

Ausführung alle\ bisher erschienenen Kupferdruck- 
PffStkarten übertreffen. Dér Preis dér einzcinen Karte ist 
30 Heller =• 25 Pfennig.) J ...

*
Felkérjük az összes, különösen a hazai t. kiadó

kat^ és előállítókat, hogy újonnan megjelent levelező
lapjaikból 1—1 példányt; egyesületünk alelnökéhez, 
Kölbig Ferencz úrhoz, Temesvár, megyeház, beküldeni 
szíveskedjenek. ^2

Wir ersuch’en skrámtíiche Hersteller und Verleger 
immer je 1 Exemplar Ihrer Néuheiten an den Vicepráses 
Herrn Franz Kölbig, Temesvár, Ungarn, einzüsenden.



•2 A KÉPES LEVELEZŐ-LAP.

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

egyesülete.
Székhely: Székesfehérvár.

Elnök : Klökner József Székesfehérvár.
A1 elnök : Kölbig Ferencz Temesvár.

. Titkár : Gondos Ignácz Budapest, VI., Szondy-u. 22.
Pénztárnok : "Gigler Béla Székesfehérvár.

Bizalmi férfiak:-
Brúckner S. Budapest, VI., Dessewfty-u. 26.
Kiinger Hugó Budapest, V., Báthory-u. 22.
Szántó Samu Budapest, VII., Hársfa-u. 10 b.
Czákó G ula Kaposvár, Honvéd-u. 40.

Évi tagdíj 2 kor. 40 fillér.
Beiratási dij egyszersmindenkorra I korona.
Tagjaink az egyesület hivatalos ’ közlönyér- min

den mellékletével együtt díjtalanul kapják. —
Minden tagnak jogában áll czimét évenkint 3-szor 

a.csererovaOban díjtalanul közzétételük-
~Tagsági dijak a „Képes Level.ezö-Lap*4 kiadó

hivatalának Székesfehérvárra czimezve küldendők.
• Uj .tagokul -felvétettek :

63. Térjék 'Antal Fiume. Via Germania 53,_ iőldsz. 5,
64. Harmat Lajos Budapest, I.. Döbrentey-u. 9.

Kilépett a 48. számú-tag. . " — _
—V

-.V Verbandsnachrichten.
„Hungária" erster vaterlándischer Ansichtskarten-

19'
a csereváltozások, tagfelvételek, czimváltozások épugy, 

. mint a „Képes leyelezö-Japt4-ban. Viszont mi is havonta 
közölni fogjuk az A. P. N. tagfelvételeit a cserekivánato- 

’ kát stb. .
3. ) Ellenőrizhetés czéljából, minthogy az A. P. N.

tagjai a nem tagoknak nem kötelesek válaszolni, s hogy 
a két egylet, tagszámai között, zavar ne támadjon, a 
Hungária tagjai az_ eddigi tagszámon kívül még egy 

-„A. P. N.44 tagszáihot is kapnak, mely tagszám a „A. P. N.a 
tagjainak küldött minden levelező-lapon, vagy levélben 
föltétlenül mindig kiteendő. -•

4. ) Az „A. P. N.44 hivatalos lapját a Hungária 
tagjai 4 frc 50 helyett 3 franc 50 kedvezményes áron 
rendelhetik meg következő czim alatt: Revue illustrée 
de la Carte Postale, 5 rue des Tiercelins, Nancy.

? Midőn ezeket most közhírré tesszük,, felkérjük a 
i t. tagokat, hogy törekvésünkben, a magyar gyűjtők és 

kiadók érdekeit elősegíteni, teljes erejükből támogusa- 
4 nak különösen uj tagok gyűjtése .által^Hisz a most a 

tagoknálT'sz^zétt’kedvezmény által oly előnyöket nyuj-
- tünk évi csekély tagdíjért, minő más egylet nem ad. 

Eddig csak hazai czimekkelüszolgáltunk, most havonta 
50—60 teljesen megbízható/’ válaszra kötelezett czimet

; fogunk tagjainknak adni, a világ valamennyi részéből, 
különösen Fr an ez i a - o r s z ágb ó 1, Angii áh pl, Span y ol o r- 
szágból, Olaszországból.

Jövő számunkban már közöl ni. fogjuk az„ AL P^N/4
- czimeit: — AzKn~tagok,"kik a Revue illustrééban közzé

teendő tagnévsorban cserekivánságokat óhajtanak kö
zölni. felkérjük, "hogy ebbeli kívánságaikat folyó hó 
végéig egyesületünk-titkárához^ kV a " csere-kívánságokat 
nyilvántartja, beküldeni szíveskedjenek. — A cseréknél 
persze a lapunk más helyén közölt figyelemre unéltó 
intések mindig szelné előtt thrtqndók lesznek.

Sitz :
I. V őrsit zen dér

II- < ‘ .
■^Scjir ittführer :

Cassfsr :

Sammlér Verband, -.
: Székesfehérvár. -(Ungarn. <
•: Josrf Klökner Székesfehérvár. ’

Frtinz' Kölbig Temesvár.'
Ignatz Gondos Budapest. VI.. Szondy-u.22.
Béla Gigler Székesfehérvár.
Verfrauensinánirer:

^r-Tíd^udapest, VI., Dessewiiy-gasse 26.

Körküldemény leszámolás
1900. január 1. — 1901. április í.

A beszállító neve

S ÍH .. 
rj} -cő 
c/2 

:O ,H

cóT. BrtrrAö^-^udapest, VI., Dessewtiy-gasse 26.
Hugó K/ízzy^xÉudapest, V., Bárhory-gasse’12.
Sfömti S^d/z/J/jRudapest,. VII.. Hársfagasse 10/b.
Julius Czgkó, Kaposvár, Honvéd-gassé 40.

Jahresbeitrag K. 2.40 vr 2 MaTk. f
Eintrittsgelöuhr K. I.— = 85 Pfennig.

Allé Mitglieder erhalten das Verbandsorgan mit 
sámmtlichen Beilagen gratis zugesendet.

-Jedes Mitglied 'hát Recht seine Adresse in die 
Tauschecke jahrlich 3-mal unentgeltlich einrücken zu 
íaséen. v

Mitgliedsbeitráge sind an die Administration dér 
„Képes Levelező-Lap44 in Székesfehérvár zu senden.

Neu aufgénommene Mitglieder:
- 63. AntonTérjék Fiume, Via Germania 53. P. 5.

64. Ludivig Harmat Budapest, L, Döbrentey-gasse 9. - 
Ausgetreten ist Mitglied. No. 48.

■ ■ *

:O

§0 4-i N ' r

-2 > ■

M
32 

b£ >

I— -p 
§ 3 

E oá

Klökner József . . .- . 
Kölbig Ferencz V : ~ — 
Gondos Ignácz . . . .
Czakó Gyula . . ,. . .
Szánthó Samu . . . .
Kankovsky Ervin . . . 
Berecz Viktor. . . . .
Kovács Richárd . . . .

Egyleti kártyák: 
Richter Lajos ajándéka . 
B. Bánfiy Béla „
Romeiser Fér. „ .

Összesen . .

r ni i 
|2344 18;l 66'
i-25‘ 43,1 12

37 Ó6: 7
52'

2I12|
12

69

2

481

06 7
80,1.19
60'i C
25. —

6

50,

36
72i
08

98

3
4|

22:

20
91
21
12
00
73]
24
72 7

; 48:

143 16

62
12

5
18
18

. 56.105
52 ■

.39ll
18

24 
__ 15

9
1 

—' , 8 
78 -

124 43

42

46
50
60
52
76

46! 81
24
082i

214: 39

A folyó évben tartott közgyűlés határozata foly
tán egyletünk elnöksége külföldi csereös^eköttetéseket 
-léte^itendö^=_ egy-es_dkü 1 fö 1 d i__szak egyletekkel érintke-..
zésbe lépvén, a. folytatott eszmecserék után a nem né
met egyletek közül a legnagyobbal, az egész világon 
kiterjedt, 800 tagot 'számláló ,,Sociéte Internationale des 
Amateurs .de Cartes Postales Illustrées44 (A.1 P. N.) 
Nancybaivkövetkező megállapodásra jutott':

• ' 1.) A „Hungária44 és „A. P. N.44 tagjai egymás 
kökt cserélhetnek kártyákat, illetve kötelezve vannak a 
másik egyletbeli tag kártyáit épugy viszonozni, mintha 
az illető a saját egyletének tagja lenne.

. 2.) E czélbóF a Hungária tagjainak névsora az 
A. P. N. hivatalos lapjának..„Revue illustrée dbd^, Carte 
Posta44 májusi számában a cserére vonatkozó minden 
kívánságokkal;együtt közöltetni fog. azontúl havonkint

*) Ez összegben benfpglaltatik a Hungária tagjai 
jiak_tay.aly...kinsztMtJBiiMon Captlv__. k_ártyák_12_.k,.._ 8Q. f. 
értékben, a bpesti levelefcőlap-kiállitáspál s levelezésekre 
felhasznált kártyák 2 kj32 f. értékben.

Temesvárott, 1901. április hó 1-én.
- K-Ö4 b 4-g- Ferencz,

------ ~<• aljelnök.

Körküldeményforgalom. — Rundsendungen.
A f. márczius hó 15-ikéig eszközölt összes be

szállítások f. éi április hó 1-én leszámoltattak, az eset
leges hátralékok kiutaltattak, az el nem kelt kártyák 
visszaküldettek. — A megtartott készletet, valamint a 
jövő összes beszámításokat ezentúl.a kör aleL öke köz-
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vétlenül számolja el. Beszállítások nem tagoktól is szi- 
• vesen'fogadtatnak. Az eddig a körküldemény-forgalom- 
ban résztvett tagokat felkérjük, hogy a résztvételi 
nyilatkozatot — melyet képes levelező-lapon előadott 
kérelem esetén a kör elnöke szívesen küld meg -- alá
írva az -alelnökhöz juttassák.

Romeiser Eerencz, 54. számú tag, szives volt az 
egyleti körküldemények javára 50 drb. használatlan 
levelező-lapot ajándékozni, miért ez utón is köszönetét 
mondunk.

Minthogy a körküldemények pénzeit is ezentúl 
az alelnök kezeli, az eddigi körküldemények és beszállí
tások a folyó hóban leszámoltatni, az el nem kelt kár
tyák, — ha további köröztetésre nem alkalmasak, —- 
—•. visszaküldetni, az elkelt kártyák árai kiutaltatni 
fognak. Ennek, akadálytalan megejthetése czéljából. fel
kérjük a kártya-árakkal még adós tagokat, hogy ezeket 

- —a folyó hóban, legkésőbb mindenesetre ápfílis__hó 3-ig 
küldjék bo-az^mgyesületi pénztárnokhoz. A- VI. és jövő 
körküldemények jiláni összegek, már az. alelnökiíelrkfil-

~ dendők -be;-------------——
’ * {Be^efs Rundsendzmgen sincl samnitliclie. Anfragén
und EMiefermgen an elem 1L Vorsitzendcn _zu richten:) r'
-, ...1;;. .̂...:................................................................................................................ r. ■

.■ ,.v Irodalom.
-s- ■ ‘ Hérger • Tihamér Szerkesztésében és <kiadásában 

Újvidéken f. hó 1-én megjelent-a „Leveiezö-Lap“ -cziniü 
szaklap 1. száma". Az uj lap a képes .levelező-lap keres- 

""kedélem "érdekeib szolgálja és csakis képes levelező-lap 
—" ,-kereskedőknek küldetik meg. Előfizetési- ára <Á^'íkófőna.

A kiállítása csinos, tartalma jó. A - - '* ’•
h Parisban Béllé Ward Campbell kiadásában fh é-A 

- : márczius hó 15-ike óta „Gazette Cartophile^ czimén egy _.uj 
zÁranez iá ' lap j e l,enik meg. ■ A Hiavo.iíía egyszer díszes''

bőritékbán—esínos kiállitásban s több ^képpel diszírÉtt 
folyóirat - évi. el Őfizétési "ára" ; .....

Az Internationáler VéfbAndMerPostkaidert&ammler, - 
pA* .Beeskow folyóirata az llliístrirte Zeitung für Ansichtkarten

■ SammTFf," inély már 3-év óta Eckstein Richárd kiadásán 
íban Berlinben jelent meg ■ s á Centralblatt után á legel-

• > terjedtebb német szaklapjolt, - folyó hó 1. óta 5- évi 
fennálás- után azHmdokok-megnevezése nélkül megszűnt .

„ megjelennn^Zg.e^yletA^-^ a^D^s Biaue Blattá
■ Kerpel Izsó kiadásában_jVradon ■ „Képes” levelező- 

—- lapokra legalkalmasabb versek esTdézeteku czinití kis füzet 
’ ’ jelent_megrA~miagyar-és^kul^ldr-^emekirók müveiből 

nKrsídV^ltal összeáálitotUfíifi árá 20 fillér. A mü német 
-. .. kiadásbán is megjelent. - ———— _

— Csererovat. — (Tauschecke.) , /
4 hétig érvényes. Gittig 4 Wochen. . '

■ Ezen rovatban azok cziineit közöljük, kik képes* 
levelező-lapokat viszonoznak. — Egyszeri beigtatás dija 
25 fillér, — 3-szorr 60 fillér, — 12-szeri 1 korona 50 fillér. 
A „Hungária11 képes levelező-lapgyüjtők első hazai egye
sülete tagjai czimüket a csererovatban évente három-: 
szór díjtalanul tehetik közzé. .

'.A-ten\Apri.l die erste Nummer des „Levélező-LapT“7 — " 
, Die neue Zeitschrifb diént^ dem Ansichtskartenhandel 

und vdfd nur an Verkáufer für 4 Kronen per Jahr 
versandt. . .. -r

■ / , “ lm Paris erscheint ab 15. Már^ eine neue franzö^
sisphe Zeítschrjft „Gazette Cártopliile" Dér Abonnements- 
betrag ‘ dér sehr hüb^ch ausgestáttétén und illustrirten 
Monatsschrift betrágt 5 Erank-pro tTahr.-

Di§ lllustrirte Zeitung für Ansichtskartensammler, 
—•--- Verlag-—R/ Eckstein 'Berlin,’; hat 'ih'r erscheinen am

1. April d. J. ohne den Grund anzugeben, eingestéllt. 
Dér Internationale - Verband dér . Postkarten-Sammler 

/Beeskow wáhlte nun „Das Blaue Blatt" als Vereins- 
v organ. .

lm Verlage Isidor Kerpel Arad ist ein kleines 
Heft mit' für Ansichtskarten -pass.ende Verse und Citate 
in ungarischer und deutscher Sprache erschienen. Preis 
jeder Ausgabe 2(THeller.

In dieser Rnbrik findet die Adresse jener Samm- 
ler Aufnahme, die zuadressirte Ansichtskarten erwie- 
dern. — Preis für éininaliger Aufnahme 25H. = 20Pf,, . 
für dreimaliger 60 H. — 50 Pf, für 12-maliger 1 K. ' 
50 H. = 1 M. 25 Pf. — Für Milglieder des I. ungari- 
schen Ansichtskarten sammler- Verbandes „Hungária11
3-mal jáhrlich unentgeltliche Benützung.

■■ * 1 . *

Figyelemre méltó intések cserélök részére!
1. Mindig a saját -város levelező-lápjai használan- 

-daí^KÓhasemvárosbeli '’y^ylrékilimkártya. .
— 2. Úgy a cziínké'tt, .mint az elküldő czime mindig
teljesen és tisztán írandó ki. _. . . '

3. Minden kártya helyesen és mint levelező-lap 
bérmentesítendő;...._2 .

.. 4.- A czimzett különleges kívánságai — ha ezeket
■ közzéteszi — mindig ügy elembe veendők.

: 5. A levelező-lapok” kelttel ellátandók, téntával 
iyandók, a kártya szélére lehetőleg -nem, a képre semmi 
esetre nem szabad írni. A ‘ ’

L— Beachtenswerthje Wmke für Tauschende.
1. Es sind immér Kaidén des .eigenen Örtes, kei- 

. --mesfalls solche.. eiu.es anderen oder Rekla'nikarte zia-á
yvepwendem\A _ ‘ ■.? r ,

'\^JQie_Adrésse des, Aufgebérs u_nd,dieules Adres- 
’ ys^eiAist irnmer~deiitU0^íd^llst andig auszpschyeibén. 
_____ 3. Jcde Kar te ist fi eh r i g~a Ls Pos t k art e ’z.u fránkiren.

. ■ 4. Fallal angegeben, sind die speciéllen VVünsche— 
des Adressaten irnmer zü befücksichtigen’.^ ;j •; .

< > ő. Jede Karte”ist- miit Dátum zrr VerseheiTymit
Tinte zu besőfifejben, aiifflén Rand dér Karte, - ist ialls.- 

Kmöglich,nicht, aurd.eni.Bild aber keiíiesfalls zu schreiben. ~

Ifj.Nándori Rezső, Diósgyőr. A ..
Eugen Símórr^BeriilAN. W. 5. Birkenstrasse 25.
Boskovitz Jozefin, Budapest, VI., gyár-u? 32. — -
Wieland Albert, Igló. ' , , , _  > a kJ
Geiszler Róbert, Teubner & tr'sá czég czimén Újvidék.

" 7 --(Csakis helyrő^Aélyegzétt tájk. - lapokat.)- (Nur
urtsgest Ansichtsk.) . __

... Törtely Kornél,'kei'eskedő, Kis-KunTMájsa.>
Térjek Antalt FiumeAVia Germánja^3.^fA5..' r

Litteratur. Hirdetések.
lm Veriage. Tihamér Hergér,<Uj vidék erschien am -Hirdetési árak:

Egész oldal 24 kor., fél oldal 14 kof, négyed oldal 7koi\ 50 filL 
nyolezad olda^4kőrhegy petit sor 20511. — Ismétléseknél1 

3-szor-150/0, 6-szor 200/0, Í2’-szer ;300/0 engedmény.

Nagyszalontai képes levelező-lapokat tízféle kivitelijén, hely

ben postára adva Js megezimezve darabonkint .

_______  12 f i I I é r ért —-—
küld (az összeg előleges beküldése esetén, -—.. leVél- 

bélyegekben is.)
F á b i á n L. De z s ö

kereskedése
Nagy Szalontán.

Csereviszonyt nem folytat. 1—3,

IPestell kártyákat darabonkint ~

Nyom, Debreczenyl Gyula könyvnyomdájában, Sz.-Fehérvárott;

I koronáért készít
Szántó Samu Budapest, VlljHársfa-u. 10/b.

Kiadó-tulajdonos : a „Hungária1* Székesfehérvárott.



_ DIE ILLUSTRIRTE POSTKARTE.
r : LA CARTE POSTALE ILLUSTRÉE.

HAVI FOLYÓIRAT KÉPES LEVELEZŐ LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA.
A „Huiilgária44 képes levelező-lap gyűjtők első hazai egyesületének hivatalos közlönye.

Officielles Organ d. Véréin „Hungáriái* -
Megjelenik minden hó 15-én.

Ersch&int am 15. jedes Monats. Szerkeszti: Klakner Előfizetési ára egy évre_2 kor.
Preis jöhHich .2. ^lark.

-Székesfehérvár, 1901. III. évfolyam. — 5. szám. : Május 15-én.

Minden gyűjtő lépjen be
a

Jeder Sammler trete dem
-1. ungarischen Ansichtskarten-Sámmelverbande 

r „HUNGARIA“
U II • - ----r - ’ * ■

---------- ' . .. r bei. •
igaria“ Verband seineh Mitglie-_ ' _

- ------ dern ein dás praktische Sámliiéin' för- ■
dernde Verbandsorgan, und mit jeder Nummer ' 
desselben ’eine. Ansichtskarte gratis giebt.

klaftingen giebt, die Neuigkeiten, bespn-

képeslevelezö-lap gyűjtök elsőh-azai egyesudetébéd!
Morf a „Hungária" Egyesület tagjainak égy Ufpíl dér ^Hyn, 
Iliül l á praktikus gyűjtést előmozdító egy- ! ff üli Hath. ein , 
leti szaklapot és annak , minden számához 1 leve

dd lezö-lapot ;$d- ingyen. .' ._ _
-szaklap'imindenben—tájékoztatja a lA/píl diéses. Verbandsorgan den Sammlern auf- 

lllül l gyűjtőt, lltbaigazitast ad, ismerteti az klartingen giebt, die Neuigkeiten, bespn-
X?' újdonságokat,' felsorolja a. magyar alkaJmi levé-^üers die ungarischen. G-elegenheitsk^rten-meldek-■ . 

lező-IápokáA elősegftr"m- csereösszekötteté^eket. . und die ’Tauschverbindungen fprderA- d .
Mppf .aó';dHungáriá/í_egyesület megvédPt'ágjaitA

<1 Iliül l a tisztességtelen elemektől. . _
az egyesület köFküldeményei álfái módot 
ryujt a tagoknak gyűjteményeiket olcsó

;ani -ás kiegészíteni.áron gyara

■áriái .derVerban~^fe7WuÓáriatt~áéme^MiTgr 
ff üli gégén; un1 autere Elemen te schützt.
\A/qÍ| der Verband durch seine Rundsendungen 
Wvll den.Mitgliedern Grelegenlie.it bietet seine ‘ 
Sammlüng auf biliige JVeise zu erxveitern und 
ergánzeni" -; ■—r y;y_..__ ... .
IA/qiI durch denRundsendungen. jeder seine 
wf vll Doübletten verwerten kanm- . — ';

Mart az egy^süiet tagjai a hivatalos közlöny I Wpíl Mitglieder des Verbandes bei den An-yf 
IlltJll csere-és hirdetési rovatában-árengedmény- | "y"’ noncenim Vereinsblatte RabatVérhaltén.

VAÁnjl ^as Hauptziel des Verbandes das fördern 
II vll des Samm^láportes in Ungarn und dér 

[ ungarischen Ansichtskarténindustrie ist.
\AAail ^er VerbáM seine Mitglieder vonZeit zu - 

: W vll_geit mit seltenen u. wefthvollen Ánsichts- 
-nnd Gelegenheitskar-ten überrascht.
- Jahresbeitrag "2 K. 40 H. = 2 Mark;
Beitrittsgebühr ein für allemal 1 K. = '85 Pfennig.

Vereinsstatuten eic., --^^meldtmgsforínul^re 
versendet — falls auf Ansichtskarten gebeten — -
gratis und franco Herr Josef KlÖkner, Prases des 
Verbandes in Székesfehérvár.

4. Magyar történelmi és heraldikai levelező-lapok.
5. Magyar gyártmányú genre- és művészi lev.-lapok. ?
6. Arczkép- és-irodalmi levelező-lapok.
7. Zenés levelező-lapok.

II. Külföldi kártyák.
- . ‘ ' •

^Unter -dieserA^ílmkiw den Vicepráses
unseres Verbandes unter CouvérT in 1—1 Exemplar zu-

Mprt emények utján mindenki értéke-
. Ifiül l sitheti azbnjevelező-lapjait, melyek gyűj

teményében már meg Jyannak >(doubletták,)'

ben részesülnek.
MniU a „Hungária“ egyesület föczélja a hazai .
Iliül l levelező-gyártási ipar pártolása.
IUIqm-I egyesületünk idönkint tagjait értékes és ■ 
Ifi ül l ritka levelező-lapokkal lepi meg.

_ f. ___ _

A-—— íW tagdíj 2 korona yiZZér. '
Beiratási dij egyszer s mindenkorra 1 korona. ?' 

.—■ Egyesületi alapszabályokat, ügyrendet, a
körküldeményekre vonatkozó szabályzatot és be
lépési “"nyilatkozatot^?, képes ' levelezőlapon kérjen 

— Klöknw József urtól, az "egyesület elnökétől Szé- 
kesfehérvárott. \ ~

Újdonságok. — Neuheiten. —
Ezen rovatban minden boríték alatt egyesületünk 

alelnökéhez beküldött képes levelező-lapot díjtalanul 
felsoroljuk, következő beosztás szerint:

I. Magyar k árt y á k.
1. Magyar tájképes levelező-lapok.
2. Magyar alkalmi levelező-lapoké_____ ---------------
3. ■ Magyar népviseletek.

Grelegenlie.it


A KÉPES LEVELEZÖ-L^-P. ______ ____________________ :_____ L
_V- Versecz.^MiUtics Szvetozár temetése. —Ifdegrdbniss des 
Szvetozár Miletics). 1901. január 23.

1. A temétés. {Das BegrabnissY — Z. — Pavlovits 
Petko Milán, Verseoz. f ' -

% Arczkép gyászkerettel es életrajzi adatokkal.— 
(Portrat mit Trauerrand und Lebensdateri). szk. Z. — 
Pavlovits Petko Milán Versecz.

3. -Ugyanaz rózsaszínű pápiron. (Dasselbe auf 
rosa Karton).

4. Ugyanaz zöld papíron. (Dasselbe auf grilnen 
Karton.) .

5. Arczkép, a ház, melyben született, es az, mely
ben meghalt. — (Portrat, Geburts- und Sterbeliaus) Kék. 
(Blauf — Z. — .Pavlovits Petko Milán Versecz.

6. Ugyanaz narancsszínű papiron. (Dasselbe auj 
orangefarbenen Karton).

7. Sárgás papiron. — (Chamois Karton).
~ 8. Kék papiron. — (Blauen Karton)

9. Zöld papiron. — (Grünen Karton.)
.... II. Külföldi kártyák, — AüslCtndjscTiUKarten.

Mtilt számunkban a Heuer és Kirmse .ezég czline - 
Aibásan közölfetett. A helyes czime: Berlin W>-8; 
Frobénstrass^_17. voriger Nummer wurde dier Ad-- 

jresse Kunstünstalt: Heuer und Kirmse irrthümHch ge- • 
meldet"; >die richtige Adresse ist: Berlin TK 30. Froben- 
Strasse 17.) ■

A Sociéfes Savantes- (tudósok egyesülete) f. -é. 
április hó 9—-13-án Nancyban tartott Il-ik tartományi

P gyülekezete alkalmából az „Ar P. . N.u kiadásában 
Pemeufve-G. rajza után-humbros/. alkalmi kártya jelent

.! megj secessiós Aivitéfbem

22________ __ ____________________________ _____
gehende Ansichtskarten unéntgeltlich gemeldet, und 
zwar lant folgender Eintheilung : • • •<

I. U n_g a ris'ci-h e K auvt e n. .
I Ungárische Ansichtskarten. - v -
2. Ungárische Gelegenheitskartem— - —r------- - -

" ^3. Ungárische Volkstrachten.
4. Ungárische geschichtliché und Heraldische 

. Ansichtskarten.
5. Genre-u. Künstlef karten ungarischen Fabrikates.
6. Portrát- und Literarische Karten. ,
7. Liederkarten.

II. Au slándi sebe Karten.
Rövidítések. — Abkürzüngen.

1 . — széles kép-—(brefte Ansicht); .
1 -. — magas. kép\(schmale Ansicht).

-A. — Autötypia. Aqu.— Aquarellnyomat' (Aqparell- 
druck). F. — fénynyomat (Lichtdruck). F. K. — fény
kép (Photographie). Fm. •= fametszet (Holzschníttj. 
Fku. = 'fényképutánzat . (Phototoií), K. -=V kőnyomat

- (Lithographie). Z. — Zinkographie. b. = barna (bráun);
d. — delft; dL_= dombornypip^ttal (mit.Prágédruck);
f. = fekete (scjjwarz); h. ho]dviTagös;AMondschein-_ 
ansichtT); kf. — kézzel festett (Handcoferirt); ni. —

^meritett pajnron (aufegeschöpftem Papin); P- = piros 
(röth); sz. szines (ferbig); szk.v ;szürke (grau);
t.. = télLt^jkép_tBchnj5élafedschaik)q y. violáiviőíettj; '
.z. — zölcL (grün). .~ " _ - ■ í -

I. Magyar kártyák._— Ungárische Karten.
J^Tájképes levefezö-lapok. — Ansichtskarten.

. Budapest:, f /.-.,
1. Városi czimer. Városliget. [Stadtieappen^ Stadt-^ 

„faddclien.)- — 'I^’et .'zölíl^ájk^p.. I?- czimer^s.zín-
TiyornaÜ (Pali ni e in_grürer JA%ricÍit in Prapnflné Iflrig^uek^ 
mit fcirpigen Wappen;) lQBÚ.szÚ - ’A--

Győr. Berécz Viktor, kiadás a.’ (‘■Kériag^"^. y. •-—t A
1.)  Győri gőzhajó-állomás. (jRimpfschiffahrtssi-ation.) ■

—-Kf.-F. =- —«' •■■■ ■ j-u* • , -
Muraszombat. AscherB. és fia kiadása. (V^rlag!)
1. [&£Óf. Szapár^ László^kastélyad KfSfftfosz fles 

Gráfén L.—Szapáry.) — Photochrom. ———• VtZT
Temesvár. Polatsek kiadása (Verlag.)

. 351> Bersuífei^VrHA’ -^- b. "F/
A.‘ 352. Gj^yá^sL/Éég’a-részíet- a uTisza-liidnól.

~ (Begaansigőliti. .^Zbt\F. _.....
■ 352; Gyá^város :A Kössuth-tér. (É'össutK-platz). b. F.
. 353. Gyárváros látképé_/^^W dér Vorstadt-Fab-^ 

rik). — Tk F. •- ■ V b ■ "J . "
’ 354, . Lónovics-u-tcza: (Lonovics-ílasse).. z^F- 9. sz.,

— _ :35o. Kezso-útcza (Rudolfgassef b. IV ' _<
p ^^rKóm. kath. tempTom. (Rom. kath. 'Kirchej. — 2 * 4

2. Alkalmi levelező-lapok. — Clelegenheits-karten.
Budapest. Angol-magyar football mérkőzés. 

(Engliscli-ungarischer Föotball AVettkampf). 1901. április.
1. 'A richmondi Association Football-pluh'rcsapata

Budapestén 1901. április 7., 8., 9. és ll-én.z (Dér Picii- . 
monder Association'Football-Club). — v. Z. —~ Plöckl és 
Haas Budapest.- ■*. . “ •

2. „Surrey Wanderer“ Budapest 1901.. április 12.,
, 13. — a magyar labdarugó szövetség ellen. ■ (Surreij 

’Wanderer Clubf. ~ f. A. — Kiadó? (Verlag ?)
~ 3. Southamplon-Vsapat. ' Budapést” I90L április

29. es 30. (Souihampton-Gruppé). f. A. — Plöckf és
Haas Budapest. . ;

Versecz. Zmaja Jőve 50. születésnapja. (50-jahriger 
Geburtstag des Dichtérs Jőve Zmaja). 1899.

1. Arczkép díszítésekkel, szerb felirattal. (Por
tréit mit Zierungen, Aufschrift jserbisch). — z. z. — Padlo- 
vits Petko Milán Versecz.

2. Ugyanaz sárgás papíron. (Dasselbe auf Chamois- 
Kartón).

__ . Rózsaszínű papíron. (Auf rosa Karton). - ,
4. Kék papírom (^f őlauen Kandón). -

' [Anlasslich'r íZrs IÍ-ten Prq- 
vincfaleongresses dér „Soriétés $avantes“ érsekién nach dér 
Zeichnung des G., Démeufve im Verlag e dér „A. P. N“ rine 
flott' iKSecessionsnianier gehaltene humoristische Gelegenheits^ 
-karte,);)^.^,  ̂ r'-~' ’■ . 1

Egyesületi hírek. . -
A „Hungária“ képes levelezőlap gyűjtök első hazai

— egyesülete. : —
. - ^Székhely: Székesfehérvár. " .

. 'Elnök;: Klökner József Székősfehérvá}-. r •
_/ Alelnöki A .Kplfjig Ferenéz'Temesvár. ;

Titkárj . ~ G^öncZósZ^tócABuidapesí,..VI., Szondy-ü. 22.
. Pénzt^PKoKK-GigVer Béla SzékesfeTiéfvár.

' - - , _ ■ -. *■■ , .Bizalmi férfiak :_ L, __ _
BruckneK~S^_ Budapest;. VI., Dessewffyai.. 26.
Kiinger Hugó Budapest,;. Vu. BátJlQrycLL... 22..: -

. Kzántó ^?i?AKtdapest, ■ VL; Rózsa-u._37. I. íi..
K:.-- QzakŐ .(zw£f Kaposvár, Honvéd-u1.'40. .
. ■ * ,. •* • Vj... ' ? ' i-’ *• - . < —i

Évi tagdíj 2 kor. 40 fillér.?
Beiratási dij~^y^zerá^Hidénko^an koróna.

- Tagjak az egyesület ^hivatalosV közlönyét min
dén mellékletével együtt díjtalanul kapjákV

Minden tagnak jogában áll czimét évenkint 3-szor 
, a csererovatban díjtalanul•közzététetni. ■ .

Tagsági", dijak a „Képes- Le vétezö-Lap “ kiadói- 
hivatalának SzékesfeliérVártravzimezve küldendők.

Uj.-tagiul felvétettek: ‘ >
. . 65.- Rvmanuv Rezri^ 3T§m^^ár;^yál*Yáros,-urLií. 5.' 
^7 "'A, . " Tiakásválfpztátások.,

9. Szánté) Samu' Budapest,. VL, Éózsa-u. 37.
I. em. 14. ajtó. r'

. 5K Pwászg Dezső .Budapesté- VIII., József-utcza 
29. 1/7. v. ' — - - .... .

------ - -57. . 'Schidek Jr^e^Budapest I., Araiiy-^kak-as-m. 5., sz,
• ; # ■

Verbandsnachrichten.
„Hungaria“ erster vaterlándischer Ansichtskarten- 

Sammler Verband, 
Sitz: Székesfehérvár. (Ungarn.)

^1. Vorsitzender: Jostf Klökner Székesfehérvár

Ignatz Gondos Budapest, VJ., Szondy-u.22. 
Béla Gigler Székesfehérvár.

R- t í? Franz Kölbig Temesvár. 
‘ Schrlftfülirer:
■Cassier<
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fi A S.h ;. Vertrauensmánner :

fi Bruckner Budapest, VI., Dessewfty-gasse 26? 
Hugó Kiinger Budapest, V., Báthory-gasse 12.

-• Samu Szántó, Budapest, VI., Rosengasse 37. I. 14.
——Áulius Czakó, Kaposvár, Honvéd-gasse~ 40.----------- -

Jahresbeitfag K. 2.40 = 2 Mark. '
> Eintrittsgebüjir K. I— = 85 Pfennig. - —-

AHe~Mitgliedér efhálten dás VerFáiidsorgan mit 
sámmtlichen Beilagen gr^tis, zugesendet.

Jedes Mitglied hat Recht seine __Adresse' in die 
Tauschecke jáhrlich 3-mal unentgeltlich einrücken'zu 
lassen.. • - -

Mitgliedsbeitráge sind an die Administration dér 
„Képes LevelezŐ-Láp“ in Székesfehérvár zu senden.

_ Neu aufgenőmmene Mitgliedér:
65. Rudolf Romanov, Temesvár, Fabrikstadt. Herreng. 5.

olinungsveranderungen.
9. Samud Szántó, Bpest, VI.,‘ Rosengasse 37. L 14.

51. Dezső Lovászigf&pest, VIII.,' Joseígasse 29.1.17.
57. Josef Schidek, Bpest, I., Goldhahngasse 5.

A „Societe Internationale des Amateurs de Cartes 
Postales lllustréesí£ (A. P. N.) elnökségével létrejött'es > 
"múlt számunkban Ismertetett megállapodás szerint a 
>Hungária“ és „A. P. tagjai - egymással cserevi- ’ 
szönyba léphetnek, ép úgy, mintha az "illető saját egy
letének tagja volna. -

E megállapodás alapján' az „A. P. hivatalos 
lapja mai számában közli a „Hungária" teljes névsorát, 

. viszont ‘mi ma közöljük az „A. P. N.‘4 tiszti karát és a 
folyó évi tagfelvételeit-.--Az „A. fi X.-1—számú 
tagjai névsorának közlésétől térszüke miatt el kellett 

-.tekintenünk,’”de ezen^tagoknak esetleges cserekivána- 
tait, Bot ha a hely meg fogja engedni, a teljes névsort 
.is alkalomadtán közölni fogjuk? A megállapodásfértel- 

-^xié\)Qii ^ Huhgá}Ná^iagjai A. P. N. tagszámot is kapmak. 
még pedig egyszerűség szempontjából a Hungária tagjai ed
digi^tagszámukat megtartják—csak - hogy a számozás nem 
1-tol, hanem lőtt 1-1 öl -veszi kezdetét; -pb a Hungária 15. 

fi^4Qj-3íL_sz. tagok A* P. N. tagszámai: 1515. 1540. 1550. 
stmSB^ez? tagszám feltétlenül valamennyi az A. P. ~N egyéb 
tagjaihozNptézendő kártyákon kiteendő. Tagjaink jaévsora

- - az A. P.-NbÁyyatalos közlönyében az A. P. KJÁagszá-
maival jelenrivmeg. ' -■ - •-

I; Elnökség és tisztikar. -
Elnök : T. sz. Goury^G^orges, Nancy,rue des Tíércelius 5;

(Csak afkálíai Jévélező^lapokat-'nserél..
' ■ ' Adelnök : 60. sz. Velin Houbert, Nancy, Faub. StánislásA2? 

Titkára 5Fsz. Lauternier Maurice, Nancy. Rond-Point- 
Beaupré 14. .

“Pénztárnok: 6. sz. M.-me F. Vergne, Nancy, rue des
- dLarmes 31.

. KönvHárnok : 108. sz. Sognie Lucy k. a.. Nancy, r.ue 
Töt. Jean 57. __ 7 . ’ - ;

Választmányié tagok : Bérlét Francois, Nancy,. rue 
—" ’ - dhAliiapce 8. t

135. s/b Ölnágo-GeorgesJ ~Nancy, rue des Larmés 9.
--156^ sz. M.-me Jules Majorelle, Nancy..rue St. Geor- 

-' ges 24. ■
sz. Ména Joseph, Nancy, rue du St.-Bourgeois 35. 
sz. Munier André, Nancy, rue-"Viktor Hugó.37. 
sz. (‘

••

4.
189.
249. des Cilleuls Jean Lambert Nancy, Palais de 

: l’Aeádemie • (csak művész1! levelező
lapokat). ■- >'

Turnot Maurice, xno u.c-
•i 9*1jisr(Csak művészi lapokat).

Tiszteletbeli választmányi tagok: 62. sz. Scaffe Mary 
k. a., Paris, VIII., piacé de la Made- 
laine 30.

102. sz. de Schacken Lucien Brest: rue d’Aiguillon 
, 58. (Csak művészi levelező-lapodat). .

- II. Tagjegyzék.
(Csakis a Hunyária tagjai által vehető igénybe.)

684. v MmeLéon Arnold, Paris, Faubourg Poissonniére 140.
685. Biliméi Rezső, Bécs, Fichtengasrse 5. .

' >31. sz Nancy, rue de- Hospice__ 729.

692. 
'693. 

. 694.
695.
696.

697.

686. Parker Egerton W., Halifax (Anglia). Cláre Road 18. 
“687. Xifré Carmen k. a., Madrid (Spanyolország) calle 

dél Rey Francesco 11.
688. Louvet, Coye (Oise), rue de la Gare 30.

—689.—Pozzo Jeanne k a.. Biella, Piemont (Olaszország), 
via Junicolare 20. '

<?690. de Carrére Jacques, Beauvais (Oise) rue St. Andre 6.
? 691. Delegorgue Madelaine k. a. Paris, XVII., rue de

- Trony 47.
Beviiacquá de Pascal Raphael, Nápoly, (Italia).
Legerét H 7 Eőí5^ws;'(Vaadt tartomány, Svajcz). 
Stefanescu S. Jenő, Comuna" Colentina 5. (Rumánia). 
Guiglea S., Bucarest, str. Funari 58.
Morin Odette k. a., Paris, XVI.r avenue de Tro- 

cadero 50. _
Milandre Henri, Chinon, (Incíre^et-Lőire), quai Jeanne 

d’Arc 2.
Lambert Charles, La Rochelle, (Charente-Infér) rue 

des Merciers 55 bis.
Virot Pierre, Paris, boulevard Malesherbes 7.
Beaugiér Maurice, Le Puy (Haute-Loire) boulevard 

Alexandre Clair.
Porcherot G., St.-Seine-VAbbaye (Cote-d’Or). 
Lafarguette R., Paris V.vjue des Boulangers 17.

M. Coppieters de Madre k. a.. St.-André-lez-Bruges, 
(Belgium), chateau de Zeyenbergen.

de l'Espée báró, Paris, Avenue des Clíamps
- Elysées 55.
Coates R., Cognac, (Charente) rue de Saintes. 
Charbier M. k. a., Availles Limaüsine (Vienne).
Lessene Valentiné k. a., Pont Saint Masence (Oise).-—

698.

699.
700.

701.
702. _ ______ ,
7032LCouturier Eugen, Paris, ÍV. bőidévarTTMorland-3. -r
704. ~............... -

705.

706.
707.
708. ___ ______ _____ . ,
709. Cognet L., St. Etienne, rue Gaínbetta 23.
710; BagírenTer-Desormeaux, Paris, XVI. rue Crevaux 6.

(Csak alkalmi kártyákat cserél.) - • -
711.— De Fleuryy Montfarei (Vau-cluse) Chateau de St.

• Maurice. (tájképet és néprajz levelező-lapokat).
dé Charniéres Jean, Chateau de la'-Grize, pár Nwil

’— sous.— Passavant (Maine et Loire).
Zanutto SWylQ^ÁAodane (Savóié).
Basset M.' k. a., La Rochelle- vCharente-Inferieure)
.-rue Réau.mur 31. ‘ • -

715. Estienne Marcelle k. a. Lamot'te Beuvron, (Loir —
_et Cher.) (Csak hölgyekkel cserél.)

716X Ba'ssons Manuel y de Púig, Barcelona (Spanyól-
. ország), rue Gevona 102.
Guenin A.,- Besancon (Doybs). Tűé. des Vicilles-..

. Perriéres. - — L . '•'
Boldesco Despa k.-A^Paris, VIIL, rue Pasquier 23.

712. .

713.
714.

727 *

717.

. 718. ---- T___ - ---------
719. *’ Revol. Leysinp (Wáadt. tartomány, Svájczj Hotel '

— du Mon^Blanc. > ‘ ?
720. -Faltavujt Juan/-Btt>f^owa;^SpányMörszág); 'pascO-^

dfe Graciíb.56. c ; __
721. Cigognani Bice k. a.r..Bologna (Itália) via Guido

_ - Reni. .. ' - ’
722. *' de' St. Saúd grófj “Cháfeau (Te f ia: TaZc>^rgr pár la

Roche-Chalais (Dordogne) ’ . > • . .
723. Cáron L., Caláis, (Pás de Calais), boulevard

- Lafayette~44. (ErancziaországQt_kivéve.)
724.. Gherning Jenő, Bucarest, (Rumánia) boul. Carol 7.
725.. Roy Geo.rges, La Chatre (Indre) Collégé.
726. Dias de Brita Viktor, Valenze (Spanyolország), 

pl az a I^ellicers 3.
Fiéque Auguste, Baccarat, (Meuthe — et — Mo-

• selle). , . '• •___
De 'Sti Mart- G.,. Coudraulf ^r._^ leveleivel, Saint- 

Lambert-des-Levées, ..prés^S^uprurr (Maine — ét — 
Loire). ' ’4 ‘ •. —..........’ ' V

Sangro Pedro, Madrid .(Spanyolország), Serano 22.
Haranger A., Paris, VI.. Lycée St.-Louis, boule

vard St.-Michel 44. (levelez francziául, németül, 
angolul, olaszul).

Le MaréchaH., Cherbourg (Mapche) quai Ale
xandre IIÍ. 26. .

Guérard Joseph, Paris, XVI., rue Picot 8.
Guillaume Lilly k. a., Iilff-les-Liégé (Belgium) Villa 

Maleau.
Mareuge J. békebiró, Modane (Savóié).
Delsol Heléne k. a., Palaisieu (Seine-et Oise). (Csak 

ifjú hölgyekkel cserél,- művészi' és genre, to-

728.

730.

731.*

732.
733.

734..
735.



,24 ;■___ _____________________
vábbá ólasz, -angol, franczia’ kártyákat nem j 
fogad, el.) ' • ■

736. Lobo Pedro, Barcelona (Spanyolország), ruePrin-
v . cesa. '

■■ 7oT.—Duran Bori St. Barcelona (Spanyotország), rue ,,
< Fernand VII. 33. (Csak használatlan kártyákat

738. Tabuteau des Touches, Arcáékor (Gironde) villa 
Graziella. ' . • ”

-73,9, Ferré Camílle, Bloi.s (Loir-ef-Cherj rue Franciadé 5.
(Különösen művészi 'kártyákat cserél). -

740. Gaillard Ernest, Paris, XVII., rue Cermuschi 9.
(Főijei köv.)

art'
Figyelmeztetés.

A *-gal jelöltek csakis azoknak válaszolnak, kiket | 
kártyák küldése iránt felszóHbetfa-k. Ezekue,k tehát J 
csakis felszólítás esetén küldendő kártya. i

A- KJCfeES LEV’ELEZŐ-LA P.; /............. . , • /..._,.. 1
irodalom.

Várnay L. (Szeged—Budapest) kiadásábanJ7?r.svk 
és idézetek kénes lewlezö-lapökra és emlékkönyvekbe.—czim 
alatt ügyesen összeállított gyűjtemény jelent meg. — 
Kiállitájsár-Wderii. és Ízléses. Ara. csak 20 fillér. Az Ara- 
fiuimKerpél Izsó kiadásában-megjelent „Képes levelező
lapokra legalkalmasabb versek és idézetek* czimü gyűjte
ményből á napokban uj. „második" sorozat jelent meg.' 
Ára 20 fillér.; ... -

Litteratur.
Ini'Verlage L. Varnay A Szeg ed—Budapest) érsekién 

un tér dem Titel „Versek és idézetek képes levelező
lapokra és emlékkönyvekbe^ nine geschickt zusammen- 
gest.ellte Lese von ftir Apsichtskarten passende Verse 
und Citate. Die Ausstardung istadegant und modern. - 
Preis 20 Heller. / ’

' . Azon tagok, kiknél külön kívánság kitüntetve 
nincs, csakisdmlyről bélyegzett tájképes levelező-lapo
kat gyűjtenek. Á cseréli ez mindig az illet# város legj 
szebb és .legjobb levelező-lapjai használandók.

. Az A.-P. N. tagjai csakis a tagoknak; de ezeknek 
/ ha a-iiév után esetleg titett kívánság figyelembe...-véte

tett, feltétlenül kötelesek válaszolni,/ e “miattminden 
levelezésnél az tags?^ mindig .fciteendg. |evelSőr]apokat viszonoznak. Éoysfeeri.beigra.i’ás \íija

- . .. Ha akar a akar az. A. P. A. egyik vagy ^iTfillér, -/3-szori (ÍO fillér. -^2-sz/-i,l korona 50 fillér.
■ A"„Hungáíiau képes fevelező-lapgyüjtők első hazai -egve- 

/' i - v ; sülete tagjai czimüker a* csererovátban évedte- három- 
vagy ..nielygt j szór dijiui;.tehetik közzé. . . . _

In-diesnr . Rubrik hűdét die- Adres.se Sa.m-m-;- 
illetve 'á Huno-ária ! Aufnahmé; 'die ‘ zu.ádréssirte AnsielitskarteiT~Vrwie- . 
ismerfelé,só biielletKJ. dern. /Preis; für eimnaliger^Aufnalinie 25 H. --2<?HM, 

' '-1 i ‘*’(áíh*-FmnFátí. ^uFwfemmillger—4^)4 K._ 
; 50 H——4- M/ 25 Pi. Für Mitglmd'er .des 1. ungari-- 

•schen , An-^übfsk^ptén^minjter-V^i^bandes „Hungária”-
1 3-^mai JaliHü4n-nrm-n^ Benützung. - - . • ;

Von dér Isidor KerpeVschen Verse und Gitáréin 
Sammlung ist ,eine-.II. Reihe erschienen. derén'Prew^L 
wie dér dér ’ ersten .Keibe — 20, Heller betragt? '

Csererovat. — (Tauschecke.)
4. hétig, érvényes, (ültig 4 Wochen.__ - _t L

Ezén rovatban azok < • z íme it "köz ölj ük, kik# kéj>e7

másik tagja/’oly levelező-lapot kap,milyent a tagjegy
zékben, foglalt jegyzet szerint. - nem gyűjt, vagy mely 
nagyon silány kivitelű. és így értéktelen.
a czi-m hiányossága’esetleg az olvashat lan -aláírás miatt 
viszonozni npm tud,.— köteles ezen levelező-lapot min
den hó_ 5-éíg saját elnökségének, illetve .'á 
tagjai az alel nőknek _a tényállás ...
beküldeni, nöhogy” : esetleg—-s-z^bálvtal-an

_kellemetlenségei legyenek.. Ezen ^beküldőit kártyák 
havonta, az egyleti közlönyben -feT^bröltal ni fognak.

— KÖrkürdeméfíyfbrgalom. ? ? d Á ■ Á \
ííerecz Vtkfő'r 40. számú tag 71Pdarab’'á4binlapesti ’ 10- Nándori Rezső,.Diósg.A <n .

...............  • - •- & -.................. k. Eugen Simon, llerTin. A. \V. m Birkenstrasse- 2o. —•
Geiszíer Róbert/ Teubner & trsa gzég czimén Ujvidéklev.-lap kiállításban •feladotiv s_. alkalmi.: bélyegzővel ? 

ellátott bpe st i „ és gV-Őry t áj kép e s levelező-lapot -ájándé7 ; 
kozottLi a kövküldeményekj.. javára, .mely ajándékért’ I 
őszintejköszönetetlmondunk. -Á kártyák iránt érdek- | 

fiődők Arabjukat 12 fillérért az alelnöktői megszerez- j 
Vhetik.A .' ' ______?-c____ . - ‘ '

; n^;A^.Appiiis havában élkfildötfyVJJ, ^körku-ldemény 
sorrendje 16. 33, .61, 54/6, 9.-64 és 58..

A~május- hó 15—-20-dika._ között elküldendő Vili, 
körküldemény sorrendje: 54, 6, .64, 9. ~~

Körkühléiyfény., beszállitások az.
déndokz • •

, • brtsgest Ánsichtsk.L__ ~ ' __ —___
Kimmerl Marcell Temesvár ■( Sem inaritunA i

Hirdetések

Vegyes. j—>
Für Ansichtskarten-Sammler!

Hirdetési „árak-:
■ - ! !f ■ - J____

.. -p ji, r Egész oldal24 kor„ téVöldal 14 kor 31égved.oldal 7 kor. 50 fii 1,
nyolezad oldal 4 kor., egy petit sor 20 fill. — IsirrérUbüHnTcd.: 
— 3-szor 15{yo, 6-szor 20° Q, 12-sz"er 30(),"engedmény.

Hirdetési árak:

Len Anhángern des Ansichtskarten.-Samlnelsports - 
dürfte es gewiss von grossem Interessé sein zu erfah- 
reh; dass mán auch’ in ‘ Amerika mehr diesém Sport 

' Jiuldigt, und dér vor.einiger Zeit gegründete Ansichts- 
karten-Sammlérvéréin ,>,Atlas“ maciit die? schönsfen f 
Fortschritte, und hat es bereits áuf 300 Mitglieder ge- 
bracht. Natürlich können auch Auslander aufgenommen 
werden und hat dér Véréin thatsachlieh schon Verbin- 
dungen miit den meisten Landern dér Erde. Da Ungarn 
zahlreiche Ansichtskarten-Sammler..hat/welche gewiss 
gerne sich einem - auslándischen Vereine anschíiessen, 
würden, so hat siclí Herr Richter Lajos. Amlrássy-ut 3. 
in Budapest erboten, allén Interessonteii Auskunft über • 
den Véréin „Atlas“ zu ertheilen und Anmeldescheine 
auf Verlangen zu senden. Dér Sitz des Vereines befindet 
sich in Yonkeis Ny. 38. Carroll Stu(Nord-Amerika).

— Ciliiben* egy uj gyűjtő szaklap fog megjelenni— 
Graber Ferencz szerkesztésében^ a la]) ezimét a szer- 

■ kesztőmég nem-árulta él. ...

ei umicien xepes leveiezo-iap ££ 
kereskedő a most megjelent'Várnay- 
féle „Versek és idézetek/ Képes 
levelező-lapokra é^emlékkönyvbe“ r 

árusításával.
H Igen kelendő czikk. 1_

Bolti ára 20 fillér. —Készpénz 50%-al. — 
r 100 darab vételnél 60%-

VÁRNAY L. Szeged, Ká^z-u.„;a,„

... Nyom. DebreczenyiJByula könyvnyomdájában, Sz.-Feháryárott. Kiadó-tulajitonos ■ a „Hungária^ Székesfehérvárott

Adres.se


DIE ILLÜSTR1RTE POSTKARTE.
LA CARTE POSTALE ILLUSTRÉE.

HAVI FOLYÓIRAT KÉPES LEVELEZŐ LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA.
A „Hungária11 képes levelező-lap gyűjtők első hazai egyesületének hivatalos közlönye.

Officielles Qrgán d, Vegeié „Hungária. V _ -
Megjelenik minden hó 15-én/ ‘

Erscheint am 15. jedes Monats. ■ Szerkeszti: jézseft Előfizetési ára egy évre 2 kor.
, Preis jőhrlich. 2 Mark.

Székesfehérvár, 1901. . Ili. évfolyam. ■ — 6. szám. Junius15-én.

Minden gyűjtő lépjen be Jeder Sanimler trete riehi
■a ' * _j_y '1. ungarischen Ansichtókarten-Sammelyerbande

. ■ . : ■ ,.hi;ngaria‘: ■ •,., •
. ' .. bei. . '

\A/űí| dér Hungária" Verband seinéii Mitglie- . 
' " Y i dern. ein das prá’ktische- ’^ámmeln, för-

dés^elben eine Ansichtskarte gratis giebt.
' YA/oil dieses Verbandsorgan déli’Saminlern auf** 

frvil klarungén giebt. die Neuigkeiten, besonr
. ders^dj^ffigarisyhea; Gefegenheitskaften meld^t,' 
. und • die Tjauschvérbindúngeii . fördért. ;r i ■ — . ’■ 
ÍA/aJJ .jedeá Mitg-lied 'd. /Hungária^ zugleieh

nen

képesleVelezörlap gyűjtök. első házai egyesületébe!
Morf a »Hungária “-egyesületi tagjainak egy
IllUl l _ a praktikus gyüjtést.elö.m,ozditó jegy- f . .
leti szaklapot-és tannak■ minden számához 1 leve- derndA Verbandsorgan, und- mit- jéder Númmer 

—1 ezAlapo t - ad ón gyeik * . .1. ' désseiben eine Ansichtskarte gratis giebt.
Mobf ezep- szaklap'mindenben tájéköXtatja a--. VAfojl diesel Verbandsorgan dén'Aammlern auf-*' 

'• •' —iWvl4 -gyűjtőt, útbaigazítást íübA+&aggteiL áz , ” klaruhgén giebt. die Neuigk'eiten, bésoh'
■' újdonságokat, .felsorolja a magyar alkalmi --teve:*’ deIS'--diéSmnga,riAheft: (xefegenheitskaften meldot, '

.-:''lező-lápokat; elősegitm a. csereösszeköttetéseket .jpid. • die Tütisc-bvérbindüngen. fördért. >■ ; ■ ly- 
|yirtpf_A_iiHungárÍá'“jfagjai á-1 közelJOÓOjaflOt \AfÁí| Mitg-lied''d. yHungáríatn zugleieh 

t-~ IwüPt számláló franczia A.-P;N. egyesület t-ágjar- »Tvll Mkglied ist líjldem .náhezü’JDÖO Mitgl, 
^TViaIt;is tekintetnék, a miiért külön tagdíjat fizetni’ zahlenden französischen Véréin- A? N. P. -Ohne.

elí.i hiefür besondere Gebühren zu zahlen. ~
■‘^egyesület megvédi tagjait' \Jtfofl dérVerbancÍ „Hu.ngaria:“.seine Mitglieder 

ztességtelen elemektől. ■ . . I■ gegen ünlautére Elemente schützt.
|Ujö„X^áz~eg^e3ületr fcörkÜldeményeÍ-ákartmódot Wpíl Mer Verband durch seine'Eündsendungen 
.lilürl nyújt a tagoknak gyűjteményeikét olcsó "yll deh Mitgliedern Gelegenheit bietet seine 

r áron gyarapítani ésbkiegésziteni. — • Sammlung auf biliige'AVeise zu erweitern und
^Möt*f a körküldeményekrtTtján mindenki értéke- erganzen.
Irlül l sitheTTazon-levelezö-lapjajt. melyekgyüj-. durch den" Hundsendungen jeder seine
töményében már meg vannak' (houbletták. A ■'' ™4tJ* Döubletten- verwerten kanm—-
Morf az egyesület tágjai ^hivatalos közlöny lAfpíl <he Mitglieder des Verbandes bei den An-

’’ III Cl l csere és-hirdetési rovatában árengedmény- "Cll noncen im VereinsbTatte Rabatt erhalten.
~~ ben részesülnek. y Wpíl das'Hauptziel des Verbandes das fördern-

Morf a nHungária“ egyesület föczélja a hazai ”“11. des Sammelsportes ín Ungarn undv dér 
Iliül I levelező-gyártási ipar pártolása. ungarischen Ansichtskartenindustrie ist.
Morf egyesületünk időnkint tagjait értékes és 1 lA/pil deij Verband seine Mitglieder von Zeit zu 
Ivlül l ritka levelező-lapokkal lepi meg. W-ClI Zeit mit seltenen u. werthvollen Ansichts-

Évi tagdíj 2 korona 40 fillér.
Beiratási díj egyszer s mindenkorba 1 korona.

Egyesületi alapszabályokat, ügyrendet, a 
körküldeményekre vonatkozó szabályzatot és be
lépési nyilatkozatot péjges levelező-lapon kérjen 
Klökner József úrtól, az egyesület elnökétől Szé
kesfehérvárott.

járiau egyesület föczélja a hazai _
k levelező-gyártási ipar pártolása. ungarischen Ansichtskartenindustrie ist.

és : lAfpi| dér Ver bánd seine Mitglieder von Zeit zu 
VVüll Zeit mit seltenen u. werthvollen Ansichts- 
und Gelegenheitskarten überrascht.

Jahresbeürag 2 K. 4P^E^=,.2 Mark p.„
Beitrittsgebühr cin für allémat í K. = 85 Pfennig.

• Vereinsstátuten etc., Anmeldungsformulare 
versendet — falls auf Ansichtskarten gebeten — 
gratis und franco Herr Josef Klökner, Prases des 

: Verbandes in Székesfehérvár.

Újdonságok.. — Neuheiten.
Ezen rovatban minden boríték alaft egyesületünk r’. ' ^elnökéhez- békülSöt^’ képes levelező-lapot díjtalanul

felsoroljuk, következő beosztás szWinf:

I. M a gy ar k ár ty ák.
1. Magyar tájképes levelező-lapok.
2. Magyar alkalmi levelező-lapok.
3. Magyar- népviseletek.



A-KÉPES LEVELEZŐ-LAP.
4. Magyar történelmi és heraldikai levelező4áipok.——
5: ’ ' ’ ' ...................... ....

6,
Magyar gyártmányú genré-és művészi lev.-lapok. 
Arczkép- és irodalmi levelező-lapok.
Zenés levelezŐ-lapók.

. II. - < ü 1 f ö 1 d i Fa r t / áA^
*

Unter dieser: Rubrik wérden álle den Vicepráses
• unseres Verbandes unter Couvert in 1—1 Exemplar. zu

gé hen de Ansichtskarten unentgeltlich génjeidet, und 
zwar lant folgender Eintheilung :

I. Ungarische Karten.
1. Ungarische Ansichtskarten. • ”'
2. Ungarische Gelegenheitskarten.
3. Ungarische Volkstrachten.
4. Ungarische geschichtliche und Heraldis-che 

Ansichtskarten.
5. Genre-u.KünstlerkartenungárischenFabrikátes.

7 6. Portrat- und Literarische Karten. -
7. Liederkarr.en. ,

TI. A u s 1 á n* *d  i s c h e Karten.

Kölbjc/ Tém esv^T—7/   /
Ignaiz Go'ndos Budápest^V-L, Sz ön dy-u.22. •
Béla Gigler Székesfehérvár.’ ;7 ~. f

___ __ Vertrauensmánner;.. ?
. S'.Biidapéstj VI., Dessewffy-gasse' 26;

Hugó Klingrer Budapest, V.^Báthory-gasse 12.
- Samu Szántó,- Budapest, VI., Rosengasse"B7. I.J4. _é 

JuliusGzalcó',- Kapós vár,'HorivédFgasse 40.
•Jahrésbéi^ag'K. 2.40 = 2 Mark.

Eintrittsgebühr K. l.~ — 85 Pfennig., -
Al-le Mitglieder erhalten ' das Verbandsorgan mitv 

sammtlichen Beilageu gratis zugesmíílet. '
• Jedes Mitglied líaFJ^eélítseine Adresse in die-_____ ,

Tauochocke jahilich 3-mal unentgeltli.ch e.i.nrücken zu— ~ •" 
lassen,_ - — ~

Mitgliedsbeitrage. sind an die Administratíon dér - 
„Képes Levelező-Lap44 m JSzékesféhérvámzmsenden. >

. Egyletünk egyik buzgó tagja ajándéka folytán ' 
minden folyó, évi Június hó 15-ike és július hó 15-ke

. között „belépő uj tag portomén! esen 30 drb. képes 
levelező-lapot kap ajándékba. Felhívjuk tagjaink figyel
met ez ujabbi kedvezményre.

Körküldeményforgalöm.
H folyó hóban két körküldemény jön köröztetés 

ala, az egyik kizárólag használatlan magyar tájképes 
evelezo-lapokat. a második pedig legnagyobbrészt 

hasznait magyar levelező-lapokat fog tartalmazni. Fel
merjük azon tagokat, kik ezen—körküldeinények iránt - 
erdeklodnek s a körküldeményforgalomban még nem i 
vesznek reszt, ezt egyesületünk ^elnökének lehetőleg

Rövidítések. 7 '. Abkürzüngen. _ —
1 széles-.kép (breite An'sicht)£-^
1 = magas kép (schriialé Ansicht).

A. —' Autotypia. Aqu.— Aquaréllnyomat (Aquarell- 
druck). F. = fénynyomat '(Ljclitdruck). F. K. = fény-~: 
kép (Photograplíie'). Fin.; — fametszet (Holzschnitt). _ 
Fku. — fényk ép utánzat • (Pliototon). K. . kőnyomát 
(Litliógraphie). Z, '^== Zinkögráphie. b. — Barila (brauhj y 
d, — delft; db. — cfombornyomattal (mit Prágedrückly- 

<• f. = fekete , (schwárz):. h. — holdvilágos fMönds.eliein-.
ansicht.); kf. — kézzel, festett- /(Hándcolörirt)

’ - merített papiron (auf geschöpftem-TPapir); p. ' = piro9.,
(rothjy sz. = szineá (farbigly‘^zk.’- — szürke, (grau) ;

: viola (violett) •. -7 tz;

^■-Z. tZQld (griinj„ ''' 1-' j-_

Magyar /kártyád. ..— Ungarische Karten.
I. Tájképes levelezö-lapek. — Ansichtskarten.

Békésé Véver JOszk^r kiadása [VerIag]77J, .... .
t 1. .Varga-hosszai szivattyú-telep [Púmp-Anlage] -

- 8119. b. F. _ ... ; r ‘ . .. . .. ;■
Beszterczebánya. Ivánszky E. kiadása [Verlag].
l: Sz. János Kápolna [St. Johanri"Kapelle^^T. F. ~
2t Szt^-János állomás, [Station St. Johannái' F.

—~——. 3: Bákóczy-tér fRákóczy-PlatzJ f. F.
47 Árpád-tér [Árpád-Tlatz] f. F.
5yRégi bástya [AlfeTIJastei] f. F.
6/ Öhegyi -kápolna [Kápelle in Öhégy]vf. F.
Az 1—6. számok kézi.színezéssel is megjelentek..
[No. 1—6. auch Handkolorirt erschienen.] 
Hegyalja-Tállya^. Látkép [Ansicht] z. F.
Herkulesfilrdó. Krizsány R. kiad. [Verlag]. —-• .

4 Rablóbarlang [Ráuberhöhle] z.—F.
2: Herkules-kut [Herkules-Brunnen] z. F.
3: Cursalon Autochrom.
4. Szapáry-fürdö [Szapáry-Bad]_ sz. K. 702.
5. Herkülestér [Herkulesplatz] sz. K. 703.
Kis-Jenö. Messzer Lipót kiadása [Verlag],
1: Főherczegú emlékkápolna [Erzherzogl. Gedenk- t 

Kapelle] szk. f. - •- •
. 2.-.200 évqs tölgy ál kis-jenői erdőből [200 Jáhrig.7 

Eiche aus d. Kís-Jenőer AVald].. z...JL—
3. Livádai tájkép [Divadaer Ansj^ht]. f. F./' 

.----- — • 4. Lunkái tájkép [Lunkaer Ansicht]. f. F.
45. Főtér. [Hauptplatz]. b. F.
*6. Piacztér. .[Marktpiatz].-z? F. ‘ -

• Muraszombat. Czipott József kiad. [Verlag}.
x 2..Lendva-utcza [Lendvagasse|7-d, F. .

JL Sétatér-főüfcza [Promenade-Hauptgasse]. f. F.
a 4. Vásártér-Regedei-utcza [Marktplatz-Regedeer- 

gasse[. b. F.
. . 5. Templom-utcza — kir. járásbíróság és posta? I 

[Kirchengasse, kgl. Bezirksgericht u. Post], f. F.

Nagyszalonta. Fábián L. Dezső, kiad. [Verlag].
1. Á régi piacztér a csonka toronnyal: [Alté 

Marktpiatz, mit d. yerstümmelten Thurm], z. í?
2. Ugyanaz [dasselbe] Kf.
Orsóvá. Krizsány R.z kiadása. [Verlag].
1. Korona-Kápolna [Kronen-Kapelle] z. F. ■_
Zólyam-Lipcse. Ivánszky El) kfaTT. [Verlag].
1. Zólyom-Lipcse. f. F.
2. Ugyanaz [dasselbe] autochrom.
A többi beérkezett újdonságokat térszüke miatt 

jövő számunkban fogjuk felsorolni. . ■

Elnök :
' Alelnok:

•- Titkár:
- - Pénz tárnok

Bruckner

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

egyesülete. ' . ,
7 Székhely ^Székesfehérvár: ..

Klökner József Székesfehérvár. 
Kölbig Herencz Temesvár.
GondosIgnácz Budapest,.VI., Szöndy.-u. 22.. . 
Gigler Béla Székesfehérvár; , . ,

Bizalmi férfiak: - , ‘
r N. Budapéstj-VIrJlessewífy-u. 26. ■ 7.

Ktinger fldcféy Budapest, -V? Báthory-ú. 22.
'■ Szántóé "Samu Budapest, VI., Rozsa-u. 37. I.z 14.

< Czakó. G-ülá Kaposvár^Hoteéd-u. 40..
Évi tagdíj. -2 koi^-40 flUfey .■

■ T;Eéii^Ásrylij;SégyszprsinindenkQfratU korana,- 
Tagjaink az ''egyesület hivatalos' közlönyét min

iden jtrell-ékJétével együtt dijtalahúl kapják.
. Miüden ragnak, jogában áll czimét évenkinr Beszór 

a.cserérovatban díjralanql közzé.tétetni?
Tagsági, dijak a ,\Képfe's Levelező-Lap44 kiadó- 

•liivatálának Szélíesféliéi’várfa Czimez.ve küldendők. .
fago’kuí. fél vétettek :i;. . • -

_ 7 LaÉásVálto.ztatáso.k.  /

' ? ■ Sitz :
; I. V orsitzeiíder
VlLy—

Schriftführer
Cassier:

"7 Verbandsnachrichten. : .
“Hungária" erster vateriándischer Ansichtskarten- 

Sammler Verband, _
Székesfehérvár. (©ngarii.) , - “ -
Jos^ 1.?—.



A XEPES LEVELEZQ-LAP.
folyó hó 20-ig jelentsék be, hogy ezen két nagyon ér
dekes es bő tartalmú kör küldemény" nekik is elkül
dessék/

Az utols- leszámolás szerint maradt készletek 
és ujabbi beszámítások a jövő számban fognák beszá
moltatni, miért Is felkérjük a kártyaárakkal hátralékban 
levőkét' tartozásuknak jövő hó—3-áig leendő kiegyen
lítésére/ ;— 

A „Societe Internationale des Amateurs de Cartes 
Postales lllustrées“ (A. P, N.) elnökségével létrejött és
múlt‘számunkban ismertetett megállapodás szerint a j 
„Hungária^ és ,,A. P. N.“ tagjai egymással cserevi- ■ 
szonyba léphetnek, ép úgy, mintha az illető saját egy- ! 
letépek tagja volna.

A megállapodás értelmében a Hungária tagjai 
A. P. xV. tagszámot "is kapnak, meg epedig egyszerűség : 
szempontjából a Hungária tagjai eddigi tagszámukat ' 
megtartják, csak hogy a számozás nem l-tál7 hanem i 
1501-tol veszi kezdetét; pl. a Hungária 15. 40. 50. sz. 1 

:tagokgA. P. N. tagszámai: 1515, 1540. 1550. stb. 
Ezen - tagszám feltéilettill valamennyi az A. P. X. egyéb 
tagjaihoz intézendő kártyákon kiteendo. Tagjaink névsora i 
az -A. P. 'N? hivatalos' közlönyében nz Ar P. N. tágszá- j 
maival jelenik még. . . ’ ' .1

- II. Tagjegyzék. (Folytatás? 1
Badelli Vrrginie-k-.-La-.+- Kőnstantindpoltp rue Margha- 

fite 11." A >
Liévre k. va.7 .Autuny (Saone et Loire .
Jezierska grófné, .Chateau de Garbóm, Xalenezow, • 

pár Vafsovie (Oroszország/ . - *

—760... Mme J)-Auzac d£da...MartÍQÍe,;
r A-Gafnot. 44. .. . ■_ -----t

_ 761._ D’Habrán Jul^s, Reitns, ,fue Thiers ló. (Csak.jel-. _ 
mez kártyákat gyűjt.) • . -9'

“762* de’Montarby ]., Limoges, (Hanté Vienne).
763. Dufyé Henrietté k. a., Cháteaii de Breuil, parJSáint

Menoux (Alber).— , S
764. Besnier René, Versailles, rue de Beauveau 27.
705? Mme Gazelles Jean, Pam^XVII., boulevard • 

Malesherbés 131.
766. Nérón Baucel G., .Paris, XV., squ-aré du Croisic 2. ,
767. Bartrina Lluis, Barcelone (Spanyolország), Mendez

Nunez 11. bch. " " ' 's'^7
768. Cáron Raphael, Amiens (Sominej, Piacé Str-Denis 45.
769. ‘ ---------- --

Mme de Raffiqij. Cambo-les-Bains (Basses Pyrenées) ;
-villa Consuelo. v _

Wezqyitz Casimir, Sabácz rSzerbia .
de Herdt M. k. a., Anvers iBelgium

741.

742.
743. :i

744.*

9 745.-
746.

_ Venius 31. . .... . _
, 747.*'íiO iudin H.? Ql^b^növendék? Pa/T^Lvue-Ceiisier 287-^

^v748. Varin L' Á. a., Cha'umont rHa.ure-Marae-V rue i- 
d’ATsaeé~24^^AlkaJró^7. néprajzi— és jelmez- '

- Ibveieződapőkat gyjijt.L- — 1 J
_• 749. Panel A?;M-^ 5Y.-E/?>/^zrALoire\ ..rue de Foy 9?~- j 
^AqO} Vincén t Gynefte' k. a., Toulofi*AV$t  , boulevard de’' j

cs^r .Strasbourg 13. (Francxiaországot-kivévec - [ .
. 751. oLLa Motte k. a. ChAteaudé' CarheiL. pár PlesséíT *797.

’ ' (Lbi^e Inferieure, v . • - *' _
X1752 * Séver^ m^eph. Gráczy (Stájerország7. Burgring 6/ 1 728*
— 753— Fieschi Jeaiúie k. a., Bukarest. Rumánia), rüe

Sclare 7. ‘ '
754. Pouselet Trépagner Morjuusvetz. pár Mariénvm-

- 4 ’ (Belgium) (Belgiumot kivéve'. ' . ..
_ 755 * Rémusat Charles?’ Clántart, (Seine . A venne des

: Bois 4 bis^^_ . - '> - V ' * ‘

rue Ottó 1

Napoleóif I-er 2«. _• _ - ■ - - ■ A-'L-
* 757. Baglionj Oddi gróf, Perugi^ (Itália), villa S. Efminio. 
—758. Mme ZandraufAocT/azA/ íSaőne et Loire}’ rue des í

Dodanes. • ‘ — }• __________i
759. Mme Langlois P.\__ Beannront-sur-Oise (Seine et j

Oisejvrcíé^déeSenlis^iS. ’ - j

Mme. Rita P. de Bofill. Mohtevideo (Uruguay), rue 
Mercedes 123.

Gascard Jeanne k.Semur (Cote d’Or) rue Buffon.
_ yallée E.j állomás-főnök Airdelys, jEurek__

’2*  Rondeau Blanche k. a., La*  Terte-Bernhrd (Sarthe)
au eh át e au. ‘ -------—

770.
771*

773. Bonhomme Jean,x gyógyszerész. Ffourance (Gersj
rue Castelnau. ,

774. Wolskaya Antoinette k. a., Szt.-Pétervár (Orosz
ország), Manegny péréoulock 8^--------- -------

775. Grevin Paul, AmZe, (Marna), rue des Carmes.
776. Eugéne Thevenin k. a., Ceffonds, prés, Montier-en-

der (Háute-Marrie). \ - -
777. Clerc J k. a., Oran (Algéria), Crédit, Algerien,

Qu arti er- S t. - C h ar 1 e s.
778. Gros Ger.maine k. a., BoüTogne-sur-Mer <Pas-de- 

Calaisj rue St.-Jean 24.
Batteur Georges, Bt.-André-les-IAJlű fNordj, villa 

St.-Georges, (Művészi és párisi kártyákat nem 
cserélj <

Schulcz Aveline k. a., Brüssel <Belgium,), rue 
Linnéé.

Gautier,.. Salin-de Giraud ^Bouches-du-Rhőnej, 
Usines Solvay et fc.

782_ Anfré Jean, Awaly fTörökxAzsia) fSzmyrnai lev.- 
rlnndim.t Iríi 1 fi )’

783:
784.

• 779.

780.

781.

786.
787.

rue N.-R-des

rue Pokrovka

___Llapokat küld./' .
Mme Jules Héurivaux, Paris, VII., rue de Várenne.
Chevrier Alfréd építész? Grenoble flséíe/, boulevard.' 

de Boniie.
Mrpe AÖeí Pineau, Melle (Deux-Sévrésy.
Conchon Marcel, Varennés ^Aliiéi’/
PenneHer Maróéi, Amiens (fSomme/ rue Fuscieu 49.

788. j^Gederíund J Gustav festő, Paris, 
’ Champ 117.

1.789. Karpoff," Moszkva*  (Oroszország/ 
maison Kouroyszky. . '

791. Mme Vaugeois, Nantes (Loire.jurue Martin Rodier 5. - 
722, Meller Pierre, Bordeaux, (Gironde) Cburs de Jar

din-Public 37. (öt .használatlan kártyát' küld' 
. - • boríték alatt,; szobrot, templomot vagy kas-

■  télyt ábrázoló -5 j)asználatlan • lev.-lapért.)
793. Pachéau Yvonik, VerNiiíles^ rue Ricliard 16.
794. Mme Henry Gence Valayer. Faübourg St. Jean du

. ..^Jfar prés Toulon .(.Var) ALJja Ste-Sophie.
795. BoiHögné Alphónse, CorbeíT tSmie et OiséyVue St.

Spire-32.-- _ - ■ / 7 . - .
- 796. Atgier Danié/ MontpeBiej^ÁíéYaiiit) rue dePalaisB, 

(cSak'A/ábiá, China, Japán.; Perzsia, Transvaal, 
Amerika, Ausztrália, Norvégia. Török-,-Görög-.”’ 
Dán- és SvédoiLzággáVkiván cserét.

De la Hidalga, Viöente, Madrid f^iányolország( 
Villa míe-VSrÍ2. 7 - v

Paul Hazard Beátrix k. a. Bourges (Cher) rue de” 
^JParadies,r 17-?'—‘ __ ■
Selighac JosephrA^;i/7)eZZf^rt(Herault)_ rue StA 

Gu ilhelm " 20.(Eraij cziaorsz ággal , n em kiván 
.cserét.) —A t V __ —.

A5Ö0, Rossi Claire k. a/ -z^^srAfítália) Aroniatar/ 29.
/Francziaországgal^Belgiummal, Ausztriával, " 
Magyarországgal,, Németországgal, It ál iával, 

-Hüffindiáyal és Algériával nem kíván cserét). _
801. Boitelle: Napóleon/ Paris X VI. Ecole GefSün, rue

Raynnttafd. 45.
802. Pascault Lyonéi- St-Quentin, (Aisneprue St.-Jean 42.
803. . Mme Courmont-Önof, Eambrai rue..Laliier 14.
804. Bőse Henrietté k. a. Meaux (Seine' et Mami-e), 
--"A—A vernie de' ia Republique. ‘ j x

805. Martin Róbert? Fáikenberg. (Svédország.) - . .
806/*  öirola fílcjjfípCremona (Olaszország) rue St.Laurent.
807. Ribes Eugéne, éléve de philosophie Lycée Blaise- 

Pasdal, Clermont-Ferrand (Püy.-de-Dóme.)
. 808^ Adetine G. ki a. La Lan^&ffire pár Cöur Cheverny 

(Loir' et Cher.). /A A*"  H ~ f ~
- — * ■ ■ r-x -iA ' . / • r'i n ’ * \ ~

799?

;809._Sains Luis Bilbao (Bisca^a. Spanyolország) rue 

810.

811.

812.

- Loteria 3.
DumesniI G. k. a. (Miné Augé leveleivel) Nancy 

rue Móntesqueu 8. (Páris városa Cöte d’Azur 
Lorraine tartományok és Németországot ki
véve,' csakis. helyesen felbélyegzett hely-yől- 
feladott kártyákat cséféi. ' “ “ ‘

Caramaniau Yervant, Konstantinápoly, poste restante 
osztrák postahivatal, ‘(csak tájképek, nagy vá
rosokat ábrázoló és alkalmi lev.-lapokat cserél.)

Rigu Jean, Burca Pascani (Románia.)
Schwartz León Prága Ferdinandgasse 25. (Cseh

országé--- - ----



28: _____________________________
814. * Dolhats Mária k. ^. .Bayonne (Basses-Pyrénées),

quartier Mönsserolle. ‘ .
815. * Fourgous Henry, Biom (Puy.-de-dome.)
816. * Bonnard Érnest, La Chátre (Indre) piacé du Pave 6.
817. Glarner Henri, Marseille rue de la Republique 49.
818. Racovitza Fíorica k. a. Paris V. boulevard St.

Michael 99.

A KÉPF/S LEVELEZÖ-LAP.

818.

819. y De Pas Arrtóinette k. a. Lilié (So'í-dJ^rue Gauthier
dey Chatillon 30.

~ 82Ö.^DesouhhesM.,^FAsnier 30.

Obry Henry, Indret (Löire-Inferieure) rue\ de 
Paris 13.

Rybak * József, mérnök Ringhofíér intézetnél, 
Smichov Prága mellett (Csehországé

Boussaguet Henry Carcassone (Aude) rue de la 
Gare 45.

Mme G. Lespine, a Lángon (Gironde) rue St. Gervais.
Richter Joseph, Saint Hyacinthe (CanadaJ P. O. 

Box 313. (egyszerre csak egy kártyát cserél.)
Gordon Dukoff B. Allahabad (Angol India) Albert 

Road 15.
B. S. Corke, Newcastle-on-Tyne -(Anglia) Beech 

grove Boád 16.
Dorier Mária k. a. Nuits-Saint-G-eorges. (Cotes-.d’Or.)

Danis.

< - 821. Ginnier Yvonne k. a f Marseille,' cours Lieutand 34.
822. r “ ...........................................

824.

825.
826.

827.

828.

1005.

1006.

1007.

1008.

A KÉPES LEVEEEEŐ-LAP.
7. T„. DIE 1LLUSTRIRTE POSTKARTE.

LA CAltTEi?OSTALE ILLí/tKÉE. ______. ■ i

HAVI FOLYÓIRAT KEPES LEVELEZÖ-LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA.
A „líungária44 képes levelezőlap gyűjtők első házai egyesületének hivatalos közlönye.

Officielles Organ d. Véréin .,Hungaría.“
Megjelenik minden hó 15-én.

Erscheint am 15,'jedes Monats. Szerkeszti: Klgkner J'Qisef. Előfizetési ára egy evre 2 kor.
Preis jahrlich 2 Mark:

Székesfehérvár, 1901. III. évfolyam. — 7. szám. Julius 15-én.

829. Dorier Mária k. a. Nuits-Sdint-G-eorges. (Cotes-.d’Or.)
830. Chambourlier Henri, Hyeres (Var/avenue Alphonse 

Danis.
831. Schwarcz Éliás, Kairó (Egyptom) maison 0, Negri,

piacé de 1’ Opera. ; • ' r
832. * Forestier Pxerv^Bouen /Seine-Iniérieure> Lycée

Corneille. ■—■ .■• I
Alexandrescu Georges, Bucaresí (Rumáiiia) | 

Dionisce 63,
Barresi Vinci Francesco, Siracusa /Sicilia) rue 

Geloüe./tájképes lev.-lapokj ■ ,.7Z
De Bataille Ernest, .Castelnaudary fAudeE piac?3* 

des Cordeliersi ' : .
836'. Dumay Ernest,-La Chátre_ /Indre) college.

-. ■ 837. Beavtgnön G. Time-Ji^-Engtbiem-Rfnem cséré 1>--
838. Krüger Adoif, Dortmund, Schwanonstrasse 47. —.
839. Mme T^desco Paris XIV. ayenue de l’Oservatoire47.
840. Kropschak Adél k. a. Bucgrest. /Rumánia) Isvor 45?'

v 841. Stefanescu Maria k. ^a? Bgcarest, /Rumania) 
Dionisie 74. - ~ ~ . ■

Elzaburu Fernando, Madrid /Spanyolország) 
Genova 15.. v "

843. Escot 1.7 Touloüse /Hanté-GaronneJ rue De vilié.
844. Scéna Louis,-Bar-Ze-Dwc /Meuse) ráe-de kHoflöge?
845. UrlatZeanu Lili k. a. Bucarest^ /Rtunaiiia*/ fiié-"

" .WeQnei 16.S ' • ■ ' %'
846. Miller cmpiá.K á- Malta^ Straáa Reale, 59_; ,(al- |

L - kaimi g ^Itártyákéf^ küld maltai
tájképe? kártyákat,' deZfeg^ízerre-'csak egyét.) '

847. - Miller Rosa -k. a. Mglta, Stráda .Reale 59. (ugyan
azon feltételek álatE cserél mint a'846. sz. tag.) z

848. Möralés G. B. Barcelona (Spányolofszágy-ViHaroST :
. . 1.. 2. <nem cserél.) " f

■ 849?. Steyér Stella k: a~ Becs, Werderthorstrasse 5.
—85Ö. . Schmutz Emil, Xau/ ’FífZZ//,’ prés Mórát, (ávájez.) t

y 851. de Jankovszka Wanda k. a. Kgrsó
- . - -rue Er^— wauska 9.:(Svéd,. Norvég és'DáriiáO- 

.. ...... vak óhajt csák cserélni:) ‘ .. -
$52. Gilii Cécile, k. a. Paris XVI.; avenüe Kiéber 56.
853. Pinsqn Andéée k.' a. Montlucon (Alliér) route de

Moulins. ‘
854. de Bacci Enrichettak. ^.Arézzo (Itália) via Agaria.2.
855. Lagron Bertha k. a. Bruges (Belgium) rue des

■ Aiguilles 6.
856. ' Thorez-Van Eyen LeuiSj Montaigu-lez-Diest. (Belgium )
857 * ChrHtidés OrésleS E., A’ivaly (Török-Ázsia.)
858. Pellerin Andrée, Nantes (Loire-Inferieure) rue : 

Royale 9. ■
Rumen k. a. Barcelona (Spanyolország) rue Bános 

Nuevos.” ___ :__ :_____ 7_______ -
Corbin de Mongoux Roger, Brighton (Anglia) Norfolk 

Terasse 8. . (
Décosse Maria k. a. Neufclidteazi (Vésges) rue St. 

Nicolas..
Duvau René, des Fouiniéresi pár Ihgrande-sur- 

Vieiine (Vienne.)

838.

? 834.

. . J 835..

842.'

859.

960.

861.

862.

Nyom, nebreczenyi Gyula könyvnyomdájában, Sz.-Fehérvárott.

863. ~Sass István dr. Bw^a^^’Rudasfürdő.
864. Roucher B. Sables (Vendeé) quai Guiné. 13.

(csak'egyszínű táj képes levelezőlapokat cserél.
865. Mme B. Ullíet, Chamberg (Savóié) rue des Nones 6.
866. Richald Eití, Bruxelles (Belgium) boulevard de la

k J -Ghambre 88. . .. , . —-—— —-
867. Croci Lina k. a. Róma (Italia) rue Mércédé. 42.

\ III. Az Angol aloszály tagjegyzéke.
> 1002. Miss Methley^Gyllingvase Terrace 1., Falmnuthr

] 003. Miss K. Hulhwaite Springs Gardens 10. Wentnor 1. W.
1OO4.V Mistress C. Chapmann Broad Dalé Ülverstorn 

<Lancashire.)
Miss Júlia Mary Lees, Hardwick,Miles Rd. Clifton, 

Bristol. •
Salombns L.; Ferntower Road 8. Canonburg, 

Londres A.
Miss Violet Corke, Studley Hause, Hounslow, 

Midlesex.
Miss Rlce, Efíra Road 35., Brixton, LondresS. AV.

Figyelmeztetés.
^A ^-gál jelöltek csakis azoknak válaszéinak, kiket J 

kártyák- küldése -iránt felszóllitottak. Ezeknek tehát . 
csakis felszólítás, esetén küldendő kártya.

..... Azon tagok,/kiknél külön kiyánság ^kitüntetve - 
nincs, csakis helyről bélyegzett rájképés7 levelező-lapo
kat gyűjtenek. A cseréhez, mindig az’illető.. város leg
szebb és legjobb levelező-lapjai használandók.

Az A. B. N.; tagjai _c&akis ártagoknak, de-ezeknek 
ha a név után esetleg' kitett kivánság^gyelembe véte- '

| tett, feltétlenül kötelesek válaszolni, e- miatt minden 
| levelezésnél az A. P. N. tagszám mindig kiteeíidŐ.

_,a —Ha akár, a Hungária, akár az A. P. N. egyik vagy 
másik* tagja oly leveleződapo.t kap,, milyent, a tagjegy- 

'^zekben fog! akt jegyzet, szeiánE..mmn^gAmikr vagy 'mely. 
.nagyon-..silány Idvité4-ü2es;;igy ért^Hélen, vagy melyet

* a czim hiányossága esetleg az olvashattam Kláírás inj^rt ‘ 
viszonozni jrem tud, — köteles ezen?levelezodapót'mm-v^^

-Oen-no... o^eig sajat-eJ.nol<sygénéig—jJMvé—a^trujigarra ‘ 
tagjai az‘ alehiökirek a ^tényállás ismertetése inellerr , ’ 
beküldeni, nehogy esetleg _ szabálytalan csere miatt 
kellemetlenségei ■degyéiíek.' Ezen ‘ibéküldüt^ hártyák —. 
havontaAaz egyleti közlönyben''iérsőtpltatrir fognak/ . ____

Czimé& cséreváltozások. -
687. Csak atktímTlevelező lapokat egéréi. ' —
688. Most: Luzartclies (Seine-et-’Oise) rué^dör'Phris 37. *
699. Mosi^Xo^ko^^.^^^^terling Street. ____

; 73C). Most: Paris XVTÍ- rue de. RomeM47  ̂’7 ”, — .
■' ’ “ '.Romeiser.Peren ez ur nyáron*, ■■■ át "Budapest II., 7 ' 

Zugligéti-ut 3t=^z. lakik. • '* —
••• AVáchsinann Jolán k. á. lakása ezentúl^.Kecskemét, .

' Aradí-utcza-Jfc^zv^—t.. ?

Szerkesztő-postája.
H. ;1I. Tagnévsorunk A. P. N. közlönyének-l-

■ cs-ajk-^-rt.^ lw_J5-iki"számában jelenik-inegí Ezt a szánk) t? 
azonban csak a ki adótól'8^ an cy ■ 5, Ru e d es Tiercelins 
szerezheti meg, mert nekünk csak egy példány jár .az 
elnökség részére. . ’ . . * 

érhet el minden képes levelező-lap’ 
kereskedő a most megjelent Várnay- É 
féle „Versek és idézetek. Képes 
levelező-lapokra és emlékkönyvbe^

. árusításával, j

I
 Igen kelendő czikk.
Bolti ára 20 fillér. — Készpénz 50%-al —jjj 

100 darab vételnél 60%.
VÁRNAY L. Szeged, Kárász-u. 9. 
és Budapest, VII., Kerepesi-ut 12. K?

^Kiadó-tulajdonos: a „Hungária*1 .Székesfehérvárott.

r

Minden gyűjtő lépjen be
a-

Jeder Sammler trete dem
1. ungarischen Ansichtskarten-Sammelverbande

- - , „HUNGÁRIA14
bei.

%A/qÍ| der „Hungária". Verbarid seinen. Mitglie-
■ » vll dem ein das-..praktische Samuiéin för- 

Udernde Verbandsorgan, und mit jeder Nummer 
1 desselberí eihe Ansichtskárte gratis giebt.
lA/níl dieses,Verbandsorgan_den Sammlernauf- 
Wvll klarunge'n giebt,’die Neuigkeiten, beson- 

’ ders die ungarischen Grelegenheitskarten meldet, 
und die Tauschverbindungen fördert.

__ _  1, „Hungária" zugleich
- -. Mitglied i'st úxjlem nahezu 1000 Mitgl. 

záhlenden französiséheh Véréin A. N. P. ohne 
hiefür besondere Gebühren zu zahlen.

egyesület megvédi tagjait | lAfpil ÜerVérband „Hungária14 seine Mitglieder 
in ölAmnktnl, I Wwvll gégén unlautere Elemente schützt.

képes levelezö-lap gyűjtök első hazai egyesületébe1
Mppf a j^tongáidá^-egyesület tagjainak egy-;
lllü£ L — a praktikus gyűjtést előmozdító egy
leti szaklapot és annak minden számához 1 leve- -1 
lezö-lapot ad ingyen; . . .
Mppf ezw szaklap mindenben- tájékoztatja a 

J’LCI-1 gyűjtőt, útbaigazítást ad, ismerteti az ; 
újdonságokat, felsorolja a magyar alkalmi lévé- j

""1 ezŐHapókat, előseg-iti á ’ csereösszekötteté&eket. i
___  a ..Hniigária11" tagjai a közel 1000 tagot Wpil jedes Alitglied d.

'flHSI l számlálÓHranczia A. P. N.-egyesüleEtagj'ai- ' Mits-lied i'st in d<
X. nak is tekintetnek,, a miért külön tagdijat fizétni
^^heRLkeii

„Hungária" (_
- Tiiyi i aligztesáégtelen.elemektől.______ _

Mprt az egyesúlfr körküldeményei áltat módo.t j piIdér <VecbánddurchseineRundsenduhgenden 
. •■IvL l a Ü^goknak gyűjteményeiket olcsó ' Mitgliedern GelegenheitbietetseineSamm-
aron gyarapítani é/ddegésziténi.
Mppf a körküldemények utján mindenki értéke- 
1*1 ül l sitheti azon levelező-lapjait, melyek gyüj- 
teniényebén már meg vannak. (doubletták. ■ y
Műf*4 3,2"egyesület tagjai a'fnvatalos kezlönv

- * Íúrdet"eS?nt’ővatában árengedményben ré-
' szésühiek. Gsererovatát- évente-;;3-szor dijtalanur~jTehützen können.

használhatják. . ’
__ |U|rtt»Jí a „Hungária/ egyesület föczélja a hazai , 

Wren |eve|e2a-gyártási ipar pártolása.
Mppf minden belép^mj-'finom, helyről 
IVIvl l bélyegzett .:: levelező-lapot kap ingyen
saját czimére. .. ...
Mpp-í egyesületünk idönkint tagjáit~értékes 6S—
Iliül l ritka levelező-lapokkal lepi meg.

• Évi tagdij 2 korona 40 fillSk.
Beiratási dif egyszer s mindenkorra 1 korona.

_A kik. a. folyó évben belépnék, az 
hátralevő részére a tagdij felét fizetik.

A tagsági dijak a Képes Levelező-lap 
----V. kiadóhivatalának Székesfehérvárra küldendők.

Egyesületi alapszabályokat, ügyrendet,, á' 
körküldeményekre vonatkozó, szabályzatot és be- 

_ 1 --—lépési nyilatkozatot képes^^lerelezö-lapo-n kérj en
Klökner József úrtól, az egyesület elnökétől Szé
kesfehérvárott. ■ —

ev

. lung-auf. bili ige Weíse zü erweitern und erganzem 
\A/oíl (hll’cb üen Rundsendungen jeder seine
■ V vll. Doubletten v.erwerten kanny
\A/qÍ| die Mitglieder des Verbandes beyden An- 
Wvll noncen im Vereinsblatte Rabatt erhaltén 
und die Tauschecke jahrlich 3-mal unentgeltlich ■

UfA:i das Hauptziel des Verbandes das fö?dern 
Wüll des SammetspffHes in UngarnTind dér 
ungarischeTV AnsichtskartenindustrieHst.
Waíl jedesheue Mitglied 3 feme Ansichtskarten 
Vl pll unentgeltlich zu adressiert bekommt.' 
\A/aÍI der Nerband seine Mitglieder von Zeit zu 

JHrvll Zeit mit seltenén u. werthvolle.n Ansichts-
und Gelegenheitskarten überx&Söbt. y itt.

Jdhresbeitrag 2 K. 40 H. = 2 Mark;
Beitrittsgebühr ein för allémat 1 K. = 85 Pfennig.

Jetzt ■ eintretende Mitglieder zahlen bis ' 
Ende des Jahres die Halfte des Jahresbeitrages.

Die Mitgli’edsbeitrage. sind dér Adminis- 
tration-der „Képes Levelezö-lap44 in Székesfehér
vár, einzusenden.

Vereinsstatuten etc., Anmeldungsfo.rmulare 
versendet — falls auf Ansichtskarten gebeten —-

Verbandes in Székesfehérvár.
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Újdonságok. — Neuheiten.

Felkérjük qz összes kiadókat és-előállitókát, hogy 
^j^önságáikból 1—1 példányt egyesületünk alelnökéhez,. 

7fíLz^Ölbig.^Eeren^ nrhoz (Temesvár, megyeház) ismertetés 
czéljápól beküldeiii.’sziveskedjenek. . v

Wir .ersuchen .sdmmtliche Hersteller und ^Verleger 
immer ie ein Exemplar Ihrer Feuheiten áh den Viceprases 
Herrn Franz Kőidig (ITemesDdr Comitatshaus) behufs Meldunng 
und. Besprechung einzudenden. Az ismertetés következő 
felosztás szerint .történik : — Die Begistrierung erfolgt in

- folgender'EintheilungF “
' I. Magyar kártyák. A- Undarisclie Karten.

1. Magyai’ táj képes levelező-lapok. -— Ungarische
■ AnsidiTtskarten. < "■

2. .MagyaB-alkalmi develez^őJnpnlqT^^^^yar^
, m ‘Gelegőnheitskarten. ’■ 7

. ""K 3. Magyar népviseletek. — Ungarische Volkstrachten.
4. MagyarAörténelmi és heraldikai levelező-lapok.

— Ungarische geschichtliche und Heraldische Ansichtskarten.
* ' b. Magyar gyártmányu genre-és művészi lev.-iapok.

— Genre und Künstlerkarten ungarischen Fabrikates.
6. Arczkép- és irodalmi levelező-]apók. — Portrat 

undjiterarische Karién.
7. Zenés leyelező-lapok. — Liederkarten.

- ^iuslandische' Karién.
Rövidítések. — Abkür.zungen. 7^.,

1 széles^ kép (leélte Apsiglit)^
- i ^ir ^^-nmgas kép — (schmale Anstehl). .

A. = Autotypia. Aqu. = Aqu arel Íny ómat (Aq/uarell-
—-druck). F. =e= fénynyomat (Lichtdruck).. F. K. fény

kép (Photograplbie.) Fm. = fametszet (Holzschnitt.) 
,Fku. "rák" fénykép utánzat (Pbphoton Y_)K' '==: -kőnyomat

^^(LiBTpgraphie.) Z. ^in^^aph.iaz-4br=^ ;-barií^?r(i"3^?:
d. •== dgl£kpjfez=^i^pÉibófnomatta? (mit PrdippcdP&kP^

tekét e ’'íi old világos (Mondschein-.
L ansichtdk, kék (blau)] kf. — kézzel festett-(Hand-

p. ■ piros■\roth).; ,sz.,= szám (Ninnmer)\ szn. — színest. 
(farkig}-, szk, — szürke _(grau}; ‘ t. — ' téli; táj k*ép

— viola (mbZeit) ; z. — zöld (grün.)
” - I. Magyar kártyák. — Ungarische Körten.

A ll Tájképes levelező-lapok. — Ansichtskarten,
t Alsó-Tdtrofüred. —- Feitzinger Ede, Tetschen.

1. Fecske (Schwdlb^. — Autochroim Nr. 38.
y,- ’ Beszterczebdnya. Sonnenfeld Móri.-." -

- . 1: Főtér-(Hauptplatz') —...sz.-""N
■■__ A^BftdxiKesz. Stern Jakab'* Budapest: - .*?- .

1. Budakesz látképe.Totalansicht Budakesz..— z. f.' 
ZTJ . 2 .Kálvária begy.Kalvarienberg. — z. f.

Budapest. Divald Károly. L. $ - r
. / , ' 1: Baross szobor. (Baross-Denlcmal}. szk. F. Nr. 48.

Budapest.. Schmidt Edgár. -■
» • . 1. Bejárat, a Margitszigetre, — Eingang zűr Marga

rétáén Insel.— F. K. — - . v
2. Fedett sétáúy és a kávéház a ^Margitszigeten.

—--- —-WandelhaUe mit Caffeehaus auf dér Margarethen Insel
?<'J— F. Mr — 1310. sz. / -

. 3. Fedett sétány és a „ Nép tun “ csolnakázó- 
egyleti„ház a,Margitszigeten, — Wandelhqtle und Buder- 
club Neptun. — F. K. — 1311. sz. ,

~\ \s._Bicddpest-f -K\2idLg2 (Förlag^f)') ''I -
" • ■ . ~1. (Városi czimer) Magyar királyi .operaház. — ■

(StadtwdppérP}Kördgl. Opernhaus. — 104. sz.
(...2 •. (Városi czimer.) Népszínház. —- (Stadtwappen 

VdlkstTieaier. 1—2.* zöld keretben barna F,, czimer ~szin- 
nyomat. (tirauner Lichtdruek mit xjrüner Umrandung und 

; farbigen Wappen.)
’ ^Pserüegyhdza, a ' temesvári. honvédegylet kiadása, 
j ECsernegyházai templómutcza: (Kirchengasse.) — A. 

Csorbái tó. — Feitzinger E. Tetschen..
1. Halas tavak (Fischteiche}. — Aútochróm. Nr. 10. 

Kardös Dezső ”^^
■ 1. (Látkép)- (Ansicht.} — b. F. m 114. sz.

sicht).

Ansicht}.

~ Feitzinger E. Tetschen.
' 1. Út és templom. (Strasse und Kirche). — Aufo-

chrom-Nr. .72;--- ——?

__—-FrErzsébet királynénk szobra Gödöllőn. (Elisabeth- 
Benkmal}.- Z. • • ,

Gt/dnafalva. AlkierK. Fursteníeld..
1.'  (Templomtér) — (Kirchenplatz) — z. F.
Győr. — Berecz Viktor Győr. •
1. Első látkép a város tornyáról. (Erste Ansicht ' 

vou Stadtthurm aus). .— b. F.
2- Második látkép a váwW^ornyároL (Zweite An-
- z; i? ~ : ■. . .
3. Harmadik látkép a város tornyáról. (Dritte

.... — z. F.
4t Városház keletről. (Stadthaus v. dér Ostseitcp—b.F.
5. Kazinczy-utcza. (Kazi^czy-Gasse}. —- z. F.
Kassa. Díváid Eperjes. .
1. Főutcza. —- (Hauptgasse). — b. F. m.
2. Főutcza a. színházzal — (Hauptgasse und Theaier)
F. m. r-.. _ • , "

Miskolcz. Lőwy I. - -
1. Széchén yí-utcza. —' (Széclcén^-gdsse.} — z.'E.
Pilis-Csaba ' Divald Károly Budapest,
1. Pilis-Csaba. — z. F. — 412. sz.
Poprdd. — Feitzinger Ede. Tetschen.
1. A főtér és az evang. templom a régi hárang- 

toronynyal. (Hauptplatz. Evang.^ Kirche m. d. alt Glock'en- - 
tluirme). Autochrőm. Nr. 68. jy;

2. Vásártér. ■.(Marki piát z).— Autochrom. Nr. 65?
' Pozsony. Kaufmann B. "

1. '(Dunapart „és kaszárnya) —. Donauquai und 
Wasserkciserne. ~ z.- F. .

2. (Látkép) — (Totalansichtp — _F. k. 474. sz.
Pozsony Ortinar. Zichér München.
:Íj.Készlet.ligetiről, --^^sicht aus dér PötKcTiep-Z2 

^Au.--^ ~ ~
7- - . . Szabadfaliu. Temesvári honvéd égy let k-í-adácn.

— b.

<E Bem-Pet.Őfi-“lakása 1849-ben Szábád-falun.- ;': 
(Die Wohnung Bem u* Petőfi'\s im Jalvre1^49.A. "

Szakálhdza. Temesvári honvéclegyK&Jdad^á? —
~ 1. Szakái házi templomit ér. ^'X^^dienplat^Jr-— -?

Temes^Sadg'•'Temesvári hon védegylet kiadása, r-—-
TrT. Saághi templomtér? ■— (Kirchenplatz.') — A.

2. Alkalmi levelező-lapok. — Geíegenheits-Karten.
Budapest. Az erzsébetvárosi .templom felszent^- 

lése. 1901. „május 16. -{EirüKeiJié- dér neucn Erzsfbetstddter 
Kiteké. 16. Mai 1901. . .

1; Erzsébetvárosi uj-templom ünnepélyes—felszen
telése 190Í_. május 16-án. — Z. —.KiftcTó ? \ Verlag?.) 1 2 * *

\ Budapest. Országos ifjúsági torna verseny.- 1901.
r május 26—27. (Landes Turnfest dér ungarischen Jugends
~ 26.’ 27. MaihA901.y. ’ ’ - ‘ . -

- , ^??ÜdvŐzlet az 1890—1901. íáhévi országos ifjúsági 
'tÓYná’versenyrőI. Budapest 1901. május 26—27. Aqu. 

t?.- Meisner et Buch, Leipzig. Serie Í039.
Budapest. A búr küldöttség látogatása 1901. junius

8. (Besüch dér Búrén Gesandtschaft 8. Juni 1901. \
1: Ifj. De Wett János-búr parancsnok és kísérői.

— Z:, —-Goldfaden M. Budapest. —f
Gödöllő, Erzsébet , királyné szobra leleplezése 

190L május 19-én. (Enthullung. des Elisabetk-Denkmals' 19.. 
Mai 1901.) ' .

1: -Béna József szobormüve. Erzsébet királyné 
szobra; leleplez tetett 1901. május _l-&4n. (Jobb oldalról.
— Denkmalansicht von rechter Seité.) — f. F. m. Róna
Antal Budapest; “ " - ■ . - -i

2 •. Vgyá^az, baloldalról. (Dasselbe,'linké Ansicht.) .
3 : Erzsébet királyné szobor Gödöllő, •' leleplezte-

tett 1901. május 19-en. (Königin Elisabeth-Monumenty — 
Kék (blau) F. — Kiadó ? (Verlag ?) “

4: Erzsébet királyné szobor Gödöllő, lelepteztetett 
190L-május 19-én. (Königin Elisabeth Monument). — b. 
Aut. Bíró Albert Budapest, ' _

- . 5 * * 8 - Ugyanaz kék-Aiit?-^-. Dasselbe blawAut. ?
; .. . kii'ályi csaláj megérkezése. —. (Ankunft dér

■ königlichen Familie.) '-P- Kossák József Budapest/"—..'b; F,
„ -L’ (Bie

königliche Familie bei den Felsen) — Kossák József Buda
pest. -=--b. F. ,.. - . .
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lapok niodórában, mely sorozatra jövő számunkban . - 
■visszatérünk. — lm Verlage Singer und Wolfner ist in dér_ . 
Ausführung dér G.öre-Karten eine neue Serie, benannt 
Ócskay bri gádoros, erschienén, die wir innachster Nummer. 
naher besprechen werden. \l

II. Külföldi ‘ kártyák'. — AusUlndische Karten.
-< Heuer és Kirmse berlini (N/. 30.) műkiadó réz met

szetű művészkártyáiból újabban'megjelentek : Giardina 
Giusti, Edgár Mayer képe ; Erbfeinde, C, v. Reth festmé
nye ; das Wuiidefthier, 6. .KiíoblocKképe ; Abend an dér 
tiandrischen Ktiste, Siíiith Hold képe ; • Hollándische 
Landschaft, H. Hermáiul képe ; .stb. Újból felhívjuk a 
finomabb kártyákat kedvelők figyelmét e csaknem párat- 
ranuTálló műremekekre. (lm Verlage Heuer und Kirmse 
in Berlin W.hBO'.. sind neuestens obgénannte Karién-in 
Kupferdruck erschienen.Wir maciién die feinere Kai’tön 
liebende' Sammler? auf diese ‘WahrTiafHgem^Kunstler- 
werke. wieder mit aufmerksam. -..-y;.... .

A. Bergeret et Cie. kiadásában Nancy bán néhány 
a franczia katonaéletből vett jeleneteket ábrázóló leplező
lap jelent meg remek fénynyomatban rózsaszínű kartonon, 

j Különösen sikerültek a tábori étkezést, tisztelgést,. aka- 
. dály lovaglást, léggömb osztályt ábrázoló levelező-la- 
! -pok. — lm Verlage A. Bérgeret et Cie in Nancy ist eine 

Serie -französíchehe Sóidatenkarten erschienen, dérén 
saubere undthübsche-Ausführung.fást staune§s\yerth ist.- 
Besomiers 11übscin símj' 4Te..Karten “’niit^Dafktellungen 
4ler Feldniahízeiten, Defilierungen,. "Luft sebifiérabthei- 
Jungen/etc. etc.. _ v
Egyesületi hírek. —Vierbandsnachrichten.
A „Hungária4/ képes levelezö-lap gyűjtök első hazai 
egyesülete/— ^Hungária" érster valerlándischer

....... Ansichts^tensanimL^ v—
_______ Székhely: — Sitz ű Székesfehérvár. *

Bruckner S.zierüng

Czctkói G ula

Klein

8. Darányi miniszter beszédet intéz a királyhoz. 
.— {Müiister 'parányi balt die Ausgrache'an dm Kánig.} — 
Excelsior Budapest. — b. F.

Pozsony'. A pozsonyi torna-egyesület sporttelepé-
. pék jfe]ayat^^.rX9-ül. j.unius ' 9-énr*—— (Einweihung, dér 

Sporthalle áesfPozsony(p\ rJ^r D^Juni 1901.}
1. A pozsonyi torna-egyesület sporttelepe." 1901. 

június 9-én. Ansicht}., — Aut: — Freistadt Pozsony.
Temesvár. A *délvidéki földmivelők gazdasági egye

sületének kiállítása. 19Ö1. május 26—31. -- (Ausstellung 
des sudtingarischen Landioirthschaftli hen Bauernrereins 
26—Mai).

1: éröf Karácsonyi Jenő pavillona. — (Parillon 
des Gráfén Jenö\Karácsonyi).—,l\k. —Kiadó ? SrerlagV)

■ 2 : Umrath és Társa' kiállítása. (Ausstellung Ikn- 
ratb d' Comp). — F. k. ~ Kiadó?

3 : Mayer E._ Fiai kiállítása. — (Ausstellung E. 
Mayer K Sohn). —> F. k. — Kiadó ? •

4: Pausz László-kiállítása. (Ausstellung L. Pausz).
— F.k.—Kiadó? < ./ -/ -1.

5 : Böcher Rudolf és‘ Melichar -Eéfeíicz kiállítása.
• (Ausstelhing Rudolf Böcher und Eranz Mvlichar). k.

— Kiadó?' ‘/ \
6: Gépcsarnok. {Maschinenhallef — F.k. —Kiadó? 
Zalatna. A preszákai emlékoszlop leleplezése. —

— EnthtÜlung-der. pyeszáfcaen Tfenksaule,
— 1. Preszákai. emlékoszlop. — (Gederiksaule.\ ...—

Nagy Lajos Zalatua. .— z. Fx _ ; — )
Klein J. Sándor kiadásában Becsben alábbi magyar 

alkalmi kártyák jeTenteKmeg: ' ‘
Bruck Újfalu-KiráLyIiiáar (Bruck a/2;) 1900. Határ- ’

* hídépítés^ Bau dér Grenzbrucké.. - —. K • 1
.’ 1. Grenzschéide zwiseben Ősterreicli und Ungarn. j
Alté Brücke über den Leíthafiuss. Abgétragen ím Jahre i

— z. F.^- 553. sz/ .
—- 2..jjQsrmu^ic!i-unga.riscIiá Grenze. Jubileuinsbrücke 4 

■"’űb'er’ dén LíűtháTÍltss, fértiggéstel 1 im Jahre 1900. -— ■
. .-b. F. 554. ~sz— - - —

■ Bruck-Újfalu, r K bruck-ujfitlusi ásatások. — [)ie í 
Ausgrabungen- von Bruck-Újfalu und IP-Altenburg. ■

' 1. D. Augl Sőtér. z. F, 549. sz. - ' ' ■' ' ‘ |
Kii^KyldA^ (Jfrucfy aL.)-.táborban._1 zyárnök< ~Uassierf GÍgKr~Béla Székesfehérvár..'

^^flnspicierung im Brucker Láger. ' V- t • pr, ő ,

Ankunft,Sr. Majéstát-in Kírályhida zűr íns’pi- j 
iés^Bruckér Lágers — b. F.- 104. sz.-— r

2. Einzúg Sr. “ Majestát zűr Inspizierung des ‘
Brucker Lagersv^r b. F. 106'. sz. /

Vaskapu megnyitás 1896. — Eröfinung)des eisernen. ;
.Thores. * ■ ’ >___ ~ ■

2^-Senre^'íajestat^hegrüsst das rumánische Kö- l 
“^nigspaar bei Ihrer Ankunft zűr feiertichen Eröfinung 

des1 „Eisernen Thordj — b. F. 159. sz. \
Die letztgvnannten Gelegenjieitskartcn sind im -Verlage 

'— dér bestrenonimirten . IV^ner Finnéi" Alexander E. 
erschienenz , ’ ' ■ > ’

Népviseletek. — Volkstrachten: 
Feitzingér Ede kiadása, Teschen. (Verlag).
1 : Szepesmégyei népviselet (Jegyes pár.)' 

Land-Volkstracht. Ein Brautpaar). — Autochrom
2: Szepesmégyei népviselet. (Lányok). 

Land- Volkstraeld, Atadchen\ — Aiitochrom Nr. 202. -
3—r4: Szepesi czigányok. (ZipseK Zigeuner}. 

Autochrom Nr.-203. 20’4. - ’
4. Magyar történelmi és heraldikai levelező lapok.
Ungarlsche geschichtliche u. heraldischeAnsicJitskarten.

„Éljen a magyar^ feliratú remek kkútelü, a'-, ma- 
-“^gy-ar ezimert ábrázoló doiiib^rnyomatu ^kártya jelent 

meg Selzer. Jenő kiadásában Eszéken. A teljésen hű 
czimert cserfa lombok, nefélejtsek és nemzeti szinti 

, szállag diszítL^- Ini Verlage Eugen Selzer Eszék ist eine 
mit den Nationalfarben^ Vergissmeinnicht und Eichenlaub 
gezierte ungarisclw Wappenkarte erschienen, in prachtvollen 
Fctrben lund Pragedruck, áie unsern Lesem zűr An- 
schaffung wdrmstens empfehlen.

5. Genre és művészi levelező-lapok.

.Elnök: -r-- i. Vorsitzende.r :.Klökner Jó^e^Sz ékesfehérvár.
Álelnök: —II. V&rsitzender: Kölbig h'er^ncz Temesvár.- 
Titkár ■: —' Sclvriftfillírére Gondos Ignácz BudapestUVI.^_

• /■ \JSzoridy-u. 2U ;

<Zipser 
Nr. 201. 
iZipser

Bizalmi férfiak:. — Vertrauxnsmllnner : .'
Budapest,VLDessewffy-tu_2%

Kiinger Hugó Büdapé^t,. V., Báthory-Ü? 22.------
'Szántó Samu .Budapest, VI., Róz^a-ut ,37. I.rl4.

Czctkó’ G ula . Kis-Korpád. ' :
Taggyüjtés. A taggyajtést előmozdítandó mindenki,, 

ki egyesületünknek uj tagokat szerez, minden egyes tag 1 
után 3-4rb. finom-.kíví|éiü helyről • bélyegzett kártyát 
kap saját czimére. Ugyanannyit kap-minden jelentkező 
uj tag" is, . ’ ’ r _ . - ,.k _ — -

Körküldeménaforgalöm: E-hó-elején két kürkülde- 
—meny bocsáttatott köröztetés alá következő sorrendben :

VIII. sz. körküldemény : 1, 54, 33, 16,. 64, 9, 6, 66.
-—IX. sz. körküJdemény: 1. 54. 6_. 64r -HL 33. 11.

' . A Okét körküldemény tartalma nagyobbrészt ma
gyar kártyákból áll, melyekben nagy választékot nyúj
tanak. Az .eddigi beszállítások a folyó hó elején le
számoltattak k á kártyaárak á. beszállitóknak elktildet- 
tek. Újabb i, beszáll it ásó heaz 'aleliiökhöz küldendők.^ ..

_ Tagjegyzék. — Mitgliederverzelchnisz.
66. (A. P. N. 1666.). Fischer Mór, PerlüszT Cserél ' 

tájképes, niűvészi és történelmi kártyákat egyenértékben 4. - 
(Tauscht gíeichweriige Ansichtsp4Mísflér- u. historische 
Karten.)

67. (A. P. N. 1567.) Bezerán K. György, ” megyei
tisztviselőtComitatsbeamterf Temesvár—GyárváröSy^&Aeg- 
utcza 22'. (Csakis-tájképes, helyről bélyegzett saját - 
czimére küldött kártyákat gyűjt. — Sammelt nur 
zuadressirté ortsgpstempelte Ansichtskarten. 1

Cseré és czimváltol&sok:
Adress und Táuschanderungen:

~""'11. Czakó Gyula jelenleg Balaton-Berényben la- 
, kik és újból figyelmezteti gyűjtő-társait, hogy ő csakis 
Abauj, Zemplén, Borsod,-Gömör, -Ung- és Somogymegyei 
helyről bélyegzett kártyákat gyűjt. Külföldi kártyákat 
nein”kér ' ' ——

Singer és Wolfner kiadásában Budapesten „Ocskay 
brigádéról gzimü sorozat jelent meg - a Göre levelező-
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Postaíes. Illustrees A. P. N. ;
- A „Hungária4-4 tagjai egyúttal az A. P. N. tagjai 

lévén, adnak tagjaival csereviszonyba léphetnek ; A miért 
is az A. P. N, tagjegyzéke a mi lapunkban, a Hüngária 
tagjegyzéke a A. P. N. közlönyében közöltetik

Mintnogy A. P. N. tagjai nem tagoknak nem 
kötelesek válaszolni, minden levelezésnél a Hungária 
tagjai AUP. N. tagszámukat használni^ kötelesek.

Tagjegyzék.
(Csak a Hungária tagjai által vehető igénybe.) 

Louis Johánn, Nevers (Niévre) piacé Gny Coqirille 8. 
Mlle Barat Suzanne, Paris VIII. a venne Marceau 40. 
Marquis de San Móri, Barcelona (Spanyolország), 

1 rue Cásadoro.
Vizzari di Sannazarro Edward, Candie (Kréta.)
Mlle Barsdorf Ch. Paris IX., avenueJLuudaine 27. 

(tájképe&ralkalmi, néprajzi és .művészi levelező
lapokat' cserél.)

Mlle Allender Jane, a La Varenne. (Seine) rue du 
Bac 106. .

Mlle de Montoíin Mercedes, Barcelone (Spanyolor
szág) piacé Sainte Anne- 25. \Franczia-01asz- 
országot, Svájczot. és Belgiumot kivéve.)

Mlle "fiuinárd A. Beauvats7tf)\^) rue Denis Simon 77 
Lecomte Louis Nogent-le-Rotrou .(Eure-et-Loir) 
(J^Lprimerie du Nogentais. - v . -

' Giovanni in Conca 2.
___818.__ MUe__Girard Madeleine, 1 Saujnur (Máine-et-Löire.) ’ 

* rue Baciér 24. - ’ ’7
87Á DedLRiva y Garzon Emiglio, Salamanfpue (Spanyol-“ 

ország) rtre S. Bérnardo 10. (Spanyolországot 
4 ’ kivéye.) . - ■ - • ..

880. Mlle Borpmeo Mariaq Álexandrie (Egyptom) bazar 
du Bon Marciié. -(Ffan czi a-országo t, BeIgj üm&t 
és Itáliát kivéve.)

x 881. Mlle de Schoulepnikow Catherine, Veytaux-Chillon 
tSvaicz Vaud tartomány) villa, de’ Planaz 

kés és alkalnri~le'velező-lapok-at gyújt.) 
-882. Cornoi^ Édopárd, . Cormicy (Mariié) - villa- des 

- Chámps. .? .
883. Láuzier 'Tlehan, Marseille wl"SyÍyabelle 77.
884. *^ Durand b., Seaupíde le-Chateaű (Seine-et-Oise)

Grande' rue 137 7 ’ *

8857 Mme Cariés DétAs^y^Chateau du Brezd7;par Maziéré.s 
(Ilidre etLoir e) (Észak- Francziáországot k ivévé.) 

886. Marquis de Moniströfi Madrid (Spanyolország) 
rue Luna 1L2—-------

" ""8371’’’ Baqueshéy (Loire Inférieure) Collégé
_ (^ránézia-országot, kivéve.) . x

888. -Gonzales Louis, Madrid (Spanyolország) rueLuna.41.
7 889. ;<B1)mmart C„ JLgZg, (Nord) boulevard VaubaiUöö. 

Czim- és Cséreváltozások.
A 774f 769, 805, _836 és 860. számú tagok-"-csak

A KÉPES LEVÉLEZÖ-W>t ■
kívánságai figyelembetilem vétettek e5> miatt minden” 
levelezésnél, az A. P. N. tagszám kiteendő.

.'Ha akár a Hungáriáink ár az A. P. N. egyik vagy 
másik tagja ol^ levelezd-láp öt kap, milyent a tagjegy
zékben foglalt jegyzet szerint nem gyűjt, ~ vagy 
a czim hiányossága esetleg az olvashatlan__aláirás miatt 
viszonozni nem tud, — köteles ezen levelező-lapot min
den hó 5-éig saját elnökségének, illetve a Hungária 
tagjai az álelnöknek, a tényállás ismertetése mellett 
beküldeni nehogy esetleg szabálytalan csere miatt 
kellemetlenségei legyenek. Ezen beküldött kártyák 
havonta az egyleti közlönyben felsoroltatni fognak.

868.
869.
870.

871.
872.

lapokat' cserél.) 
■ 873. r........................

874.

— 875.^
876?

877.* Mlle Gaslini Emília, Milano (Itália) piazza S.

Irodalom. — Litteratur.
.Lutz Rezső ismert sportiró tollából az Internati

onale Ansichtkarten Revue kiadásában csinosan kiállított 
a_ képes levezőlap történetét, fejlődését s jelenlegi jelen- 
tőségétrtárgyazó kis mű-jelent meg „dié Ansichtkarte ilire 
Entstehung, Entwickelung upd Bedeutung44 czim alatt. 
A helyes szempontok szerint megirt kis mű-beszerzését - 
olvasóinknak -csak ajánlhatjuk. .Ára csak 24"fillér.
•Imyerlage dér „dnt. Ansichtskarten Revuetí . ist‘ dús

- dér Peder de# bekannten Sport schrift át ellers Rudolf Lutz 
ciné Studie unter dem Titel: die Ansichtskarte^ Híre

k- IPntstehung.^tá und Bedeutung erschienen, die sich
durch fachgemasser Behandlung auszeichnet. Allén Lesem 
können wir dies Werckchen bestens anem pfeliten., Dér Preis 
betragt nur 20 Pfennig 24 lleller, . ,

SpanyolországbanBarcellonában „ Espana Cartófilia" 
czim alatt uj szaklap.jelenik meg, a franczia szaklapok* 
kedvelt alakjában," füzet alakban, képekkel díszítve. 

■; Előfizetési ára 4 Frank. Kiadóhivatal: Montesion, B bis 
Barcelona. _•

Az .idegennyelvü lapok között legelterjedtebbek ^; 
és ilyenele8 iránt ‘érdeldodőkiWkA<ovetkezők’ ajánlhatók :

' Eranczia nyeleitek : 1.) Az A. P. N. hivatalos köz- A 
lönye : Beinte illusLrée de da carte Postaié, Havi folyóirat,

- kíadóhivatálaTUÖ rue des Tiercelins Nancy, Francé, 'elő
fizetési ára egy évre 4 Fr. 50 c.^ ás Hungária tagjainak 
3. Frc. 50 c., Tartalma jó, kiállítása előkelő, évente több 
szinnyorfiatu mellékletet közöl.

2.) a legrégibb- franczia sportláp : La Carte postale 
illustr^-fl, v\ie Pierre le-Graned Paris VIII) előfizetési 

. ára egy , évre 4 Fr. Újabb’idő- óta minden számban 
““franczia'művészi leve ező-lapokat képbgn mutat be.

Olasz nyelvűek: II Raccoglitoi%-die cartolifie illus- 
jtrate, (Galleria Vittorlo Emannele ■ IV. 75, Milano), a 
legelőkelőbb líTállitásii képes levelezőlap újság az egész 
világon kéthetenkint jelenik- meg csinos színes borítékban, 
fűzve gazdag tartalommal, képekkel. A képes levelező
lapokon. kívül még a. Liebig képekkel is foglalkozik, 
külön' m ették létként képes Liebigkép catalógíist ad - 
níindeíUszámhoz. Évi §10fizetési ára 6 líra 50. ezent. In 
Barczellona: (Montesion H bis) ^érscheint ab l. Juli eine' elegant 
ausg est áttété spanischeSpodtztitskrilt mit dem Titel Espana rL (jmv <of, ouo, ooo es ouu. számú raffOK csak ± 7 ± r ? t/ 7’ azoknak válaszolnak, kiket kártyák kül(lósé4ránt feK - Cat,n-tllía Abonne.mentso^^ 

. szóíitottak. A tagjegyzékben számuk után tehát * teendő.
A . a 693,' számú tag, Ledérét H. — Eubléus ez idő 

'^ís^jfinf ujal^'^se»eÖ«szekötte'téseket nem óhajL_. — ..
“T a-7S5:_száinM^^>Fra^cziaországi es,angol kártyá

kat nem gyűjt főnbe.
a 744. számú tag jelenlegi czime: Chatéau de 

Haumont pár St.-Daunes (Lót.) • —
ia számú tag jelenlegi czime chez M. Antoihe 

._ Secco, rue Tórrinb maison Derchi, Ijfice (FrancztaŐrszág.) 
a 858. számú tag nyomtatványként' feladott 

levelező-lapokat n^m fogad'el.-J 

Figyelmeztetés.
A *-gal jelöltek dsakis azoknak válaszolnak, kiket 

kártyák küldése iránt felszólítanak. Ezeknek tehát 
__ —csakis felszólítás esetén küldendő (kártya. *—

A zárjelben foglalt különös kívánságok- mindig 
figyelembe veendők. A hol ilyenek nincsenek, ott a 
cseréhez mindig az illető város legszebb és legjobb 
levelező-lapjai használandók. --------- -------------—--------

Az , A. P. N. tagjai csakis a tagoknak, de. ezeknek 
. feltétlenül kötelesek válaszolni, kivéve ha külön kitett

Nyom. Oobreozenyi Gyula kövnyomdájában. Sz.-Fehérvárott.

Vegyes. — Vermrschtes.
y Az Újvidéken megjelenő „Levelező-lap1! legvij tbbi 

számában a magyar képeslevelező lap kereskedők országos 
egyesületének eszméjét pendíti inegUMi helyesnek tart
juk ez eszmét, de ez egyesületnek főczélja legyen 
a magyar képeslevelezőlap ^kereskedelmet a mennyire 

- lehet Németországtól függetleníteni és a már verseny
képes hazai iparunkat fej lesz tveAs támogatni.

Spanyolorszáo^ap-pxiosf alakúit’ meg a legelső 
spanyoh^yesület „Hispánia Sóciédad Cartófilia Espaiíoía,, 
czim alatt Barcellonában. Közlönye az irodalmi rovatunk
ban ma jelzett Espana Cartófilia.

- - - Csererovat.-(Táuschecke.)
Geiszler, Róbert, Teubner és társa czég czimén, 

Újvidék. (Csakis helyről bélyegzett tájk. lapokat.) (Nur 
Or tsgest) " " '' " . - . •. .

Wachsmann Jolán, Kecskemét, Aradi u. 6.
Stanislaus von Waydowicz. Grybőw) Galizien) (csak 

helyről) bélyegzett jó táj képes lapokat.
Kiadó-tulajdonos: a „Hungária44 Székesfehérvárott.



DIE ILLUSTRIRTE POSTKARTE, 
“LA CARTE POSTALE ILLUSTRÉE.

HAVI FOLYÓIRAT KEPES LEVELEZŐ-LAP GYŰJTÖK. SZÁMÁRA.
A „Hungária44 képes levelező-lap gyűjtök első hazai egyesületéjiek hivatalos közlönye.

Officielles Organ d. Véréin. „Hungária.44
Megjelenik minden hó 15-én.

Erscheint am 15. jedes Monats.
■1

Szerkeszti: Klgkner Előfizetési ára egy evre 2 kor.
i j---- Preis jahrlích 2 .Mark.

Székesfehérvár, 1901. III. évfolyam. — 8. szám. Augusztus 15-én.

Minden gyűjtő lépjen be
a.

Jeder Sammler trete dem
migarischen Ansiclitskarten-Sammelverbande

} A ,,HUNG ARJA”
■ bei.

VA/ni l~ dér r,Hungária“ " Verband seinen Mitglie- 
vvüll Jeni ein das- praktiscbe Samuiéin för- 
dernde Verbandsorgan, und mit jeder Nummer 
desselbeír eine Ansiditskarte gratis giebt,

dieses Verbandsorgan den .Sa inin Lem auf* 
’ wwüll klaruugeu giebt. die NJiigkeiten, béson- 
' ders die ungeri^chen GJegenliei.tskarten meldet, 

und die Tauschverbjndungen -fontért; . <
yU^Qghjédes Mitglied cl. „Hungária? zugterctr

: W üli Mitglie.J ist-d^Adern nafiez.(.)(X) Mitgl, 
; zahlenden franzöwchen Véréin A. N. P. ohné 

hiefür besondere Gehühren ju^záfilen.
AAf All dér V&rband „Htro^ariá^ seine MitgKátó

; gégén. .unlautere /
lAf pll-jder Verband dur cl^seine RíjUids'qhdungen den 
” üi! Mkgliedern Gelegenheit bietetseineSámHF\ 

lung auf biliige Weise zu. erwéitern und ergánzen. 
lA/pil durcli den Rundsendungen jeder seine

: Hűli Doubletten ’verwerten kann.—
• XA/oil MitgHeder des Verbandes’bei den An- 
: V¥ ül! noncenim Vereinsblatté Rabatt yerhalt-en. ~ 

und Jí-e Taiiscliecke jahrlích 3-mal unentgcltlíek-—-

VVpíl das Hauptziel des Verbandes das fördern 
vll des Sammelsportes in Ungarn^ und dér 

ungarischen Ansiehtskartenindustrie ist.
XA/oil jedes neue Mitglied 3 feine Ansichtskarten 
Wüll jinentgeltlicli zu adressiert bekommt.
W0ÍI der Verband seine Mifglieder von Zeit zu 
Wtwll Zeit mit seltenen u. werthvollen Ansiclits- 
und Gelegenheitskarten überrwsiftr ——

Jdhresb'eiirag 2 K. 40 H. = r2 Mark.;
Beitritísgebühr ein für allémat 1 K. = 85 Pfennig.

..” Jetzt eintretende Mitglieder zahlen bis 
Ende des Jahres die-Halfte des Jahresbeitrages.

Die' Mitglied’sbeitrage sind dér Adminis- 
tration dér „Képes Levelező-lap14 in.Székesfehér
vár, einzusenden.

Vereinsstatuten.etc.7.AhmelAungsform.ulaie.—_ 
versendet — fal Is auf Ansichtskarten gebeien — 
gratis und franco Herr Josef Klökner, Práses des 
V^rbande^in Székesfehérvár:

1
r AA AJ L \ 11. ALL

képes levelező-lap gyüjtők első hazai egyesületébe!
a ”Hungária" egyesület tagjainak égy 

IVIvl l — a praktikus gyűjtést előmozdító egy
leti szaklapöt és. annak minden számához 1 leve- 
lezö-lapot ad ingyen.
MíPrf ezen sza!<Hp mindenben tájékoztatja a 
“IvJ * gyűjtőt,, útbaigazítást ad, ismerteti az 
újdonságokat, felsorolja a magyar alkalmi leve
lező-lapokat, elősegíti a csereösszekötteteseket.
Mprt a ” tagjai a közel 1000 tagot

- számláló frannzia AJaJL.'egyesület> tagjai
dnak is tekintetnek.-a miért külön tagdíjat fizetni itenUkell. .. . C^.
MaHungáriád egyesület megvédi tagjait 
Iliül l. a Tisztességtelen elemektől— — ,
Mppf az körküídeményeikáltarmődöt

► <.lilür 1 nyújt a -^gokaiak gyűjteményeiket olcsó 
áron gyaiíapitani és kiegésziteni.
Mprf a körküldeményiék utján mindenki értéke- 
iilvl l sithetí azon levelező-lapjait, melyek gyűj
teményében már meg vannak (doubletták.
Mppf az egyesület tagjai a~hrvatalos közlöny 
■•■vl 1 hirdetési Rovatában árengedményben ré
szesülnek. Csererovatát évente 3-szor díjtalanul l ben üt zen können. 
használhatják. 1-
Mprf a „Hungária44 egyesület főczélja a hazai ' 
Iliül l levelező-gyártási ipar pártolása.
Mppf minden belépő uj tag 3 finom, helyről l 
Iliül L bélyegzett levelező-lapot kap ingyen, j 
saját czimére. _
Mppf egyesületünk időnkint tagjait értékes és ; 

ritka levelező-lapokkal lepi meg. 
Kvi tagdíj 2 korona 40 filléfi

Beiratási dij egyszer s mindenkorra 1 korona. - . ■
A kik a folyó évben belépnek, vaz év~ 

hátralevő részére a tagdij -felét fizetik.
■ A tagsági- dtják' a Képes Levelező-lap : 
kiadóhivatalának Székesfehérvárra küldendők.

Egyesületi, alapszabályokat', ügyrendet, a ■ 
-—kö-rküldt-ményekre vonatkozó szabályzatot és be

lépési nyilatkozatot Pépes/ levelező-lapon kérjen 
Klökner József úrtól, az egyesület elnökétől Szé- . 
kesfehérvárott.
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Újdonságok. — Neuheiten:

Felkérjük az összes kiadókat és előállítókat, kegy 
J—ujdoiiságaíkb’ól—1—1 példányt egyesületünk alelnökéhez, 

Kölbig Feren.cz úrhoz (Temesvár, megyeház) ismertetés 
czéljából beküldeni szíveskedjenekr"

IFír ersuchen sammtliche Hersieller und Verleger 
immer ie ein Exemplar Ihrer Neuheiten un den Viceprdses 
Herrn Franz Kölbig (Temesvár Comitatshaus) behufs Meldunng 
und Besprechung einzusenden. Az ismertetés következő 

p, felosztás szerint történik: — Die Regístrierung erfolgt in 
folgender Eintheilung: - - •

/ ; I. Magyar kártyáké— Karién.
'Xí. Magyar tájképes levelező-lápők?"— Ungarische 

Ansicht skarten.
2. Magyar alkalmi levelező-lapok. — Ungarische' 

Geleg'enheitskarten.
3. Magyar népviseletek. — Ungarische Volkstrachten.
4. Magyar történelmi és heraldikai levelező-lapok.

— Ungarische gpscJlixhtliehe^und Heráldische Ansicht skarten.
5. Magyar gyártmányú genre-és művészi lev.-lapok.

.— Genre und Künsflerkarten ungariséhen Fabrikál eb
6. Ár.czkép- és. irodalmi levelező-lapok. — Pqxtrat 

und literariscbe Karten.
- .7-JZenés levelező-lapok. — Liederkarten. _____

8. Tieclám levelezo-lapok. — Reklám''AJÍsicFüskarten.
II. Külföldi kártyák. — Áuslandische Karten.

Rövidítések. -— Abkürzttngen. - -
— széles kép '(breite Ansicht)*. - 1 . — széles kép (breite Ansicht).

1 ; — maga&-kép — (selmale Ansicht).
A. Autotypia: Aqu.— Aqűarellnyomat (Aquarell- 

druck). F. = fénynyomat (Lichtdruck).- F. K. == fényt_ 
> kép_ (Photographifö:) Fm. == fametszet ^Holzs^mittép- 

71 Eku. — fénykép utánzat* (Phototön). K. kőnyomat
7 Z. _ Z 1_Z._ _ Oi_===?:bariba :

r^elft : db,, —- d'ömbofnyomattal (mit Prdg'edruck ;) 
Zfelyét e hői dvi-1 ágps (MbndsAein-.. 

: kék (blau)kfZ —
=_meritett pápiron (auf geschöpftem Papier),; ’ 

piros (roth) psz: z==Jsz3ém[(^immer); szn. = színes 
' szürke (grau)* téli tájkép

= zöld (grühf)..

: \IJthographié.) 7i..±= Ztnkagfáph_ia. b.
■.

-• { . ■dÁsicKt.) •' k. ’ —
J colorirt) ; m. =

, tfarbig); ,
- (Sclíneelahds^aftj Y^-—NÍG\^{violett)y z.

; - I.- Magyar kártyák. KngariscJie dKarien. y
I. Tájképes leveleza-lapűkr^ Ansichtskarten. -

XXj Békés. Véver Dszkár., ; .....
" É- FeJ^r Kőrös partrészlet a jqséresziíye^ hiddat_ 

Xí pCKf^rn^rcht mit' Briteké): ^^S2mv^-:7445-.--sz.7- ■ y ■
T”"7 7~ BrrickAJjpalu. Klein S. Sándor, Bécs.-^ \ ...

I . 1. Monarchen-Gloriette ani Sappeberg in BruckJUjfaJiL-
. / .__KiF..148'.' sz. . r; \

t-'i ‘ L Budapest. — Klein Vilmpá,___ ^~'r \ '

- • - - 8= kéznél, festett (Hátid- I < ;: . | pavulori).

3. Főutcza (Hauptgasse). — b/ F.
- , Szeged. Schmídt Edgár Budapest. _

— m 1. Közmíhrelődési_Zpalotá^'-— (^unstpavillon).
szn. Aut. I25CE sz. . —- -1;' -

Szeged. Bartoss Dipól. / $ ; \ . . -
-T- Raidolf-tér. .-p^Hudolfsplatz). — z. F. 12201. sz..

Székesfehérvár. Klökner Peter.
1. Ligetsor. (Parkzeile). — b. F. 55. sz. / 
Temesvár. Mangold Sándor. _ .
357. Vadászerdei m. kir. erdőÖri szakiskola, ezelőtt

törökkastély. K. ung. Forsíicartschule im Jagdivalde; früher 
Türkenschloss. — b. F>- m. .. •

358. ugyanaz, dasselbe. — J£f. F. m.
Varjas. — Schmidt Edgár. Drezda—Budapest.
1. Róm. kath. templom: Schmürrs^ 

varjasi takarékpénztár. Pályaudvar. Kö-zségházá. (Röm. " 
kath ' Kirche. Hotel Schm/urr. Erste varjáser Sparkassa. 
Bahdhof. Géméindehaus. — Kf. F. 8735. b...... t ....

Varjas. Elszner F. Gyula. • . . .
1. Varjas főtere. (Hauptplátz). — z. F.

— - Végvár. Temesvári, hon-védegylet kiadása. •
1. Ev. ref. templom. — (Ev. ref. Kirche).-— 'A. 
Visegrád: Heíncz inger Mihály Nagy-Maros.

-• 1. Salamon-torony. — (Sa^mon-Thurm.) — b.-F. m.
Weszterlak. —; Fei.tzinger Ede Tetsehen.
I. Marianna-lí}7araló. ( Villa Marianna). — Auto^^ 

chxoín..Nr. 17. 7 . ’ •
Zágráb. Stengel. et Comp. Dres-.den.

_1. Piacé, du Capitel. — (Capitelplatz). — szn. F. 
8593; Zz. - . - .. J .
2., Alkalmi levelező-lapok. — Gelegenheits-Karten.

Budapest. Ös-Budavára. 1901. -
1. Borkóstoló. (Weinkosthdlle). ~~ 599; sz—F.—- * 1 2

' 1. Búrg von yajda-Hűnyad. — b. F. db. ' 
Btídap^FGanz Antal..

‘ • 1. Városliget^' A^jVajda-Stunyad vára. — Stadt-_
ivaldcJien: Die Burg K^dílT^<nyad.f. — b. Ft 14yéz.

Buziás. Herrling Károly. . . ■ ,r
< p ’* 1. Nagy szálloda. — Drand Hotel. -— Aútochrom.
■-■-A.. ;■ V...Fogaras. — Nehrer A. t __'

1. Tér. — (Platz). — b. R . ' -
Herculesfürdő. Schön és Maison. München.

■1 : Herculesküt. '— (Herculesbrunnen). — szn. 
Aut. 268. ’ - '

Mezö-Kövesd. Balázs Ferencz.
_ V . 1. Főutcza és róm. kath. templom a nagyhidról 

tekintve. — {Hauptgasse und Kirche). — b. F.
< Miskolcz. Kardos József.'

^1; Városi czimer. Szemere-utcza. — (Stádtivappen. 
Szemere-Gasse). b. keretben z. F., czimer szinnyomat .— 
(Grüner Lichtdruck in braunem Rahmen mit farbige.n 
Wappen.) . ’

Máixuszo^nbat^. Czípott József. ., ,
‘ t, ‘1. M. kir. állami népiskola. (Staatsschule). — b. F.

2. Gróf Szapáry várkastélya. (Kasteíl Szapáry). —

— ,“2^'Nagy, vendéglő; (G^mJrRest^ F. " ’/ *-
. 3. Utcza-részlet. éStrassenansiclit).— 601. sz. F.

4..ZjenepaviUon.1 (Musikpamllon). — 602. sz. F. ~ .
o. Mecset. (jtfóschee). ■ 603. sz. -f-

- JD Mecset. (Moschee):— 604, sz. F. Pzr •
... ."Mecset; (Moschee), F, _ ■

■ 8. Se.cessiós:; pezsgű^aviiron, (Secéssion Champagner-' .
’ — 606rsz. ; _

1—8: Díváid Károly Budapest,--
Ahida/pest: Szilágyi Dezső halála. (Tód des I). Szilá- _ e 

gyi). 1901. július 31*. ... '___■ -. —- -
-1: ÖZilágyjp Dezső szül: 1840. ápr. L — f--190L 

..jül.31; (Arczkép gy ász kerettel. — Portr&tzmit Trauerrccnd). -
— Z. ..=_Gold_faden _Mark Budapest. .

2. Szilág\yL.Jl^zsm-_—ptet^oBC* sz. — („A nagy 
évszázad^ ±-Udaéában .megjelent \ .arczkép < levelező-láp 
gy ászk érette 1 és-a-halál. napja keltével^: 'Die Portraá- X-'^-

■ kar te- de .A ,,G-rossén Jahrhdndértu-Verlages mitrTraúer- "4 
rand und .Traúerdatui,n.)_ ; • ' ? ■ "

Békés-Csaba: Ec. püspök bevonulása. (Einzug des ev.
’ JEsdiofsC) * ' ■ • P

1. Ev. püspök bevonulása Békés-Csabán. , Főtér.' ~ 
(Dér Einzug am Haupfplatz). —r- b. F. Corvniá kia- 

—dása.'( Verlgg); '■ L- •
Máké): Gazdasági és .iparkiállitás (F^andirirthschaft^ - — ’ .• 

J liche und InclustrieausstellungY 1901. Augusztus 1. — Szep
tember ~S. ——— . . _ . v . .. •_ ■_____
'--f— lt FŐpavillőn. tTTanpipavillon). — F. —-+L

kisebb páviílon. (2 klei/ne R.a^iUon'). -— F.
1—2. Díváid Károly^Budapest.

8. BéklámJevelezőzlapok. — Reklam-Ansichtskarten.
Hnnyadi János keserüviz kiállítása a városligeti 

iparcsarnokban, Budapest; {Aussteílung des Hunyadi Já
nos Bi.ttencássers in 'dér Industriehalle zu Budapest). — x' 
v- vaSy b. szn. K. — Bruchsteiner és 'Fia, Budapest.

IL—Külföldi kártyák. — Áuslandische Karten._
Az A. P. N. kiadásában a f. é. augusztus havá

ban Nancyban. tartott nemzetközi földrajzi kongresszus 
alkalmából Demenfoe G. rajza után rózsa vagy (sárga 

—sziniFkivitelben humoros lévelező-lap jelent meg, mely' ; 
az európai, ázsiai' és., afrikai nőt : a _ földgömbön pezs- , • 
gőz ve: mulatja be.\ Darabja : egy eirk-mt m gézimez ve ..20 

• fillérért az A. P. N. elnökségénél megrendelhető? ' '
— i Aus Anlass des in Nancy abgehaltenen internationálén 

i Geographen-CongreS^es isi im Veílage des A. P. N. eine '

Feren.cz
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----- -r- die Zeichnung G. DemenfoedarsteUende humorj^tische Gele- 

---genheitskarleerschiénen,■ tbelche Erauen dér 3 Volksracen 
dér altén WÜt auf dér Weltkugél- champágnirend dar- 
stellt.

’ Múlt hó 23-án i£ ünnepelte a 43-ik gyalogezred
Becsben a Custú^zai csata évfordulóját, mely alkalom- 

r— ból Klein J. Sándor kiadásában két alkalmi levelező
lap jelent meg. az egyik román (az ezred nyelve), a - 
másik, német felirattal, Mindkettőn Ausztria alakja, az 

y , osztrák czimer és királyunk arczképe gazdag szín- s 
dombornyomatban látható, azonkívül a német kártyán 
a Deutsche^ Volkstheater, a román kártyán Albrecht 
foherczeg szobra van. A kivitel remek, csak kár, hogy 
a 43-ík gyalogezred magyarországú- származásáról- telje- 

—seu/megfeledkeztek.
Aus Antass dér Custozza-Eeier in Wien sind im Ver- 

lage A. J. Klein zwei prachtvólle Gelégenheits-Karién er- 
schienen.

Egyesületi hírek. — Verbandsnachrichten.
A ..Hungária" képes levelező-lap gyűjtök első hazai 
egyesülete. — .,Hungaria‘í efster valerlandischer 

Ansichtskartensammler Verband.
Székhely : — Sitz: Székesfehérvár.

Elnök : — KVorsitzender: Klökner József ^Székesfehérvár. 
Alelnök: —II. Vorsitzender: Költrig b'er-ncz Temesvár.

- Titkár: — Sclmftfülirer: Gondos Ignácz A$\AÓL&pes>V VL5

Pénztáritok : — Cassier: 
Bizalmi-_ férfiak : .  ....... ....................

- BruióKher' K Budapest, VI.. DesséwfFy^u/ 26.' 
KtingeF Hugó Budapest, V., Báthory-u. 22.
Szántó _jSxtw^Biidapesth_VL, -Kóz>a-u. '37^ I. 14.

8zóndy-u. 21.
Gigler Béla Székesfehérvár.
— Vertrauensndinher:

ydijuk-/ Jövő hónapban iniiid’azbii'/t-agoknak 
kaTliátralékban nincsenek, ^egy értékes. Illyésen fel
adott alkalmi levelező-lapot fogunk küldeni/miért fel
kérjük a hátralékos tagokat, hogy hátralékukat legké- 

b^ ‘ szeptember hó 15-éig - egyenlítsék ki.
örpüldeményforgalonLi. A X. sz. ki>rküldemeny 

folyó hó án következő sorrendbeír bocsáttatott köröz- 
.. tetés^alá:

1. 16.1 66?*s(3. 68. 64. 6. D.-54. __
* A jrfen körküldemény tartalma 7is nagyobbrészt 

- magyar tájképen levl^ező-lapókból áll, még -pedig Telje
sen uj- az előződ-körküldeményektőbkütömböző válasz
tékból/ . .nr >. ■ _ •
X Tagjegyzókr-^-yzíyZieíZerrí ’í'seic/z^iss. ~ . i 915 

. 6§. (A,. B. N.- 15(>8.) Rettinger , Márton. venrtÁglfi.% | 
^Pestáfílratéiiry^Büdapóstv VII.. d?zö vetseg-urcza 24. Cserél - A 
külföld/ tájképen,,^helyről bélyegzett levelező-lapokat—,/ 
Tau.nc.h4 ortsgesteinpelté’Auslandansichrs-Karrem.

69. (1569g Simon E. Ernő, posta- és távírda segéd
tiszt Budapest, főposta, távirat kézbesítő. osztály. Osz
trák és németországi kártyákat, nein gyüjr. . Oesterreieh 
und Deutschlánd ausgeschlossen).

Csere és czimváltozások:
Adress und Jdcatschandérűngen:

67. Bezer^n ,K. György 7— Temesvár folyó évi 
szeptember hó 20-áig hadgyakorlatokra bevonult, amiért 
is addig csak késedelemmel fogja a- kártyákat viszo
nozhatni.. . ‘ -

Kilépését a gyűjtés felhagyása folytán bejelen
tette gróf Bolza Pálrié (27. számú tag..)
Societe Internationale des Amateurs de Cartes 

Postales lllustrées A. P. N.
A „Hungária^ tagjai., egyúttal az A. P. N. tagjai 

lévén, annak-tagjaival csereviszonyba léphetnek ; a. miért *
_ is-jaz. A?P./NT;'n mi TTiiiigáTia ^^

•. ^Agjeg'yzéké az ' A. P’/N/ közlönyében közöltetek. • •
. ' ■ . " Minthogy az A. P. N. tagjai nem tagoknak nem

-kötelesek válaszolni, minden levelezésnél a Hungária 
tagjai A. P. N. tagszámukat használni' kötelesek.

Tagjegyzék. ' - -
(Csak a Hungária tagjai által vehető igénybe.)- 

Binna Dominik, Innsbruck (Tirol) Museumstrasse 31.
J. B. Melendez, Santander (Spanyolország:) (Csak 

népviseleteket ábrázoló fekete vagy színes leve-, 
lezö-lapokat gyűjt.) '

Comte F. D’ Humiéres, Bordeaux (Gironde) rue de

Mme teresina Brúnó Grimaldi, Modica (Italia.) 
(Csak sziczilí ai népviseleteket gyűjt.),

Carlo Tacchino Növi Ligure (Itaíia.)
Ficsoj> Antal, Kun-Eélegyháza. "._/
Raymond Pérrice, Neufchateau, (Vosges) rue des

- Vosges. , ’ '
León Bálme, . Gren^Le. (lsére) cours Berriat 42.

bei? sport," politikai vagy hírlapi kártyákért.)
898. ‘ ‘ ----- - — • - ...........

—890.
89 1t •

893.

89'4.
895.
896.

892. L_;
Pesgac-172-.

(Csak szicziliai népviseleteket gyűjt.)

899.

900.
901.

—902.

903;

901.
905.

90Í).. ...... ..._____ _ , . .
907// G. de Brammont, MontluQon-NNW\^) avemíe de la

908.

897/ León B^lme, .Gren^e. (lsére) cours Berriat 42.
(Alpesi Tájképés- lévelező-lapokat küld cseré-

Jules Dutöit, LiYZörfjíprd) rue Menyein 14..(lehető
leg a kép oldalára kéri..a bélyeget ragasztani;) ■ —

Mlle Marcelle Vidil, Chateau de Giéves (lsére) x 
(Grenoblai és dauphiné/i kártyákat küld.) . f

Mme Audouget, L’Isle Jaurdáin (Vienne:) r 
Mlle Jeanné Renaud, NÜncy, rue St. Dizfer 18. 
Mlle Balbina Schwartz, Barcellona (Spanyolország)

calle de Claris 120:— • ’
Marquis dé^ Saint-Elia, szenátor Bagusa. (Csak — 
tájképei1 levelező-lapokat, Francziaország és 
Itáliát kivévej

Mlle Youki Marseille rue Tárgés 8r
René Cáron Möntdidier (Sömme) fáübourg d’Anneus

13. október elsejétől: Am>ns-(8ommé) rue des 
'Trois Cailloux 15. (lehetőleg a kép oldalára
kéri a-bélyeget ragasztani.) " — -rr^-

. PauT Jeannesson Paris, rue^,Düllong 44,. • > - .

' Gare 20~_ bis; fcsak ' MagyarodágT/Kotnámay ~ 
Hollandia és Aüsztriá-yal ~ kíván csérét helyesen 
feladott, aláirt S nem bélyegzővel ellátott -táj
képes népviseleti és alkalmi levelező-lapokat.)

iVllle Louise Devos Le Bian, Pille, (Nord) rue
- d’Artois 186. . - _ '
Mlle Latour, Charléville’ (Ardennes) rue Montjoly 2.
Jós. Albaret, Pont-Croix (FInistére.) ,r--

909.
910.
911. Eugéne Gíllot, Sancy? rue Charles III. 10. (nem 

cserél.) '
Jósé Banales, Montevideo (Urugay). avenue'de la

• Paix 278; . — ’ y’ . __ - ’ • ~~
Mlle Nellie Lethbridge, Cdéí^ ..(.Calvadő^'-^táce

Gambettay (Paris és Angerst kivéve.)
Fernando N. Rubrez,' ValejiceSpanyolország, pláz'a 

de Tetuan. “ , d ~ .
MlleJehahne NicblJs^Taroz^r, (Seine Inferieure) ' 

fhasználatlan^kártyákat boríték alatt- cserél,/"'"'.
_ - 5 darabonkint:); . “ . : x

916. Antoine Blum Wladivostok (Szibéria.)
917. Mlle Mercedes Coll, Barcelona (Spanyolorsgánjjyrue

Dipűtacion 340. - / ... f
F. Róbert, Chateau NThierry, (Aisne) rpute de 

Paris ‘21. ■ i.- ’
Mlle Suzanna Viliette de Francé,_ Rouen_ (Seine^___

Inferieure). rue Herbiéré 6. .
Mlle Gosselin, Versailles, rue d’Anjou 78.
Carlo-Prampolini építész, Kairó, (Égyptom.)
Érdi Andréas, Jtónc/^zi^Jfo^rller-Strasse Ír -

912.

913;

914.

918*

919.

■' 920.
921.
922.
923. Ernest Laumond, Lubersac (Corréze.)’
924 Engelbach Zsigmond, huszárfőhadnagy Nyíregyháza.
925. Mlle" Jane Bormaus, Liége (Belgium) rue St. 

Pierre.)
Czim- és csereváltozások.

A 782. 791 és 881. számú tagok számai után a 
tagjegyzékben * csillag teendő, mert csakis— azokkal 
cserélnek.'kiket Ők szólítanak fél cserére.

a 705. sz. tag jelenlegi czime : chateau de Kero-
■ séf. -pár” Vannes^Morbihan.)

‘ Xá 732. sz. tag október 15-éigűtazásonVan.
a 805. sz. tag eddigi távolléte folytán csak most 

fog az eddig küldött kártyákra válaszolni.
a 808. sz. tag szeptember elsejéig cserét nem kér, 

1 anert addig utón van.
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a 883. sz. tagfjelenlegi czime: Domaine „Le Pin44 

pár Bonc (Bouches-du-Rhone.),
a 886. és. 888. sz. tagok jelenlegi czime : ^Barcelona/ 

Spanyolország, Rieva de San Juan,
.. a'827, sz? tag* Romániával nem kér cserét,

/ r^gyelmeztetés. _
A *-gal jelölték csakis azoknak válaszolnak, kiket 

kártyák küldésé iránt fel szállítanak. Ezeknek tehát 
csakis felszólítás esetén küldendő kártya. ;'y

A zárjelben foglaltf különös kívánságok mindig 
figyelembe veendők. A hol ilyenek limesének, ott a 
cseréhez mindig az illető város legszebb és legjobb 

^KÍe^élézö-lapjái használandók. J • • • 
'O, Az A. P. N. tagjai csakis a tagoknak, de ezeknek

- feltétlenül kötelesek válaszolni, kivéve ha külöiDkifett v 
kívánságai figyelembe nem vétettek e miatt minden 
levelezésnél az A.P. N. tagszám kiteendoV j

Ha akár á Hungária, akár az A. P?N. egyik vagy 
másik tagja oly levelező-lapot kap, f'milyent a tagjegy- t 
zékben foglalt jegyzet szerint nem gyűjt, vagy 
a czim hiányossága esetleg az olvashatóan aláírás miatt _ 

i viszonozni nem tud, — köteles ezen levelező-lapot min
den hó 5-éig saját elnökségének, illetve a Hungária 
tagjai az al elnöknek a tényállás ..-ismertetése mellett 
beküldeni—- nehogy- . esetleg szabálytalan csere , miatt 
kellemetlenségei legyenek. Ezen beküldött kártyák- 
havonta az egyleti, közlönyben felsoroltatni fognak.
- / Az A. P. N. elnökségével, úgyszintén a tagokkal ’ 

folytatott cseréknél a franczia esetleg német nyelv hasz- 
. nálandó. -  • ,.

Magyarországi alkalmak naptára.
. 'Ungari^che Gclegénheitskalender..^ .
...„-Ag— ujónixán.■ ^niegjelenő- ajkalmi jevéléző4apók

. _ könnyebb beszérézhéíését . és azok nmgjeTenésénejc.ellen-.f 
érzését előmoitórtnndó-^ezen+ui mifiden számban e rovat

' - alatt az utolsó• .kérKónap alatt előfordult, vagy a közel 
jövőben tartatni szándékolt ünnepélyeket,« kiállításokat, 

' — nevezetesebb^ esenTényeketr^tbt j’tó^orolnr fogjuk éskér-- 
jük -igen’ tisztéT^.r^ . azkezék,, ötletéből
megjelenő alkalmi káftyáTbóluninfiig egy^egy^éldányty 

__ körünk al elnökének  ^megküldeni szí veskedjmtek -Ese-Ueg— 
kimaradt: alkalmak közlése is szívesen fogadtatik. ’

Km das AnschafferL— dér Keuji^en~^^rl^c^ 
\. werden mr_ von j-tzt an allé in. den letzten 2 Monaten 

staügefundenen, soivie\in dér nachsten: Zukunft stattzufim- 
.. denclen Gelegenheiten registriren, und ersuchen sammtliclie 

Leser die neuerscheinenden Karten, soicie^etira ausgebliebene 
. . Geleyeríheiten immey den Th őrsitzenden unseres' ' Vereinesf

■ .—~~zur melden. — “ . ~ — —
Budapest : Báró Fejéryáry'Géza, jubi leum a aug. 15.

... Budapest:’ Autömoböl kiállítás ' {Ausstellung) 
\ julins hó. __ __ • i.

— ■ ~ Budapest: {Tód des) Szilágyi Dezső lfa.1 ál a jullus 31.-
-ü Cseklész : Ünnepélyek Mária’ Terézia királynő

aus Anlasse dér Jahréswende des Besuches dér Königin 
Maria TheresiaA junius 29. • '

Kassa-:/Ofszágos dalárünnepély.- (Landes Samgep- 
jfest) aug. 20—24. ... •

Kecskemét: Kecskemétvidéki íparki állít ás. (Indus- 
trie-Aptsléfl>ung) aug. 11-—25.— -> —;• » _

Komárom : A fötómivesék^ iskolájának"tniegnyíA... 
fása Darányi miniszter éAi^\^(Eröffnung dér Landa'irtschaft- . 

. liciten Schtule) julius' hn -
LMakó : Ipa]* és gazdásági kiállítás {Ind. und Landes-

- Ausst.) aug. 1. szept. 8. ■ .
Oravicza? a —délvidéki ~ kárpátegyesület kirán

dulása {Touri.stenaiisflug) aug. 1JB — 20.
Paks*: {Tód des) Villadi Kovács György halála,' 

juliuss hó.
Pécs s vidéke: Királyi hadgyakorlatok.. {Köuigs- 

manőver) szeptember. .
• • • Pusztaszer: Árpádürinepély ZÁrpádfest) augusztus 4.

Szabadka: Erzsébet ‘ királyné szobrának ? lelépte— 
h- zksAÁElisábeth Königin Dénkmed^nthüllung) augusztus. >’

Temesvár: A gyárvárosi r, k.‘ ü j plebánia-tömplom 
felszentelése.’ {Kirchenweihe) október.

J . --------------------------------------------------

KYom. Oebreczenyl Gyula kövnyomdájában, Sz.-Fehérvárott.

Irodalom. — Litteratur.
Englander József kiadásában Tatán megjelent 

volt ,,Látóképes levelezőlapok 2 és fél évi fennállás 
után megszűntek megjelenni, illetve a „Magyar képes 
levelezőlap44 czimü uj budapesti lappal egyesültek.

Die ^Látóképes levélezö-lapoka betitelte, Jin^ ~Tatcr er~ 
schienenc Sportzeitsckrift hat ihr Erscheinen \eing estelit^ 
respecti e ist dér neuen Budapester Zeitschrift „Magyar " 
Képes Levelezö-Lap“ einverleibt worden.

Figyelemre méltó intések cserélöli részere1
1. Mindig a saját város levelező-lapjai használan

dók, sohasem más városbeli, vagy reklámkártya,
2. Úgy a^czinízett, mint az elküldő czime mindig 

teljesen és tisztán írandó ki' L
3. Mindemkártya helyesen bérmentesítendő.
4. A. czimzett különleges kívánságán— ha e-^8ket

közzéteszi — mindig figyelembe veendők.- / ■'. -- ~
—^-5. A levelező-lapok . kelttel ^ellátandók, ~ téutáySl. 

indidók, a kártya szélére^WieTbTég- néni, á képre sémmi e ’ 
esetre nem szabad írni.

Csererovat. — (Tauschecke.) —\ '
* 4 hétig érvényes. Giltig 4AVochen. . __

Ezen rovatbanj azok czimeiü k-Őzöljüky Fik képes 
levelező-lapokat viszonoznák. — Egyszeri- beigtivtákpdijá 
25 fii ] ér, — 3-szori 60 fillér, 12-^íer,i 1 körön a . 50 fi llér.

, A „Hungária44 képes levelező-lap  gyűjtők első hazai egye- ; 
sülete tagjai czimüket a csererovatban évente''három- • 
szór díjtalanul tehetik közzé. ~ ~

In dieser Rubrik findet die Adresse jener Sammler, L 
Au/fnalimie3 die zuadressirte Ansiclitskarten értviederh, — Preis 
für einmaiigér Aufnahme ■„ I()~ Pf. fm^ dreimcvlige^A 

r^6l)A: M. 2A P.f.. ~
— Für' Mitpli. ed ér1 des E ungáVíscli enp-Antit

~ V^ Ö-mal .jáhjTich Ín't^gllflzé]re<Benütz^ig.
. _Jörg Gambini, a Sociotií FilateTi'ca Int. di RomX^ 

JitkáraT Roma . 5 Ily ' delpd^ose/i.éttg-7iiú-x^eiAú^k ki^nékú 
,. boríték alatt 10/-2Ö, 30 E^znldatü-nAó^épes 1 evei
lapot- küld", ugyanannyi kep§s levelező^ “ xy
lapot küld cserébe—’ . . .“S0 r . ' . ’é

~ Geiszler Róbert, Teubner & trsa ezég czimén Újvidék._ _
.• -. -t^h^Csakis^^i.elvrőh tbéUjégzett^ Jábk t: 1 apok.at. 1 (Nu-r

__ ' ;Orstgest.)^yfk sy
^^tanislausfWú . WaydQ^icz:, ’ Grvbótv' (Galíziefi^. Tilsak-.í

■ helyről bélyegezett J.ó<tayképé^’. lapokat.! ' .
Fodor Jákó, .Frankfiirt' .a^Mí. Breifegásse 11. I.
Schwárcz jídolf, Budapest Hunyady-tér 12J!\jM-incIen" 

hoznám érkezett kártyát azonnal .viszonzQk,_kül-
* '• földit'Ivétskéresen.-i-- ' i ——---- i--------------e- J; ■

Simon E. Budapest.^ JfŐposta, . táviratkézbesitő
. ^oszjtáHvdVif echangé^aved rout le möiide. excep- * 

sionelle TAurfiche étTAllémande’. (lorrespond. hongrois, 
l’a‘ilemande-sxfranqáis ét Tangláis. . , ...

u.j. H 11. Minthogy lapunk folyó évi 4? számában ■ 
közöld .felhívására cserekivánságokát .nein-jelentett be, 
nevtfnnínden megjegyzés -nélkül közölhetett áz_ A'.* P? N. 
lapjában. A vonatkozó szárnot eddig nem kaphatta meg, 

. mert, magyar nyelven irt’ levSező-lapja^ csak mostanában 
, járt 'UtUefordítás Végett.-Kívánságához képesL-az A. P.

N.. lapjának mai számában- csere kivan a fai- közöltettek. 
Figyelmeztetjük . azonban, a. mennyiben á ’ kapott és 
átvett kártyákra, nem hajlandó válaszolni, azok minden 
hó \5-é.ig, a minden számban foglalt „Figyelmeztetés44 
értelmében további eljárás végett.-egyesületünk 'üTeú 
nőkének beküldendők. Legczélszerübl) és legolcsóbb 
ugyan az ilyen -kártyákat,el nem fogadni; mely esetben 
a posta azokat feladójuknak visszajuttatja H. 51. s 
többeknek. Az A. P. N. czim’éit 1—683-ig tartalmazó- .- 
„ Annuaire44-t csakis közvetlenül az egyesület elnökségé-•. 
nél (Nan’cy, rUe des TierceTius 5.) 65 fillérnek előlege,s . . 
beküldése mellett rendelhető meg. Az A-. ,P;. N. hiyatalos, 
lapja cser erő yatában a név és-mzim,. egyszeri közzétételé c - : 
25 fillérbe 12-szeri 2 koronába'kerül.. A felvétel csakis . f 
a pénz előleges beküldése után történik. A pénzt, utal-’ 
ványon kell küldeni; ’ •  J r '

Kiadó-tulajdonos: a „Hungária44 Székesfehérvárott
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A KEPES LEYEEEZQ-LAP.
DIE ILLUSTRIRTE POSTKARTE.

, LA CARTE l'OSTAI.H ILLUSTRÉB.’ - .
HAVI FOLYÓIRAT KEPES LEVELEZÖ-LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA.

A „Hiingária" képes íevelezö-lap-gyüjtök első hazai egyesületének hivatalos közlönye.

Officielles 'Organ d. Véréin „Hungária."
Megjelenik minden hó 15-én.

Erschcint am 15. jedes . Monats. Szerkeszti: Klokiier József. Előfizetési ára egy évre 2 kor.
Preis jdhrlich 2 Mark.

* Székesfehérvár, 1901. Ili. évfolyam. — 9. szám. Szeptember 15-én.

Minden gyűjtő lépjen be
a

képes levelező-lap gyűjtők első hazai egyesületébe!! 
MahI a „Hungária" egyesület tagjainak egy 

■ . — a praktikus gyűjtést előmozdító egy
leti szaklapot és annak minden számához 1. leve- 
lező-lapot ad ingyen. " _
.MAi«f ezen, szaklap mindenben-tájékoztatja a 

gyűjtőt, útbaigazítást ad, ismerteti az 
' ^újdonságokat,, felsorolja-^, magyar alkalmi leve-

—a- lező-lapokat, elősegíti a csereösszeköttetéseket.
Mprf a ’> Hungária" tagjai a közel 1000 tagot 
”■ .* számláló franczia A. P. N. egyesület tagjai-

sH>4ák7 Ís tekintetnek, áTmiért külön tagdíjat fizetni

~M^j.Í^at^dlungária" egyesület megvédi—tagjait I 
liIürA a tiáztességtelen^lemektől.
Mppl az egyenlet körkűldeményei által módot 
-■■I v* V nyújt a tágqknak gyűjteményeiket olcsó 
áron gyarapítani és k'Kgésziteni. k
Mpi|*f a körküldemények utján mindenki értéke-

——l sithetjjazon levelezőlapjait, melyek gyüj^-.
töBTényében már. meg’vannak ^oubletták.)
Mapf az egyesület tagjai a hivatalos közlöny

A hirdetési rovatában árengedményben ré-/
’ . szesülnek. Csererovatát évente 3-szor díjtalanul 

használhatják. ■ __________ —•
MahI a „Hungária" egyesület főczélja a hazai

■ pCj levelező-gyártási ipar pártolása.
Mppf minden belépő uj‘ tag 3 finom, ■ helyről 
nlvl l bélyegzett levelező-lapot kap ingyen 
saját czimere^ _ —
Mprt eSyeshletünk idönkint tagjait értékes és
Iliül l rifica levelező-lapokkal lepi me®.

. Évi tagdíj 2 korona 40 fillér.
Beiratási dij egyszer s mindenkorra 1 korona.

" Ai kik a folyó évben belépnek, az év 
hátralevő .részére a tagdíj felét fizetik.

A tagsági dijak a Képes Levelező-lap 
kiadóhivatalának Székesfehérvárra küldendők. 

“ : Egyesületi alapszabályokat, -ügyrendet, a 
üldeményekre -vonatkozó szabályzatot és be

lépési nyilatkozatot- képes levelező-lapon kérjen 
Klökner József-úrtól,"'az egyesület elnökétől Szó- J o___ __ ______  ____
kesfehérvárott. . | Verbandes ín Székesfehérvár.

Jeder Sammler trete dem
1.- ungarischen Ansichtskarten-Sammelverbande

. „HUNGÁRIA"
bei. ■ • •

lA/píl ^er nHunSaria“ Verband seinen Miiglie- 
i "vll dém ein das praktische Samuiéin för--.;

dernde Verbandsorgan, und mit jeder Nummer 
desselben eine Ansichtskarte gratís giebt.-'

■ VU^qÍI dieses Verbandsorgan den Sammlern auf-'
"vll klarungen giebt, die Neuigkeiten, beson- '__

I ders die ungarischen"Greregenheitskarten meldét, 
’ und die Tausctiverbindungen fördert. _ <
■ \A/qÍ| jedes’ Mitglied d. „Hungária* zugleich 
i "vll Mitglied ist in dem nahezu 1000 Mitgl. 
I záhlenden französischen Véréin A. N. P. ohne

hiefiir besondere Gebühren zu zahlen.----- —
IMpíl dér Verband „Hungária" seine Mitglieder ' 
"vll gégén unlautere Elemente schützt.

p : I dér V erband durch seine Rundsendungen den 
Ovii Mitgliedern Gelegenheit bietet seine Samm- 
lung auf biliige Weise zu erweitern und ergánzen. 
IA/qÍIdurden Rundsendungen jeder seine :- 
X>y|l Doubletten verwertén kann. -<
lA/píl Mitglieder des Verbandes bei den An- 
Ovll nonoenim Vereinsblatte Rabatt erhalten 
und dié Táuscheőke -jáhrlich 3-mal -unentgeltlich 
benützen kőimen — —
lA/ail das Hauptziel des Verbandes das fördern 
Ovii deg Saínmelsportes in Ungarn und dér 
ungarischen Ansichtskartenindustrie ist.
lAf Ági -jedes neúeMitglied 3 feine Ansichtskarten 
Ovii unentgeltlich zu adressiert bekommt.
lAf Qil dér Verband seine Mitglieder von Zeit zu 
" Zeit mit seltenen u. wérffivollen AVsichts'— — 
und G-elegenheitskarten überrascht. ‘ t

Jáhresbeitrag 2 K. 40 Hí = 2 Mark ;±— . _ 
Beitrittsgebühr ein jür aUemab l K. == 85 Pfennig.

Jetzt eintretende Mitglieder zahlen bis 
Ende des Jahres die Halfte des Jahresbeitrages.

Die Mitgíiedsbeitrage sind dér Adminis- 
tration dér „Képes Levelező-lap" in Székesfehér- 
vár, einznsenden.— —■ —— t—

' Vereinsstatuten éíő., Anmeldungsformulare 
versendet — falls auf Ansichtskarten gebeten 
gratis und franco Herr Josef KlÖknerfPráses dés
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4. Kossuth. Lajos-tér (templommal), — (Kosszá-" 

platz mit Kirche.) h. F. — 36329. .sz.
GödölUr 4 ’
1: Erzsébet-királyné szobra Gödöllőn. Róna Jó

zsef szobormüve. — (Königin Efisabeth- Denkmal.) — 
Broncz levelező-lap. (Bronzansichískarte).

Herkulesfördö. Krizsány R. *

----—— : -2^Bzálló^az . arany oroszlánhoz; ........
góTdenen Löwen). — kf h. F. — 1211. sz.

3. Kossuth Lajos-tér. — (Kossuth-nlatz).
*F. m. — 36330. szl_ ’ t ;

1. Állomás. — (Bahnhoff — Aqu. — 14. sz: 
Herkulesfördö. Jager Emil.
l." Villany telep. — Elektri'sche Anlage, — Aqu. 

6222. sz.
Jaszenova. Wunder Gusztáv Fehértemplom. I

- 1. Rom. kath. imaház. Mühlmann-féle gőzmalom. f 
Gör. kel. sze±KteTíiplommPá^lyamdvar. —' (R. kath. Bet- 
haus. Uampfmühle. Gr. or. serbische Kirche. Bahnhof. — z. F.

Medgyes. Guggenberger József.
1 : Forkes-utczai kapu. (Forkeschgasser . Thor, — 

szk. F. 35453. sz.
2: Kő-utczai kapu. (Steingdsser Thor). — szk. F. 

35452. sz. . - . -. ......... .
— - 3: Zekési kapu. (Zejcescher Thor). — b. F. . .

4., M. kir. állHskola. (K. ung.. Staatsschule.) —--z. F.
5. Forkes-utcza. (Forkeschgasse^Blifk nach dér evang.

Kirche). Autochrom. '
6. Róm. kath. templom. (Köm. kath. Kirche). — 

"szk. 'K7 '
ilihkolcz.Ferenczi R. _ *“
1. Rudolf laktanya. —■ (Rudolf’skaserne). — z. F. 

2058. sz.. f *
Pozsega. Krausz József. \ •-><.. - .
1. Hid. (Brücke). — b. F. db. -— 275< sz.
Pozsony. Ziéher Ottmár München.
1. Dünarakpart. (Donauquai). -r- Aqiu-
Selmeczbánya. Joerges S.

. ~ X Eő-tér. J ’

Alkalmi levelező-lapok. — Gelegenheits-^arten.
jE^dapest^ tAz.. Eiiélergyá^ r az. 1000-dik kázáfíjá ; -•> ' 

elkéi^ffiXé. ^íe^Eiself schfö .Fabrik). 1901.; junius. ’
í. Az JLisele^gyár^ személyzete áz-^lÖOO-dk kazán 

elkészültekor 19Ö1. VÍ-hóban. (Personal''der^^briB)^Jy-\ 
szk,—EL. , '— .. . 7 - ’T”/ K—

..P" 2. Az; 1000-dik k^Zán elszállítása.—(Dér
Dampfkéssél.) — z“~F: ......... dK-.-. — - -

. „ 1. — 2 ; Szabó fivérek Budapest. • . . ! "T
—.. Bz^a^^tAutomobil^viÉág korzó. {Autómobil Élű
mén Corsof.— 1901. június 18.- . ;<

1: „Magyar automobil-klub..JíAutomobrl-kiállitás 
alkalmával rendezett virágkorzó- 1901. ^ji^nius 18.“ i * 
(Blumehkprso):^— szn. K. . r '' r
~ Budapest. ^zWR^y) Dezső halála. (Tód des A Szi- j 

Zdyyi>‘19üTT julius 31. " ‘
3: „Szilágyi Dezső szül. 1840. ápft 1, — f 1901. / 

juj. 31. “ (Arczkép, gyászkerettel). (Portrat mit Tra'uer- .1 
rand).' \ ' ''“'m . ‘ . j

AvrA^czkép ezüst keretben, f 1901. juliu_s_^K^, 
(Portrat mit siibemne/n^Eahni^ ^ — szn.^

Pécs—ifttcrfjacz-. Kír^IyVh^SgyiiKoíftio^í ^Königs- 
manőver). 1901;'szépt. 14. — 18. z

1. „ATpécsi, d.-miholjáczi cs. kir. hadgyakörlaP em
lékéül 19ÓT-“ (Jelenet a 'hadgyakorlatokból. A király1 
és József fhg. arczképe). (Manöverscene Portrat des Koriigs 
und Erzherzog Josef.) Aut. .

2. Ugyanaz. (Dasselbe). — szn. Aut.
3. Ugyanaz, de nagyobb, az egész kártyát elfog

laló kép. (Dasselb^aber grösseres Biíd). Z.
1—3. Löbl D: .és Fia Budapest. — Kárl K Pécs.
4. A gorcsonyi nagy főldbirtcrkos, nagyságos 

Benyovszky Xajós ur kastélya, ő cs. és kir. Felsége 
lakhelye az 1901. évi szeptember havi nagy hadgyakor
latók alkalmával. (Wohnung Seiner Majestat des Königs).
— Z. F.' . -- • ■ v

5. A görcsönyi róm, kath. plébánia-ház. Az 1901.
had

gyakorlatok alkalmával ő királyi Fenségének, a román 
trónörökös urnák lakhelye. (Wohnung des rumdnischen 

, Thronfolgers.) z. JF. 4—5. Kiadó ? (Verlag ?) - t

2

Újdonságok. — Neuheiten.
I FelkérjükTáí összes kiadókat és előállítókat, hogy 
újdonságaikból 1—1 példányt egyesületünk alelnökéhez, 
Kölbig Ferencz úrhoz (Temesvár, megyeház) ismertetés 
czéljából beküldeni "sziveskedjenek. ——

Wir ersuchen sammtliche Hersteller und Verleger 
immer je ein Exemplar Ihrer Neuheiten an den Viceprdsés . 
Herrn Franz Kölbig (Temesvár Comitatshgus) behufs Meldunng 
wid Besprechung einzusenden. Az Ismertetés következő 
felosztás szerint Történik : — Die Registrierung erfolgt in 
folgender Eintheilung :

I. Magyar kártyák. -■— Ungaris.cKe Karten.
: “ 1. Magyar t^Jkép^s levelező-lapok.-— Ungarische

Ansichtskart&h. - - ■ 'b '
2. Magyar alkalmi levelező-lapok.. — Ungarische 

' G'elegenheitskarten.
3. Magyar népviseletek. — Ungarische Volkstrachten.
4. Magyar történelmi és heraldikai levelező-lapok.

• —Ungarische geschichtliche und Heraldische Ansiohtskarten.
5. Magyar gyártmányú genre-és művészi lev.-lapók.

— Genre und Künstlerkarten i^ngariscRcn Fabrikates.
Q. Arczkép- és irodalmi leveleződapók. — Portrat 

u^d^l^ramscbeERartén. .
— f ■ 7. Zenés levelező-lapok; — Liederkartén. - ■ /

K. Re cl ám levelezőül apók. Reklam^Aíisichtskarten.
II. Külföldi kártyák. Auslandische Karten \

. . ’ x Röviclitésiek. — Abkürzungen. -
1 . = széles kép — (breite Ansicht).

■ ___magas kép — (sclimale Ansicht). !
A. '=)= Autótypia. -Aqu.— Aqüarellnyomat

—druck). F. = fénynyomat (Lichtdruck). F. K. ==■' fény- 
kép (Photögraphie.) Fm. . — fametszet ^Holzs^aiitt)-- 
Fku. = fényképptánzat ' (Phototon).. K. — kőnyomat 
(Lithographie.) Z. = Zinkographia. b. — barna (braun/ >

. _d. — delftr db. = dómbornvomattal\?m7- Prügedruck;)
f = főkete_ (schivarz'); _h. ;== Irpldvilágos {Mondschein^z^z^ 
ansicht.)] k. — ké^k (^Zaíí) • k~f. — kézzel festetU^Hand- 
colorirt) ] m. = m^iteU-pápirondawf geschöpföem Pápier)]' 

227^7.. ^ p. ==A piros (roth); sz. = szkm^Nupinier) j szn.' = szines 
L-d (fiirbig) ;u* *s£k. ' szürke {grau) ] ’ •

v. = viola (violett)z, {fitin))~

; I. Magyar kártyák. Karién.
I. Tájképes levelező-lapok. - Ansichtskarten.

___ __ 1_ Als/^Lendva: Baikányi ErhőT ~ - T
1. : Polgári iskola.' — (Bürgerschule) -— szk. F.
2. Fő-utcza. — (Hauptgasse.) — szk. F
Budapest. Szabó fivérek. __—■ __ -
1. Eisele József gyártelepe. (Fabrik J. Eisele.) T. .... . • • ~ -

/ - -v Budapest. Schmidt Edgár. «.
■ l.^-Lánczhid. (Magyarország és Budapest czimere.-)--
— Kettenbrücke. (Wappen von Utígarn und Budapest):^—; 
szn. K. db. — 73. E. sz. —1

n . ’ Czegléd.-Piros, J. r"\ v—- " ? . . <
1. Népkerti vigadó. — (Volksgarten Redoute). —

F. . • _? ' '
" ' 2. Ugyanaz. — (Dasselbe.) — Kf. F.

3. Részlet a népkertből. — (Partié aus dem Volks
garten). — kf. F.

4_ 4 : Evangélikus templonu— (Evang. Kirche.) — z. F.
5.*  JJgyanaz. (Dasselbe).. — kf. F.
6.. Árpádtér. — (Árpádplatz). — kf. F.

—- p 7. Jászberényi utcza. •— (Jászberényer Gasse). —

- 8. Vasúti állomás. — (Bahnhof). — kf. F.
__ ■ Djakovár. Brucka Maksa. - •„ . —

1. Főtér. (Hauptplatz). — Fkm. J
Érsekújvár. Conlegher J. és fia.

• í ■ 1. Bánhegyi-féle bőrgyár. — (Lederfabrik). — z. F.

téli- tájkép
7

(Portrat r

szk.
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Pozsony. Nyári ünnepély.- (Sommernachtsiraum). — 

1901. augz 18. 19. 20. * -

Magyarországi alkalmak
Ungarische Gclegenheitskálender.

. Az uj onnan .-megjelenő- alkalmi - levelező-lapok 
könnyebb beszerezhetését és azok megjelenésének ellen
őrzését előmozdítandó ezentúl mindenn számban e rovat 
alatt az utolsó két hónap alatt előfordult vagy a közel 
jövőben tartatni szándékolt ünnepélyeket, kiállításokat,

1. A pozsonyi vár látképe. (Ansicht Presburgs.) — 
z. Z. — Angermayer Károly, Pozsony.

3. Népviseletek. — Volkstrachten.
Medgyes; Guggenberger Frigyes.
1. Koldusczigány. Juhász. (Bettelzigeuner. Schaf- 

hirt.') z. F.
Djakovar. Brueka Maksa.
1. Horvát női viselőiek. {Nationaltrachien in Croa- 

tienf — z F.
^Weisz Károly Budapest, kiadásában egy sorozat 

xczigányál ah"Jelent meg remek szinnyomatban.
lm Verlage Kari Weisz, Budapest, isi eine Serie 

Zígeunertypen in -prachHfollen Farbendruck erschienen.
Az Uránia szinház kedvéncz mősordarabjából a 

^Tánczíl-\)é)\ ismét megjelent 12 db. különféle tánczokat 
, ábrázoló képes lap, melyek mozgó fénykép fölvételek 
-jután készültek. Most már .48 különféle kártya jelent 

f- meg, a mi szintén az általános közkedveltség jele. 
A tiszta' Tény nyomat a Divald-féle mű-in fez etet dicséri.

Von dem Repertoirstücke des Urania-Theaters „Dér 
Tanz“ sind mm schon 48 verschiedene Tünze darstellend'e 
Ansichtskarten erschienen, die in -.dér Lichtdruckanstalt 
Divald herg estelit worden sind.

Egyesületi hírek. — Verbandsnachrichten. 
A „Hungária" képes levelező-lap gyűjtök első hazai 
egyesülete. — „Hungária" erster valerlándischer 

Ansichtskartensammler Verband.
Székhely : — Sitz: Székesfehérvár..

Elnök: — I. Vorsitzender.: Klökner József Székesfehérvár. 
Alelnöki —11. Vorsitzender: Kölbig Fer.mczrVen\vsx&T.
Titkár: Schsiftführer:(xon^o^ ZynJr^’-Budapest, VI.,
V ’ Szondy-u.21. ■ _ -

Pénztárno^ : — CassietLf—ffi&ter Béla Székesfehérvár.
- Bizalmi férfiak : —- 'Verlrauensm-anner :
Bruckner S. Budapest,/VT., Dessewfiy-u. 23.—--- 

■^^^.KliKgerHugó Budapest, V., Báthory-u. 22. • -
^Szántó Samu Budapest, VI., Rózsa-u. 37. I. 14.
-Uzdká G ula Kis-Korpád.
RomeiágrFerencz, 54ts4z. tagunk az egylet javára 

ismételten szivés volt 100 drb különféle levelező-lapot 
felajánlani, miért nem mulaszthatjuk el. köszön etünknek 
ez „utón is-kifejezést adni.. __ ' ---- .

Összes tagjaink, kik tagdíjjal hátralékban nincsenek, 
a.f.vév októberAió 13-ántaftandó temesvári templom
felszentelés alkalmából megjelenő alkalmi levelező-lapot 
teljesen" díjtalanul fogják ^helyesen lebélyegezve meg
kapni. . h . ' , 4 , •
Societe Internationale des Amateurs deCartes

- ‘Postales lllustrées_A. P. N.
A „Hungária/ tagjai egyúttal az A. P. N. tagjai 

évén’, aunak. tagjaiv^Hcsereviszonyba léphetnek : a miért 
is az A, P, N, tagjegyzéke a yni lapunkban^ a Hungária 
tagjegyzéke az A. P. N. közlönyében közöltetik.

Minthogy az A. P. N. tagjai nem tagoknak nem 
kötelesek válaszolni, minden levelezésnél a Hungária 
tagjai A. P. N.- tagszámúkat használni kötelesek.

Tagjegyzék. — Mitgliederv^rzeichniss.'
(Csak a Hungária tagjai által vehető igénybe.)

926. John Borglund,S7oc&74oZw (Svédország),íNytorsgatau5.*
927. Mlle Marié Louise Couturler, Roisy-le-Sec, rue de la

Forge 116. _
828. P./ Bouchy, Malzéville, (Meurthe-et-Moselle) rue de

< la Republique 65.
929. Eduardo LÖppez Sotto, Coruna (Spanyolország),

" Gallé de la Paza 14.
930. MSaston Gödrön, Rosselange (Lo.rraine).
931. Emilé Bodln, Marseille,t (Bouches-du-Rhöne). rue de

la Republique.
932. F. Slove, Cormicy, (Marne). (Csak művészi-kártyá

kat gyüjtf-

933. Santiago Buxo, Barcelone, (Spanyolország), paseo
de San Juan 141. '-y -

934. Capitaíne Giuseppe Bianchini, Zwomop(Italia), piros- 
___L_ cafo italiano Margarida.
935. Alex; Walker, Santiago, (Chili), Casilla 1335.,
936. _ Prosper Hugóin, St.-Denis, (Ile Jde la Reunion),

maison Hugnin et Buciiét.
937. Mme Edmond David^--Ghateau de Flawinne, prés

xVű^wr^Relgium). - .
938. Mlle NLucy MorefiE VII., rue de Grenelle 39:
939. León BtHiiange, Montcy^t.-Pierre, pár Charleville
940. Jacques Lelandais, Neauphle-le- C7iaíeaw(Seine-et-Oise);
941. Mme Fernand Mahieu, Toulon, (VaríS ^óulevard

Sainte-Chatherine. /
942. Mlle Marié Wetzel, Bellevpe, (Seine-et-Oisef-boule-

vard Verd de St. Julién 20. (Szobrokat ábrá
zoló ék- művészi levelező-lapokat kér, a bélye
get lehetőleg a hátlapon ; csak hölgyekkel 
cserél.) ———»

943. Jean Pérépelkine, Moscou, (Oroszország), rue des
Jardins 151.

944. Federico Astengo, Florence, (Olaszország), rue St.
Gervasio 65. (Csak tájképes lev.-lapokát).

945. Mlle Valentiné Prat, Royan, (Charente Inferieure)
rue Foncillon, Villa Lutée.

946. Maurion de Laroche, Versailles, (Seine-et-Oise), rue
Duplessis 53.

947. Paul Schindeler. BruxeJes, (Belgium) piacé de la
Bpurse 1. — '

948. " Comte Louis d’Oultremont, Bruxelles, (Belgium), rue
Brederode 39.

949.  Francesco Mazzini, Le Caire, (Egyptom).*
Csere és czimváltozások:

Adress und Tauschclnderztngen:
A 734.. sz. tag jelenlegi cziiiTe: Aiguepersf (Puy- 

de-Böme).- _ V ■
A 906. sz-rag—cserét nem-kiyán. ' . -
A 907r sz. tag -nem Brammoní hanem Beaumont.
AJ)23, sz.'tagnál a tagjegyzékhez * teendő.

——;—Czimváltozások :
65. sz. (1065.) Romanow Rezső ur Skriván Antal le-, 

veiéivel, Ujyidék, Magyar-u. 11.

Figyelmeztetés. - (
A *-gal  jelöltek csakis azoknak válaszolnak, kiket_ 

kártyák ^küldése iránt felszóllitanak. Ezeknek tehát- 
csakis félsz ól itás-esetén küldendő kártya.

A- zárjelben foglalt különös kívánságok mindig 
figyelembe veendők. A hol ilyenek- nincsenek, ott a - 
cseréhez mindig az illető város legszebb és legjobb 
levelező-lapjai használandók.. •.< 1

Az A. P. N. tagjai-csakis a tagoknák, deA ezeknek 
feltétlenül kötelesek válaszolni, kivéve ha-külöm .kitett 
kívánságai "figyelembe nem vétettek e miatt minden 
levelezésnél az A. P. N. tagszámfkiteendö.

Ha akár á'Hungária^ akár az A. P.N. egyik vagy 
másik tagja oly levelező-lapot-kap, milyent^a_ta^egy- 
zékben foglalt jegyzet szerint nem gyűjt, — vagy 

rá czim hiányossága esetleg az olvashatlan aláírás miatt 
viszonozni nem tud, — köteles ezen levelező-lapot min
den hó 5-éig saját elnökségének, illetve ,sa Hungáriá 
tagjai" az alelnöknek a tényállás, ismertetése d mellett 
beküldeni, nehogy ^esetleg szabálytalan csere" miatt 
kellemetlenségei legyenek. Ezen beküldött kártyák 
havonta az egyleti közlönyben felsQroltatni fognak.

Az A. P, N. elnökségével, úgyszintén a tagokkal 
folytatoLL csérékné 1 a /V-rmüzm-esetleg német nyelv hasz-, 
nálahdó.
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nevezetesebb eseményeket stbt_felsorolni fogjuk es kér
jük igen tisztelt olvasóinkat, hogy az ezek ötletéből 
■megjelenő alkalmi kártyákból mindig egy-egy példányt _ 
körünk valelnökénelrm^gküldenT^zűvHskeajBnek. Esetleg 
kimaradt alkalmak közlese is szívesen fogadtatik.

Um das Anschaffen dér Keuheiten zu erleichtern, 
werden wir von j~tzt an allé in den letzten 2 Monaten 
stattgefundenen, sowie in dér nachsten Zukunft stattzufiin- 
denden Gelegenheiten registrirén, und ersuchen sammtliche 
Leser die neuerscheinenden Karten, sourie etwa ausgebliebene 
Gelegenheiten immer den II. Vorsitzenden unseres Vereines 
zu melden. ~

Bártfa: Magyar örvösök és természetbúvárok 31. 
vándorgyűlése (Ungarisché Aerzte-Versammluny}. Aug. « 
21—24'

Budapest: Báró Fejéryáry Géza jubileuma. Aug. 15,
Budapest ^ Országos tanító, gyűlés. (Landes Lehrer- 

CongressY — Aug,, 18—20.
Budapest: Anyagvizsgálók III, nemzetközt-kon- 

gressusa? (Internationaler Conjjress dér Materienforscher).
— Szept. 9—14.

Isaszegh: Honvédszobor leleplezés. (Denkmal- 
enthüllungY — Szept. 8. X

Kassa: Országos dalárünnepély. (Landes Sdnger- 
fest). — Aug. 18—20. _ ./ ■

' Kecskemét: Kecskemétvidéki iparkíállítás. (Indus
trie-Ausstellung). — Aug. 11—25.

J — Komárom : Helyi iparkíállítás. (Local-Ind.-— 
Aug. 25— ?

Makó: Ipar- és gazdasági kiállítás. (Ind. und Land- 
wirtschaftliche Ausst.) — Aug. 1. — Szept. 8.

Már maros-sziget: Mezőgazdasági és házi-ipari ki— 
áliitás. (Landmrtschaftliche und Hausindustrie-Aus^t.Y -t— 

Aug. 25. —? ~.
.'A Oravicza : A délvidéki kárpátegyesület kirándu- 

lása. (TouristenausfiugY — Atíg. 18^-50.- —,
Pannonhalma: A magyar’benczésrend alapításának 

900-ik évfordulója"
x ungarischen■ Benedikiiner-Ordens). — Aug.-18.

. Pécs—D-Miholgac Kifályi-lr ad gyakori átok HfnWyy-
^niangver.') Szept. 4—18. z

. á Pusztaszer: Arpádünnepély. (Árpádfest).Aug. 4.
Szabadka: Erzsébet királyné szobrának leleple

zése. (EnthiUlung des Konigin Elisabeth-Denkmals). Aug. ?
1 ~~ Szatymáz': Kápolna felszentelés. (Kapellenweihé). — 

Aug. 15: s ; ■ “■
Temesvár : A gyárvárosi r. k. üj plébánia Templom 

felszentelése? (Kirchenweíhé). — Okt.JL3. r
Végvár: Száz éves fennállásának, évfordulója/?’ 

, (100. Jubileum der Gründung dér Genreindé). ~ Aug. 25.^
- Verebéig: Templomszent élés: (Kirchenweiche). Aug. 15.

Figyelemre méltó intések cserélők részére! __
1. Mindig a saját város levelező-lapjai liasználaii- 

dók, sohasem más városbeli vagy reklámkártya.
2. Úgy a czimzett, mint, az elküldő czime mindig 

teljesen és tisztán írandó ki/ '
3. Minden kártya helyesen bérmentesítendő.

---4. A czimzett különleges kívánságai—ha-ezeket 
közzéteszi — mindig figyelembe veendők.

5. A levelező-lapok kelttél ellátandók, téntával 
írandók, a kártya szélére lehetőleg nem, juJképre semmi 
esetre nem szabad írni. ,

Beachtenswerthe Winke für Tauschende.
» 1. Es sind immer Karten des eigenen Ortes, kei-

- nesfalls solche eines anderen oder Reklamkarte zu 
verwenden. ‘

2. DieAdresse des Aufgebers und die des Adres-y 
saten jst immer deutlich und vollstándig auszuschreiben.

i 3. Jede Karte ist richtig zu frankiren,
angegeben, _sind die speciellen Wünsche 

des Adressaten immer zu _berücksichtigen.
5^ Jede Karte ist mit Dátum zu versehen, mit 

-Tmt?. ™ bescheibén, auf dehi /Rand dér Karte^t-fiill^ 
mögtreh, nicht^ aüf dem Bild abbr keinesfallírzu schreiben.

Bytia MVayMdájában, Sz.-FehervároM.

Levelező-lap porto-tarifa
A dij fillérekben értendő.

Rendeltetési ország
Mint 

levelező-lap
Mint 

nyomtatvány

I. Magyarország. . 4 2
II. Ausztria, Bosznia, Her- 

czegovina és Német
ország . ... • •

.5 8

’III. Montenegró, Szerbia 5 5

IV. Rumánia, Növi bazári 
pasalik és'egyéb külföld 10 5

Zselatinnal vagy más átlátszó anyaggal borított, y.x 
vagy összehajtott, lezárt, úgyszintén''ráragasztott s le
zárt borítékkal ellátott levelező-lapok csak mint levelek 
továbbíthatók, mely esetben a I—III alatti országokba : 
ha ,20, illetve a Németország, Montenegró és Szerbiába ’ \ 
szólók, ha 15 grammnál nem nehezebbek 10 fillér, egyéb 
országökba 15 grammonkint 25 fillérnyi dij. alá esnek.

Vegyes. — Verschiedenes.
Berecz Viktor vasúti könyvkereskedő buzgó ta

gunk (Győrött), eddig már 114-féle győri levelező-lapot 
hozott forgalomba. Most a 114 levelező-lapot ismertető 
kimerítő jegyzék jelent meg, melyet mindenki egyszerű
kérelemre ingyen és bérmentve kap meg. Tudvalevő 
dolog, hogy a Berecz-félé, levelező-lapok a budapesti 
levelező-lap kiállításon ezüst éremmel tüntettek ki. — 
Sokat lendítene a gyűjtésen, ha minden egyes kiadó 
időről-időre ily jegyzéket bocsátana ki.

- Nagy hasznot____
érhet el minden képes levelező-lap 
kereskedő a most megjelent Várnay- 
félé „Versek és idézetek. Képes 
levelező-lapokra és emlékkönyvbe 

_ árusításával.
" Igen kelendő czikk. s~ 

Bolti ára 20 fillér. — Készpénz 50%-al. — 
100 darab vételnél 60%. ’

VÁRNAY L. Szeged, Kárász-iu 9 
est, VII.,Kerepesi-ut12.

La Revue Cartophile gratui lement les offres 
d’échanges de cartes posta] es; illustrées. — Abonne- 
ment: un an, 3_fr.. donnánt dtóh^á üne prime gratuite 
de 30 cartes illustrées.

Bureaux: 7, Rue Gustine, PARIS, (XVIII.)

Ansichtskarten mit eingeprágten Postmarken
von

Dámsch V/estindien, Island, Fáröerne,
2 Ansichten 6 Ansichten 2 Ansichten r

Dér Preis Istinir SO fillér per St. v 
(Catalog- Senf 60 Pfg. pr St.) einzeln^ 
vollfrankirt und direct von diesen Landefn 

zuadressirt.
. Als drucksache 25 fillér pr. St.

CassaperPostanweisung oder in Briefmarken 
A. Miinek, Copenhagen, Lundingsgade 4.

Kladó-tiHajdonosj a „Hungária^ Székesfehérvárott.



LA carte posta le illüstrée.
HAVI FOLYÓIRAT KÉPES LEVELEZŐ-LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA.

A „Hungária14 képes levelező-lap gyűjtők első hazai egyesületének hivatalos közlönye.
Officiel-les Organ cl. Véréin ..Hungarja," 7—:

Megjelenik minden hó 15-én.
Erscheint am 15. jedes Monats. Szerkeszti: Klakner JŐZSe-f. Előfizetési ára egy evre 2 kor.

Preis jtihrlich 2 Mark.

Székesfehérvár, 1901. III. évfolyam. — 10. szám. Október 18-án.

Újdonságok. — hleishöiten. zy
Felkérjük az összes kiadókat és előállítókat, hogy 

újdonságaikból 1—1 példányt egyesületünk alelnökéhez^ ; - 
Kölbig Ferencz úrhoz (Temesvár, megyeház) ismertetés j 
ezéljából beküldeni szíveskedjenek. . . h^y ;

IFir ersuchen sammtliclbeP IHrsteller und Verleger ó 
immer ^e cin Eremplar Ihrer F ' '

' Herrn Franz Kölbig {Temesvár Coinitatshaus) behufs Meldunng- \ 
und Be gírechung einzusenden.
felosztás szerint történik :

Jolyénder Eintheilung: - ' " ■ - -
E Magyar kártyák. —líarte-n. ' V

1. ‘Magyar tájképes levelező-lápok.y-- Gngarische -
Ansichiskan'ten. ~ / — -r

2. Mágy ar al k al mi 1 gv e lez ő -1 apó k, —. Uugai ás eh e ; ’
----- ^GFkg^eKheitskarten. ' ’ ’ • _ ' - r j

„3. Magyar, nép visel e Lek. — ^uidP:isphe IIolkstraLMhn^- 
'.Jl. Magyar történelmi és •he™dik^r-4évi$^íő-lapok.

—"Kétrétű levlapr-(2 théilig). b F. ' . - '
360. Gyárvárosi nniníatom.— (Fabriker Kunstmülde) • ■ /.

— z. 1-'. . •• " -- - ■
— ' • _.^»íföi;«E"^OTgor<T Sándor.- ■'
■’ _yh K36±7VifiaJV"íIsmeierr — kf, F. . . LH®

A\i 3621. IJj; gyárvárosi E kyplebánia templom. — Neue 
fdÖriker r. k. — b. F. *__

- 36áÁÜgyaüaz, — —~kf. rEL .
^Wsgwy,Ifea.sMik^ j?\y7r-;' . *

Ey 36Í. Kossuth-üt eza. Kb^sufh-gasse, — z. F.
; 365. Városi színház. —Atdal^hes Theater. — z. F.

366. JózsefvároTs. Scudiertéf. -A Seudier Platz. — 
bv F. -M ' ./ - —— T

: 367. Józsefvárosi in dóház .r— Baknhof. — b. F.
y 368; Józsefvárosi .takarékpénztár épülete. — Spar- 

ka^sa >Gebdude. — ,b. F. N - • — .
\ ' V ’

2. Alkainii levelezHa^űk. Gelegenheits-Kartefr.
- .' íblbplezésl.^- {Honvéd. Denkp.

viahntli^llü^g-:} Szépti 8.' fyjySó ?y . -y.
JtfcJ^aszeghr..JionVédszobpr. (Isaszegher HónvécP

■ Bénánál):y^Tdhntz/é$ .Kishalmi Budapest. ■ '
' ^P^^Gőrcs^íiyrD.-MMljaczz Királyi hadgyakorlatok.,. 

(Königsmanö^rő — Szepl. 4 —döf -.T~
/K y-' 6. • A. Péösi-GörcsönyyÖ.-Miholjáezi cs, kir. had- . - 

gyatóflát emlékéül. (Az 1. alatti kártya primitívebb 
kivitelben és sotétebb ‘kék színben.) (Karte Nr. 1.,-. 
in priniiiiver AusJ'ührung und dunklerer Farbe íind anderer 
Inschrift.) Z; — 'Löbl JD. és Fia Budapest. ■— Fischer 
Ferencz Pécs, ’/ y '"f . \ ' ’ ' , • , '

7. „űruss Főn dén Kaisermanbrer 1901.“ (0 Felsége 
*arczképe, ' az" ös.ztrák -'sas és 3 hadgyakorlati kép.)< —

- {Ihrer M^jesta( dér' Hátérreichische Adler und 3 Manőver 
bilder.) — z.htt'y.— fenik Miksa DJá^pvár.

~ 8.’yÖ íeísége. a király jelenléte .alkalmával. 1901.
szeptember haviban Görcsöny; és Dolni-Míholjac mélfett- 
lefolyt nagy diadgyakoríatok emlékéüF‘..(Ö Felsége arcz- 
képe és 3 had’gyakörlati tép.) —- (Portréit Ihrer Majestat 
umgebe^ von 3 Manöberbiíder) — k. A. — Freistadt ML 

-Pozsony: ■ y. .
9í Emlék a pécsi hadgyakorlatokról szeptember 

1901. (Pécs^ látképe, az osztrák^ korona és lobogó. — A 
király, a román herczegyKrieghammer, Este, FürstTjob- 
kowitz és, Bechlolsheim arczképe. Gyalogsági Támadás.) 
— Zűr Erinnerung an die Fünf kirchner Manőver Heptember

—'• U^^ispl},F'^B^phíchtÍiche und Heráldts^dip_^-A^Í(NlskartenN
d. Mfegyar gyáytmánóyi gép'fS^és művészi lev.-lapok.

— jGeure und Künstlprkarte^^ FaEFkates.-: ■
6. Arczkép- és irodalmi ‘levelező-]apók. -^-Jlortra/

Und litvrurisFpe Karton z ; " élt
,1. 7TEéné>^_levelező'layok. — Liedérkarten. ” , 

—- 8. KeclánKlevélező-lapok. — Reklám Ansichtskárién.
‘ II. Külföldi kártyák. Auslandiseke Karted.
- / Rövidítéseké Abkürziiw^ -

1 7,e== szeles kép _ — (brelte' Ansicht). - 
J y. .1 • — maga,* kép — (schmale Ansicht)'...

_ ______ . A. — AutorypA, Atpli.z^.Aquáréi Ínyó-níat (AquareH- :
. T—druckd F? —: fény nyomát (Riehtdruck). F. K?K_ fény- 

kép (Photographie.) Fm. — faní'etszet ^(Holzstfinitt.)
y Fku. = fénydíéputánzat- {PhototoniF^-A^'. kőnyomat 

{Idthpgraphie.yZ. == Zjiikograp,hia. b. — barna {bráun) f 
-d. z= delft y db.TAr dpmbórnyómat tál (imt rBríigédrkck;).
f. = fekete ^cfticarz) j._. h. 7= holdyilágos {Mondschein-

: ansicht.); k. — kék {blau); kf. — kézzel festett {Hánd- 
, colprirp- m. — merítetKpapiron {áuf geschöpftem Papién) ]

p. = piros {rothb ] sz.‘ — szám (Niunmer); szn. — színes 
{fdrbig); szk. = szürke (grau)]-t. = téli tájkép 
(Schneelandscjiaft); v. — viola {indlett)] z. zöld {griln.)

' p- I. Tájképes levelező-lapok. - Ansichtskarten. r
\ A, ■ "/ í

Isaszegh. Díváid Károly Budapest. .
1: Honvédemlék.. ^- (Honvéddenkmal) — szk. F.. m.
Lúgos. Auspitz Lajos.
1. Színház. — Theater. — z. F.- ' . : c
2. Honvéd laktanya..— Honvédkaserné. — z. F.

. 3. Vármegyeház, — Komitatshaus. — ,bi. Ft— - —
Lúgos. Weisz és Sziklai. , J’
1. Gőr.- kath. templom. Városháza. — Griech: kath.

Kirche. Stadthaus — z. F. 57. sz. ’ "'•A-
2. - Ainigó kávéház és róm. kath. templom. — Café 

Amigo und r’rkath. Kirche. F. 56. sz.

3. Szí.-István kápolna. . — Sctcdftefanskapelle. —

4. Lugosi főgymnasium . és színház. — Lugoser 
^bergymnasiufW'und Theater.— b. F.

Pásztó, Holczer. József. ,
1.),  Holczer József üzlete. Vasúti állomás. Állami 

W/(W ro, tztyr/ polgári fiúiskola. Szent-Lőfincz templom. —(Holezer Jó- 
r Neiiheiten an den Vic"prases í sefs Geschaftslocal. Bahnhof.. Staats--BWrgerschule. KircheJ 

-    kf. F. 31480.'sz. .. / ' S12*
Az. ÍKmjert^és^kövefkezfi -t— Futnak- Kisze-Iy’ Józsefi - -, y

— í):e Registriening erfdlgt tn ' y ’ "1. Tóth Ede szülőháza és emléktáblája. —■ {ENTóth’s 
Geburtshaus i(ift G.edüchtnisstafel.) — k. F. 2105.

—-_t. .2.4 * **Uj;y4te^háza-- yNeués Stg/ltJunis). - h. F. 2435.
^mlsrar. PotátAek-féle/ könyvkereskedés: 

■ r . 35J. Józsefvárosi indóház. — (JosefstadteizJIahnhof.)
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' 1901. (JPünfkircheft, Östérreichische Krone und Fahnen, Por- 

trcits. Manőverscene). -r- szn. K. — Erisen y- Wien VII/8.
' v 'Temesvár, A gyárvárosi millenitimi templom fel- 

• szentelése. {Consécrattöndér Mttteniumskirclie^ — okt. 13.
1.) A femesvjir gyárvárosi uj róm. kath. plébánia 

templom ünnepélyes felszentelése emlékére. 1901. ok-iúlB. 
Dessewffy Sándor püspök. Dr. Telbisz Károly polgármester. 
Vudy Antal apátplébános, (az uj templom.) — Portréit 
des BischofSy Bürgermeisters und Abtpfarrers. Ansicht dér 
Kirche, — szk. F. — Kralicsek Béla 60.-sz.-—-————-i

5. Genre és művészi levelező-lapok. — 
Genre und Künstlerkarien.

Ruzicska Gyula (Debreczen, Csokonai nyomda), ki
adásában 6 darabból álló képes levelezőlap sorozat jelent 
meg, melyek fénykép után készült jeleneteket ábrázolnak 
a-nyomdász életből és pedig: 1.) Hétfőn reggel. 2.) Vi
gyázz Pista, szólj, hájön a faktor! 3.) Ki fizeti az 
uzsonnát? 4.} „Valczon.“ 5.) Társas-ebéd .a „valczon/- 

,6.) A gépmester „egyenget/1— A levelezőlapok tiszta 
fénynyomatban sokszorosíthattak. Az értük befolyó tiszta^ 
jövedelem — mint a levelezőlapokon ‘ olvasható — a 
nyomdász történelemben jól ismert tótfalusi Kiss Miklós 
kolozsvári síremlékének restaurálására fog fprdirtatni-.

Eislér G. képes'levelező-lap kereskedő (Budapest 
VI. sziv-utcza 43. szí) kiadásában egész csomó újdonság 
jelent meg, melyek közül következőket soroljuk ma fel.

A 71. számú-sorozat gyermekek részére van szánva 
.és Pajkos Péter (Struwelpetér) tettéit mutatja be 30 
különféle levelező-lapon. (671—700 sz.); /

< a 48. számú sorozat az oly mp iái játék okát mutatja 
be, 12 különféle élénk szép festői kivitelű kártyán 
(701-712 sz.) ; - .

a 3. -számú' sorozat 10-féle . tájképét tarfedj^az,-. 
. Jk • szinpompás kivitelben (713—-.722 sz.) ;

a 23. számú sorozat humoros emberi alakba öltött'~ 
állatokat, 10 különféle jelenetben mutat bA (723—732. sz.) 

a 2. számú sorozat csinos gyermekalakokat, ábra- . 
zoló 10-féle levelezőlapból - áll^ Ízléses-- kivitelben 
(733—742.1 sz.) •; • . - ■ <

- ' a 73. száma sorozat amithologiai és pedig a követ-
kező görögisteneket ábrázoló 10 kártyát tartalmaz, kék 
alapon, aranyozva, Laokon (743), Mars-Venus (744), Ari-' 
adne (745/, Gladiátor (746), Amazona (747), Amor-Psyche . 

s t ■ (748), Polyhyínnia (749), Venus (750), Apollo (751), Diana 
(752); ‘ - /,

á 14. számú sorozat áll 10 különféle, virág, jokey, 
humoros stb. kártyából, fehér merített papíron, domború 

’f:T ■ arany kerettel; . - u
a 13. számú sorozat hollandi vörös merített papíron 

domború ezüst kerettel. Különféle genre képeket mutat b^f 
. V Az Eisler-féíe kártyák csinos kivitelük és olcsó 

áruknál fogva (a 13. sz. sorozat 5 k.; a 14. sz. 4 k. 50 f. 
a 68. és 73. sz. 4 k., a többi 1 korona 60 fillér százaid kint) 
a legmelegebben ajánlhatók; 7 ~ ~ A y

Klein :,S. ..Sándor (BécsJ, Dofotheergasse 6.J a le- 
■, - folyt hadgyakorlatok alkalmából..egy sorozaV a katonar-

* ’ ". életből vétt jeleneteket ábrázoló szép, tiszta fénynyomat-' 
bán fénykép feltételek útán sokszorosított levelezőlapot- 
adott ki, melyek következő jeleneteket ábrázolnak :

u Honvéd gyalogság, . . , . ./ „tüzelni!“ — ,2. sz. 
Huszárok diszfelállításban; — 6. sz.
Huszár járő^zség. 7. sz.
• • • Egy raj a jobb szárny meg hosszabitására.

— 11. sz. - '
Ló vizsgálat. — 12. sz.
Tanácskozás /pihenés alatt. — 15. sz. '
Lovagló, gyakorlat. — 17.
Tornagyakorlat. — 29. 'sz. .
Kihalgatáson j — 30. sz.“ '
Négy soros tűz. — 32. sz.

. Gyalogság diszmenet. — 36. sz.
Huszár diszmenet. — 37. sz.
Huszár támadás. — 56. sz.
Gyalogság támadás. — 61. sz. -
Négysoros tűz. — 63. sz. ... : . • ‘
Gyn^akHapport. — 72. sz, 7 ~ ~ ~
Féldwache Abfertigung. —. 73. sz.
Erríchtung eiues Zeit Spitales. — 74. sz.

: Chargeiireiten im Easernhpf. - 87. sz.

Választási kártyák. ,
Alább közöljük a. szerkesztőségünk előtt mai

nap ig ismeretes választási kártyák .felsorolását. Mint
hogy több mint valószínű, hogy ezeken kívül’még sok_, 
kerületben j elent meg a jelölt arez-képóye 1 el 1 átóttrdeve- 
lezö-lap, (esetleg különféle szöveggel) Telkérjülf összes 
tagjainkat és olvasóinkat, hogy minden itt fel nem sorolt 
kártyát tekintet nélkül, hogy teljesen uj kártya-e vagy 
csak a/ szövegben külömbözik az itt felsoroltaktól, akár— 
használva,-akár használatlanul egyesültünk alelnökének 
beküldeni szíveskedjenekf A felmerülő kiadásokat szí
vesen megtérítjük esetleg, cserében más kiváns^szerinti 
kártyákat adunk.

I. Az Athenaeum (Budapest) kiadásában két színes 
aútotypiában eloállHtótt kártya jelent meg : az első :

‘1.) Ííossuth Lajost ábrázolja a „Szabadág test
vériség, egyenlőségé lobogójával, kalapot emelve. Szö
vegé a „Kossuth nóta“ első versszaka

■ ,2.) A második kártya Petőfi Sándort nemzeti színű -
.vállszalaggal,, karddal é^ a „Szabadság, testvériség, 
egyenlőségé lobogójával ábrázolja. Szövege a „Talpra 
magyar^ elsjLyersszaka.

Va/ó^zinü,, hogy ezen kártyák az egyes jelöltek .
• nevei veí/j el szavaival, ott is kerültek forgalomba.

IT. BlAu Jozsef (Budapest) kiadásában-egy 6 .drbból 
álló Baseli Árpád festő művész képei után készült sorozat 
jelent meg, mely aztán az egyes jelöltek . arczképeivél 
és különféle szöveggel, kóftesezélökra szolgált. A sorozat 
egyes.-kártyái (kivéve az ötös számú) . folyószámmal 
vannak ellátva. Az első kártya balsarkában kerekalaku 

^magyar ’czimer, jobb oldalán hosszú kardi mérleggel, a 
közepéik.a. jelölt, arczképe köriil virág díszítés yajilt^j 

második^ kártyáiig :a -inagya]><<^iíher kétszer akkora” 
előtte 'egy modern’stylü Hungária tekint a jelölt arcz- 
kepére ; a harmadik- kártyán egy allegorikus női alak”. 
a nemzeti zászlót- tartva a-..jelölt arczképét tartalmazó 
kerethez támaszkodik ; a negyedik kártyán a jelölt arcz- 
képe négyszögü keretben van, melyet a közepén kard 
szel át; az ötödik kártya hasonlít némileg a negyedikre, 
de a kard rézsut iránybair ísjzéli a képet ; a hatódik kár
tya közepén a jelölt arczképe szabadon áll, felette a 

, magyar czimer, alatta kard, mérleg s néhány virágszál.
A kártyák mind remek szinnyomatban készültek. Eddig - 
következő kártyák ismeretesek f

a} Báró PodiTtaniczky Frigyes(BxvlapssP) arczképévelr
1. számú
2.
3.
4.

v3:
k A:

5;
6:

»
n
n

kártya, szöveg nélkül
£
r
v- 1
n

V 
r

\ 8: 6-.
E kártyák kétfajta^ szept. 29-ikén és október elsején 

^keh^-s^övoggebűs-kerültek volna állítólag forgalomba.-^ 
b) Gajáry Géza (Vácz)- arczképével rés „Tisztelt 

Barátomu megszól-itámu sz^ptembar>. ű 1 -én-kelt,pro>§-' 
rammbeszédre való meghívást tartalmazó szöveggel.

9-: 1. é'zámu kártya ’ ••
10: ~ 

. - 11:
12:
13:

- »

3.
4.
5.
6.

-7 ■ . ■

.< P • A. —s . -
-■■ • ' ■■”?’ ~ ' - -•„■• .

.”■ - — . p'
kártya Váczott állítólag nem adatott

n
‘•X

a kettes számú 
volna ki.

c) Szacelláry György (JDörogh) arczképével, szöveg,
nélkül. . ''

14: 1. számú kártya. . . u
. 16 :~2- » — .» « . . . ——.

/■ 17 Í.6-- ; ------——-
Valószínű, hogy a 4űés 5. számú kártya s hogy 

valamennyi szöveggel ellátva ^használtattak
d) Sümegi Vilmos. (Letenye) arczképével is „Magyar 

Véreink^ megszólítással kezdődő szöveggel,.-
j-y 2-, 18: 3. ^á.mii _ ----- - —

• ' ' Á- ' ' "

■■■ 20: 6. . „ y,.- -
Az hogy az 1. 2. és 5. ..számú kártya Letenyén is 

használtatt*tt-e, megállapítható nem volt.
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e) Surányi József (Hátszegé arczképével eddig 

csak egy és pedig: (
-21: a 3. számú.kártya ismeretes „Stiniate Frate** 

kezdődő szöveggel. .. ........  - .
■ ^Állítólag Monoron és O-Budán is ezen sorozat 

használtatott. -
III. A~ ..Kosmós ’ (Budapést) kiadásában -5^ darb. 

„Választási emlék 1901-bőlu dzimü—-levelező-lap jelent 
- meg színes kivitelben mely valamennyi

„Éljen

szeretett jelöltünk^
felirattal lévén ellátva, valószínű, hogy egyes jelöltek 
neveivel is kerültek forgalomba. 3 kártya az egyes pár- 
tőkÉüEŰbrázolja s mind-egyikén következő vers-van: ..

Száz kortes egy sorba
• -Lászlót lobogtatva ;

Fel van .rá. írva
- A hármas, jelszóba _ J t ------- - —................... - —---- «öjm.xa*.x

Mi hoz jót hazánkra a f. é.' október hó 13-án tartott temesvári tamplomszen-^
A hármas jelszó. i tetés alkalmából megjelent alkalmi levelezőlapból a fel-
22 : a kormánypárti főkortes zászlaján a kővetkező:__|__szentelés napjan saját nevére czimezve minden tagunknak 

r ’■ v egy-egy példápyf; küldtünk.’Ezeíralkalmi kártya összesen„Mi-kell a magyarnak
Jogj..Törvény, Igazság
Étyen .a szabadelvű Magyarország 

23: a függetlenségi ^áft~-é~ meg’igy hangzik
„Xíi kell ’a magyarnak

-• Önálló Vámterület, magvar hadsereg, nem-
- , . — ----zeti bank^_

_— * Éljen a fiffrge^len Magyar o rs?ág• •.
_ 24: a.néppárt-ég r

„Mi kell a magyarnak,
Hit, remény, szeretet
Éljen a hithü Afegyarország’*

=1

-- V . --- -Ou/-----  ---o ~
25: a negyedik kártya a választókar ábrázolja,

.szövege ez: - /
- - Száz polgár egy sorba 

Megy a választásra
. ~ Ki akarja javunk ?

Azé szavazatink 
S a ránk azt kiáltja 

; Éljen ------ ----- -—1
' .^XÉzeretett jelöltünk. ' -

26 : azü^odik kártya a j elölt éket tűn tetilela mint
• horgászszák a mandátumot. Szövege : 

Száz jXölt egy sorba
Horgász^ mandátumra _.

•. Van közte jobb is ' “
■ Néppárti s bal .is 

Készen a fogásra.-
VI. Klökner József egyesületünk elnöke is kiadott 

__ egy szinriyomatu választási kártyát, mely a jelöitar.cz- 
Hcépét üdvözlő és zászlókat lobogtató választó közönsé
get ábrázolja. A bal sarkon az.  uj országház képe 

. látható?--T—? M • • ■ - ■ . . J
27. arczkép nélkül^helyetta—Választási ,üdvözlet

— szöveggel. . z. ’ ~ -
28. Gróf Zichy Jenő arczképével, —szövege: Éljen 

Gróf ‘ Zichy .Jenő Sz.-Fehérvár ^szabadelvű képviselő
. ’ jelöltje, . ; . -

t •’ . 29. Gróf Andrássy Géza. arczképével, szövege: 
„Éljen Gróf Andrássy Géza. _ ‘

30. WlassitóGyula arczképével szöveg nélkül.
f 31. Gróf Karátsonyi Jenő, -arcképével, szövege: 

. Éljen Gróf Karátsonyi Jenő a zichyfalvr kerület szabad
elvű képviselője. T 7 ‘ ‘

- ■" „ 32. Gróf Apponyi Albert arczképével, azovege
Éljen Gróf Apponyi Albert, Jászberény szabadelvű kép-^ 
viselő jelöltje.

' 33. Éljjen Almássy Géza ^Jászberény szabadelvű 
képviselőgj^Öttje../ . '

34. Éljen ‘Lukáts László m.^kir. pénzügyminiszter 
Körmöczbánya képviselő jelöltje.
'_ Béla. Qsap 1901. október 2

a 33—35. számok arczkép nélkül az arczkép 
helyéh „Választási üdvözlet “ felirattal.

Egyesületi hírek. —Verbandsnachrichten. 

A „Hungária" képes levelező-lap gyűjtök első hazai 
egyesülete. — „Hungária" erster valerlándischer 

Ansichtskartensammler Verband.
Székhely: — Sitz: Székesfehérvár. r 

Elnök: — I. Vorsitzender: Klükner József Székesfehérvár. 
Alelnöki —II. Vorsrtzender: Kölbig Eertncz Temesvár. . 
Titkár : — A^chriftfuhrer: Gondos Ignácz Budapest, VI.,

ÍSzondy-u. 21.
Pénztárnok: — Cassier: Gigler Béla Székesfehérvár. 

Bizalmi férfiak: — Vertrauensmanner: 
Bruckner S. Budapested/!., Dessewffy-u. 26. 
Kiinger Hugó Budapest/v., Báthory-u. 22.

—* Szántó Samu Budapest, VI., Rózsa-u. 37. I. 14.
. Czakó Gyula Pápa. Barát-utcza 316. sz.

Értékes ajándékban -részesítettük tagjainkat, ugyanig 

csak 1000 példányban jelent meg és két nap alatt telje
sen elkelt,* úgy-hogy ezen kártya nemsokára értéket fog

. képviséliiLEredeti Ígéretünkből eltérőleg ezen kártyát , 
rmainden egyes tagnak küldtünk el, azon reményben, hogy 

a tagdíjaikkal hátrr’ékban levők tartozásukat míeiobb "ki- 
egyenlíteni fogják. Egyesületünk czélja tagjainknak--- 
mentül több előnyöket nyújtani, a mi azonban csak ügy 
.lehetséges, ha mindannyian vállvetve egyesületünk és 
sportun k fel vir ágz ás a és jterj e s z t é s e érdekében működnek, - 
mire ezennel valamenyi- tagunkat úgy az egyesület, mint 
saját érdekükben felkérjük. . ’ -

Körküldemény forgalom. Utóbbi időben gyakran elő- * 
fordult, hogy egyes tagok a körküldemények továbbitá- 
sárólj az alelnököt nem értesítették, a körküldéínényt- 3 
napnál tovább tartották maguknál, a köröztetési' sorren
det önhatalmúlag megváltoztatták. Figyelmeztetjük en
nélfogva az összes résztvevőkét—$ körküldemény sza- 
bályzatban foglalt utasításoknak, mélyek a körküldemény 
kisérő levelének’élkŐ oldalán is foglaltatnak, szigorú és 
pontos betartására, nehogy esetleg a jelzett szabályzat _ 
14. §-ának alkalmazásának szüksége beálljon. -

J.A XI. körküldpmény november hó. első hetében- 
jön körözés alá. “F

Czimváltozások:
11. sz.'(A. P.N. 15ÍÍ.) Czaltó Gyúla jelenlegi czin>e : 

Pápa, Barát-utcza 361. szám.
Societe Internationale des Amateurs de Cartes

- •———Postales íllustrées A. P. N.
A „Hungáriád tagjai egyúttal az A. P.^ N. tagjai 

Avéh, annak tagjaival csere viszonyba léphetnek : a miért 4 
is az .A. P. N. tagjegyzéké” aMni ^ptfökffön^ Hungária ' A 

' tagjegyzéke_az A? JX N. közlönyMn: közöltetjk. . .. -—-- 
'n " -44inthogy • azP.nNü< tagjaí nem •tagoknak nem 

kötelesek válas^öIniUmindén” levelezésnél a Hungária__
tagjai A. P. N. tagszámukat használni kötelesek.

Tagjegyzék.
-____ (Csak a Hungária tagj.aLáütórvehető igénybe;)

-950. Paul Carriquiry, Lima (Peru) Mercaderes 150.
951. P. Rehaud, Gensac-la-Pallue, prés Cognac (Charente).
952. WiiJi Stone^Praya jCsehország) Reitergasse 9.
953. Miié Gábriellé Van den Baviére, Hondschoote (Nord).
954. MJlleJHadelaine Prederand, aux Chambeaux, Le Don- 
.; jón (Allier).

955? íules Enairlt, Montsauche (Niévre).
956. *) Pierre Arlaud, au Bocage, Chambéry (Savóié).
957. Georges Waroquet, Bordeaux (Gironde) rue de la

Crőix BlancKé'ic82. csak használatlan kártyákat
■ _____ cserél, egyen értékű' könyveket és-Jeválhélyege-—»—

két is ad levelező lapokért.)
' 958. Albert HentscheJ, Liegnitz (Németország) Schlosz- 

’strasse 16. (Olasz és Francziaországot kivéve.) - 
959.*)JMlle Márie de Púyraimond, Annens (Somme); rue

Debray 36. ... ; . -
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960. Louis Berrod, Beaune (Cote-d’Or) boulevard de la

Madeléine 10.
961. Mlle Gusmahn, BeauneiCote-^-Ox) boulevard Ghave

248.' ■ , J ; -
962. C. WLarliére nyáron át: . Vichy\ (Allier) boulevard

National 48; télen át Montpelíier (Herault). 
Grand Rue 15.

963. Daniéi Vacher, lAbourne ^Gironde) rue de la Sab-
liére 4... ’

964. *) Alphonse Pareht, Saint-André-lés-Lille /Nord) rue 
de íiille 55.

Mlle Emiié Fourcade, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et- 
Gáronne) villa Belleyup..

Fernand Donon, Le Raincy (Seine-ot-Oisé) avenue 
du Cliemin de fér 3.

Joseph Severa, Graz (Ausztria).. Burgring 6.
. Csers és czimváltozások:

A 823, 842/ 926, 947, 948. számú tagoknál a tag- 

a 906. és 938. számú tagok mint kilépettek a tag-

.965,

966.

• 967'.

L- KÉPES LÉVELEZŐ-LAP^__.

jegyzékben a tagszám ..után * teendő ;
i 7^ ' A<><? ' x 1 -

jegyzekbSl töri endő.
A 729. sz. tag jelenlegi czime: Madrid, Conde de 

Aranda 1.
A 821.. 

Romé 133.
A 865. 

d’Italie 36. 
’ . A 894.

sz. tag jelenlegi czime: Marseille, rue de-

sz. tag jeleien]égi czime : Chambéry, rue

sz. tag különösén kastélyokat, szobrokat 
ábrázoló alkalmi és .művészi kártyákat kér, viszonzásul 
Növi, Alexandria, Serravalle é# Scrivia Lkörnyékérő l küld 
kártyákat. . ■" :

'■ A 92ő. sz. tag jelenlegi . czime : Liége ru'e Vert- 
bois 19.

A 942. sz. tag látképeket és szobrokat ábrázoló^

tag jelenlegi czime* Pgrc.-67. Maur 
(Seine) rue. Caroline 43. . ••• - ‘ -

- A 710. sz. tag egyelőre nem kér cserét;
' A 911. sz. tag. jelenlegi czijne : rűe de"l’Etang 141.
A 939. sz. tag^csak táj képes. le^U^K lapokat s 

-mint levelező-lap bérmentesítve kér.

kártyákat, kér.
A íO2. s,z.

- A 710. sz. tag egyelőre nem kér cserét;
' A 911. sz./tag.

megjelenő •alkalmi kártyákból mindig egy-egy. példányt 
körünk alelnökinek megküldeni szíveskedjenek. Esetleg 
kimaradt alkalmak közlése is szívesen fogadtatik.

Um das Anschaffen dér Neuheiten zu erleichtern, 
tver den wir M jAzt an^ allé in d.en-leizUn-^ Monaten, 
stattgefundénen, sowíe in dér nachsten Zukunft stattzufiin- - - 
denden Gelegenheiten regisiriren, und ersuchen sammtlicíie 
Leser die neuerscheinenden Karién, sotoie etwa ausgebliébcne 
Gelég enlieit&n immer den II, Vorsitzénden -unseres Vereines 
zu méláén. ;.,

Budapest : szept. 9—14. — Anyagvizsgálók' III. 
nemzetközi kongresszusa. (Internationaler Congress dér 
teclinischen Materialforscher). ' x '

Budapest: ’szept. 28—29. — Footb all verseny a ber
liniekkel. (láotballwettkampf.)

Budapest: szept. 29—80. — VIII. nemzetközi statisz
tikai congressus (VIÍT, internál. statistischer Congress),

(■ly&ngyös: szept. 26. — A Páilfy huszárok alapí
tásának 200,. évfordulója Jubilaum dér Pállfy-
hussaren.) ‘ \

Hejá  sfalva :■ okt. 20. — Honvédemlék leleplezés.
; (Honvéd-Denkmal EnthWung).

Isaszegh: szept^S-i— szobor leleplezés.
{Ilonvédcfenkinal Entliüllung)f .**

É . Kisbér : szept. 30. Báró Wenkheim Béla szobrának 
leleplezése. {EntJudlung des DenkmalsB. B. Wenkheim). ' ...

Magyar ország: ökt. 2.—10. — Országgyűlési . kép- • 
viselő választások. {Abgeordnetenu:allén).

Makó: aug. 1. — szept”. 8. —r Ipar és gazdasági 
kiállítás (Industrie und Laiídes-Ans'steUung.) ■

,—— Pécs-D.-Miholjac: szept. 4—16.,— Királyi hadgya
korlatok. (Königsmgnöver).

-Sopron: szept. 29. — Gazdasági kiállitás.{Landirirt- 
schaftliche Ausslellung). ... __ ■

.- őkt.~13r-^° HörÁrátli Boldizsár eiíiléki- 
-szobrának leleplezése.' (É'nthüllung des. Denkmal B. Horváth). . - 

. . Temesvár: okt.’13,—A gyárvárosi miileníum temp- ~ 
lom felszentelése. (Consecraton ' dér Eabrikler MHleniums-~- 
Kirché),' - ’

. Figyelmeztetés.
Jf *-gal. jelöltek csakis azoknak válaszolnak, kiket 

kártyák küldése iránt felszóllitanák: Ezeknek tehát 
csakis, felszólítás esetén külden’aőEkártya.

A zárjelben foglalt' különös kívánságok mindig 
figyelembe’ veendők. A hol ilyenek nincsenek, ott a 
cseréhez ^mindig az illető' "Város legszebb _és* legjobb 
levelező-lapjai használandók. . ’ /

Az jA. P; ’N. tagjai csakis a tagoknak, de ezeknek• 
feltétlenül ^kölielesek^. válaszolni, kivéve há'.külön kitett 
kívánságai figyelembe, nem vétettek c '. miatt minden 
levelezésnél az A. P. N. tagszám kiteendo. \ - ,

“Ha akár a Hungária, akár az A./P. N. egyik vagy ; 
másik tágja.- oly -levelező.-lapot kap, milyent a tagjegy
zékben foglalt jegyzet 'szerint nem gyűjt, — vagy 
a czim hiányossága-esetleg az -olyashatlan...aláírás ipiatt. 
viszonozni nem tud,. — köteles “ezen levelező-] apót miübí 
den, hó 5-éig ■. saját - elnökségének^ illetve a Hungária 
tágjai az alelnöknek a tényállás ismertetése mellett 
beküldeni,- nehogy ' esetleg szabálytalan csere miatt 
kellepietlenségeá-^l egyenek Ezen beküldött^ kártyák 
hávoiita az egyleti közlönyben felsoroltatni. fognak- ? • 

: --Ksi - A;--'-p.- -N.-' elnökKégAvél; 'úgyszintén a tagokkal
folytatott. cseréknél á franczia esetleg német nyelv hasz
nálandó. • -—:------- z---------

Vegyes. — Verschiederses.
" K A hivatalos lap'"szeptemberi száma közli a követ- 
keaö hirdetményt: A népaet postaigazgatás érczporral 
üvegrészecskékkel vagy csiláinmal díszített képes leve- 
lezőlapokatjés kártyaaiaku nyomtatvány küldeményeket 
folyó évi október hó elsején kezdődő és Bajorországra___
valamint Württenbergre is -kitérjedő.hatálylyal a postán ;

I való szál]Írásból kizárta. —^Min^hógy a világpóst aegye- r 
sülét az ilyen levelező lapokat soha~nem továbbította,

■ ezek ezentúl csak Magyarország és Aiiszttóa._rerületém^y, 
belül használhatóid- ... ’. . -

Figyelemre méltó intések cserélök részére!
■ 1. Mindig a saját-város 1 evelező-lapjaLhasznáTan-"

dók, sölíasjm más városbeli vágy.reklámkártya. K
' 2. Ügy a iczinizett, mint, az elküldő czime mindig 

teljesen és tisztán írandó ki. :./ 
' _ 3. Minden kártya halj^sem'Wmnentesitendő.

‘É-A ezimzett külön iégés kívánságai —t ha ezekét 
közzéteszT-— mindig figyelembe teendők. “

5. A levélezŐ-lapok kelttel ellátandók, téntával 
írandók, a kártya szélére lehetőleg néi^ka képre semmi .__
esetre nem szabad.

Beachtenswerthe Winke für Tauachende. r
1. Es sind immer Karton des' eigenen Ort^es, kei- 

nesfalhs solche eines andéren oder • Beklamkárte su-t 
verwenden. ‘ ... ' • • »•

. 2. Die Adresse des ^Adfgébers und 'die dé.s Adres- 
sutén ist immer deutlich und vollstándig auszuschreiben.

. Jede Karte. ist rí elitig" zll fráhkiren.
— 4\ Falls angégeb'en, *“^iird ~die speciellen Wünsche'
des Adressaten immer zu berücksichtigen. ’

7"5,. TJede Karte ist mit Dátum zu versében, mit 
Tinté zivbeschreiben. auf dem 'Rand dér Karte, ist falls : 
mögli’chj.nichf, auf dém Bild abér keinesfalls zu sehreibén.

yl Magyarországi alkalmak na^tára^ -
Ungarísche Gelegenheitskúlender,

Az újonnan piegjelenő alkalmi leveTezo-lapok 
•köpnyepb beszerezhet eset 'és^^pllümegjelehésének ellen
őrzését előmozdítandó ezentúl minden számban e rövat^ 
aíaff az utols ókét hónap alatt előfordult vagy a. közel 

lymőhett--4artátni szándékolt ünnepélyeket,’ kiállifásokat, 
nevezetesebb eseményeket stbt felsorolni fogjuk és kér- 

:jűk igen tisztelt olvasóinkat, hogy az ezek ötletéből
vNyom. nebreczenyl Gyula könyvnyomdájában, Sz.-Febérvárott. - Ktadő-tul ajdonos: a „Hungária**., SgékefffehérváfótL
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_HAVI FOEYÖIRAT KEPES LEVELEZÖ-LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA. •
A „Hungária" képes levelező-lap gyűjtők első hazai egyesületének hivatalos közlönye. 

Officielles Organ d. Véréin Hungária.“

--Megjelenik minden hó 15-án. - 
Erwheint am 15, jeiles Monats. Szerkeszti: Klőkner Jőisefk Előfizetési ára egy évre 2 kor.

Preis jtihrhch 2 Mark.

Székesfehérvár, 1901. - ffl. évfolyam. — 11. szám. .November 20-án.

Újdonságok. — Neuheiten.
;---- Felkérjük az összes kiadókat és-előállítókat, hogy <

újdonságaikból 1 — 1 példányt egyesületünk alelnökéliez, 
Kölbig Ferencz úrhoz (Temesvár, megyeház) ismertetés 
czéljából beküldeni szíveskedjenek. y

H7r ersuchen swnmtliclie Hersteller und Verleger 
immer ie ein Exemplar Ihrer Neuheiten an den Vic prqscs 

----- Herrn Franz Kölbig ( Temesvár Comitatshaus) behufs Meldunng . 
und Be ,preclwjtig__-^^ Az ismertetés következő
felosztás szerint történik : — Die Registrierung erfolgt in.

y folgenclcr' Eintheilung:
■ **' li Magyar kártyák. — Ungarische Karién; ■ ’

I. Magyar táj képes levelező-lapok. _•— Ungarische ;
- AnstéKtskarten. \ -

2.1 Magyar alkalmi ' le vei ezo7Iapek /— 'Ungarische
_ Gelegenheitskarten.x *

3. Magyar népviseletekor— Ungarische Volkstr-achtén. ' 
_4. Magyar történelmi ésjieraldikai levelező-lapok.

'^^^H^g^isché^.geschichÜiche und Hercddische 'Ansichtskartén;
" • ^S^Magyargyártmányúgenre- es művészilev.-lapok.-;

- — Genre und Könstlerkarten ungarischenrJLd>rikates. '
6. Arczkép- és irodalmi levelező-lapok. —~Portrdt. 

und liter arische Körten. . . •
_•_____ :---- 7.;Zen és-7le velez.0 -la p o kr — Lie dér kartell.

•8. Réclám leveles-lapok. — Reklám Ansichtskarten.
II. _Külföldi kártyák. —-Auslandische Karten. ' ~y_

:•/ — Lj'' Rövidítései^^—_
. 1. .== széles kép — _(breite Ansicht). . 

t-—<1 *. = -magas-kép — (-schniale Ansicht). -
A. = Autötypia. Aqu.=_ Aquarellnyomat (A^üare/Z- 

druckf F. — fénynyomat (Lichtdruck). F. fény
kép (Photographie.) Fm. fametszet {Hölzschnitt.} 
Fku. = fényképutánzat t^Phutoton). K. — kőnyomat 
{Lithographie.} Z. — Zinkogfaphiá. b. — barna (braun\^_~ 

~~ yd. = delft; db. — dombornyomattal (mit Pragedruck;) 
+-^f. — fekete—(schwarz} ; Ír. — holdviJágos (Mondscheín- • 

■ansicht.); k. ■=. kék (blau); kf. = kézzel festett (Hand- 
colorirt') • ni< • = merített papíron {auf geschöpftem Papier); 
p.. == piros (rotE) ‘ sz. = szkra (Nummer); |zn. — színes 
(farbig)] szk. = szürke (grgu); t. = téli tájkép

■ ^-^Sehneelandschafty^;^. '— viola (violett): z. — zöld (grün.')

I. Magyar" kártyák. Ungarische Karten.
I Táj képes levelező-lapok. - Ansichtskartpji.

z : Bé^és. Véver Oszkár..
1. Ev. ref. templom. Ev. ref. főgymnasium. — {Ev. 

ref. Kirche. Ev. ref. Obergymnasiumi) — szk. F. m.
■ J 2. Kom. kath. templom. —- {Rom. fcath. Kirche.)— 

____ szK-F^-nH-—* 1 2———————k •

2. Alkalmi levelező-lapok. — Gelegenheits-Karten.
„ ' Budapest. Lúdoviceűm zászló szentelési ünnepély.

— Fahnenweihe. im Ludovíceum t 1,901. május 8.
1: (Tánczrénd.) — (Tanzordnriffif^L Kiadó (Verlagf?

— Aút.
Isaszegh. — Honvédszobor leleplezés. — Honvéd 

Denkmalenthüllung. — 1901. szept. 8.
* 2: Isaszeghi .honvédemlék. JLeleplezési ünnepély
1901. szeptember 8-áiv — Kiadó (VerlagY? — z.

Kisbér. Báró Wenkheim Béla szobrának leleplezése.
Báron B. Wenk)leim-J)epkmal-Enthüllung. — 1901.

szept. 30’.
1. Báró Wenkheim Béla szobor leleplezés alatt?^— 

(Denkmal ivahrend dér Enthilllung.)
2. Báró VVenkheim Béla szobor leleplezés. — 

(Enthülhing) 1—2 Berecz Viktor (Győr) kiadása. — szk. F,
Komárom. Passiójáték. — Passionsspiel. 1901 ?
1. Komáromi passiójáték? Katolikus műkedvelők 

előadása I. (Passionsspiel. Dillettanten Vorstéllung I.)
2. mft. — {tvie vorher)* V.
3^ mft. — {wie verher) VL . .

; 3. Békés látképe. — Ansicht von Békés.) — szk. F. m.
— 4. ^éi^tér. — (Corso) — szk. F. m. —; 

Budapest. Ganz Antal.
= - I- Városligeti tó. — Dér Stadtwaldchen-'Ieich. —

kf.. F. 54. sz

Gödöllő. Nemesáns^zky Józsefné. -
1. Erzsébet-kir. ’ szobra. — Königin Elisabeih Monu- 

ment. — z.' F.
Győr. Berecz. Viktor.
1.. Látkép a. labdarugó-térrel. (Ballspielpldiz).

— szk. F. • ■ ' - ' -' ' "
Kisbér. Berecz Viktor Győr.

\1. Templomtér. — {Kirchen-Platz). d~ szk. F.
Kozma Ferencz szobra. ^éfhnkniíR^JtLKozma^ .

— szk.'Fx^. ; ‘
Kiszucza-Ujhely.- K. P. Sz.

TtírTT; czai részlet. — {StrassenansicfttY-L-• _$.2?k. F.
Komik Berecz Viktor Győr. . —
1.) bpónyközség (feinplom). -y — szk.
Miskolcz. LŐwy Jó.zsjef űa. - --r- J. -
1., Erzsébéttér '.és"' Széchényi rrtezki részlet., —1

{Élisabethpldtzy. —b. F. — 259í8; ^zs 7 _ '
Rogy Szálonta. Fábián L. Dezső ' •

' - H Kossuth szobor. — {Kossuth Denkmal). — szk.^F.
. 2; pgyanaz. — (ba^flbe). t—^kf. F. .

Nyúl. ’Bere^z Viktor Győr. ‘ -
1. Nyúl'község, rtemplom). — - {Kirché)-U^ z. F.——
Öté ény-. Berecz Viktor Győr. . * . ’/

< _ 1. Nagy vendéglő — fG^ss^s^asthantsk^^^^zk. Fr~
Pápa. Gigler Béla Székesfehérvár/ \
1. Vasúti ut. —■ {Bahnhofstrasse). — szk. F.

^'Pápa. jfeyer A^ - -y
-L - Gróf Eszterházy kastély- és Uj városrész. —' 

(Gr. Eszterházy Castell und neues Stadtviertel) — s;zk F.
Szabadka. Héüniann Mór. . . _ .

. : _ - _d. .Erzsébet szobor. —('Elisabeth-Denkmal}.'— szk.
-F ..kerettel,-.-L. ......__ ; ■ —... .

' Szabadka. Wilhelm Samu.
É Erzsébet szobor. — {Éisgbeth-Denkinal).— szk. F.

. Szentgál. Berecz Viktor Győr.
------ ’—!>• Reform, templomtér. — {Reform. Kirchénplatz).
— szk. F. '. A ~
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A KÉPES LÉVELEZÖ-LAP. .■ ■ 46.- .. ... . . ____ __
—~ Pécs-^eszprém. Uj ágyú próba tüzelési Probe- 
schieSsen. — 1901. ' • .

z 1. 15 cm.— Batterie-Haubitzen in Feuer-Prob^cjues^,
sen 1901 in Steinféld, Veszprém u. Fdnfkireben (PécsfJ^ 
Kiadó (Verlag) Klein J. Sándor Becs. — szk. F; 75. sz.

Selmeezbánya^Kalvariai emlék búcsú. — Kalcarien-
■ Gedachtftissfeier. — 1901. szept. 15.

1., Körmenqt indulása a kálváriái emJekbucsukor 
19Q1- szept. 1K_=r (Processionf.—"Kiadó (Verlag)?. Aut.

3. Népviseletek. — Volkstrachten.
Afr Vérér Oszkár kiadásában; (Békés) 3 drb. aratási 

kártya jelent meg remek tiszta kivitelben. A 1258.. számú 
tenger zöld szinti fénynyomatban az „aratási lajt“-ot, a 
12§9. számú platinnyomatban az „arató ünliepu-eta 1260. 

“ázámu hasonló kivitelben-magát az ,,aratás d-t mutatja 
' be ügyesen csoportosított fénykép felvételek falapján.

Népviseleteket "gyűjtőknek ezen valóságos művészi kár-
— tyáknak beinőBeveíeZő-lajyokat a legmelegebben ajánljuk.

5. Művészi Tcártyák. — Künstlerkarten. •
■A-"7 Zala György szoborművét, Erzsébet királyné sír

emlékét ábrázoló kártya jelent meg, Ferenczy József 
kiadásában Budapesten. Á heliogravur kivitelű kártya 

. kétféle u. m. zöldes és barna színben kapható. |

6. Arczképes levelezö-lapojc — Portrátkarten.
■ ’ - Franklin társulat Budapest. '■

| - 1’/.Erzsébet foherczegné és Windisnh-Graetz Ottó
hg. (R. Hirsch Nelli rajza) Fm.

- /f 2.) ugyanaz német szöveggel: Erzherzog’inElisabeth.
Prihz Ottó zu Windisch-Graétz. -;

G, Sz. Budapest. -..• v
: _< '-1. Erzsiké királyi herczegnő és Windisch-Graetz

herczeg^T- Aut- 5465. sz.
, *2: Malfkai Zsigmond, az. áko“sfalvai kerület új

képviselője; — Aut. 5464. sz. . __ A

Jll. Külföldi kártyák. — Auslándisché Kartea—
~~ : J. Sándor (Béesf ujabban~ 4^. "levelpzőlapból

. j" iT-O^ksorozatotkJötf-!:!, mely tiszta píatinnyomatban egy 
—:(/7^ba^ihi4nak_.-^r--Dunán át való építésűt mutatja.be. Áz 

kegyes képek-következő'jeleneteket ábrázolnak:
/ m ,■'■4^ ■. ^AJ-Be^inn des-yBrückenichlages. ^-135. sz, *

p. „„k. ^nBruckeh^hluss. -77^36.-sz. ' ü
- ’ A Überschreiten dér Generáliját..^ 137.\s^=^'
’ . -k i 4. líbersclíreiten der^av.allerie, — 138. sz.-’ -
7- . í - ■" A pápa 25 éves jubileuma alkalmából Bonco.mpagni

József, (Roma, Via Flaminia_99;)., „Série chronologique
Ük• /: ’ des, SpüveráiuS-Ponf ifes.Roinaiu^Acziniü aznsszes pápá- 

v ü^kát ábrázoló G^elé^Őlápsor.qzatot' ad ki. Minden, egyes 
" kártya e-gy^pápának—arczképétj ezímerét, a pápai jelvé

nyeket, á Ihol lehetséges egy az illető pápára.-vonatkozó-
- képet tartalmaz. Az egyes képeket -,az. egész kártyára

* kiterjedő,' lég többnyire a Codex It al iáimból vett jnitiál ék 
es díszítések kötik Össze,’ melyeket Ferloni Luigi ta
nár válogatott ki éT illetve állított össze.’A kártyát ye^.• -;--- --mek. szinnyomafban- gazdag aivuiyozássat~~á~világhírű

' . genfi Armaninofei kőnyomdai' műintézetben készülnek.
Minden kártyán az illető pápának rövid életrajzi adatai, 

■ Jf’ *'-.ügy- mint a családi neve, születési, trónra]épési és halá7 
' \ Aozági-événekszáma, fő tettei is foglaltatnak. ” '

- " " A kártyák 12 darabból álló sorozatokban jelennék 
meg, az-első sorozat augusztus 'havában jelent meg, a 
többi sorozatokból minden hónapban egy jelenik, meg. 
Egy-egy sorozat, ára 3 frc. 50 ct. Egyes kártyák 
önállóan nem adatnak el. A kártyák niagytír szöveggel 
is. kaphatók. ' —

Választási kártyák.
• -Apin^lt számunkban kezdett felsorolást folytatva, 

újból kérjük valamennyi ■ tagjainkat,, hogy az esetlég 
még megjelent s föl nem sorolt kártyákból 1—1 példányt 
egyesületünk alelnökének beküldeni szíveskedjenek, a 
felmerülő összes kiadások .rögtön megtéríttetnek.

II. A Blau .Józséf-féle..-kártyákból; iövetkŰzoIceR
f. sikerült, még kipuhatolni. ’ ’ A • -

a.) Báró. Podmaniczky Frigyes (Budapest);
35: 4. számú kártya, ) Habár a választói igazol-

n ■

n
».•

. ) vány“ kezdetű szept. 29-én

) „A ‘ Melyárosi szabadelvű- • -
) pártu kezdetig okt."hó 1-én

... . -_,_k 'J ..---
d. Sümegi Vilmos (Letenye).

< n .Magyar Véreink^ kezdetű

- 36: 6.
- kelt szöveggel.

. 37:1. v
38: 4.

kelt szöveggel.

39; 2. számú kártya, ,,.
. szöveggel: . ,

f.) D. Nagy Dezső, (Óbuda) arczképévei „Budapest 
III. kerületéneku kezdetű szöveggel.

40: 1.'számú kártya,
5) . „•

■ , i .............. ■

” ' ■ ' - ■■■

■ ” , ■ ■ “A ■' , .

Zoltán (?) arczkepevel szöveg nélkül

41: 2.A
42:3.
43: 4. ;

• 44: 5.
g. Dr. Horvát _ _
45 • 5. számú kártya.
III. Berecz Viktor Győr, eddig az első kiadó, ki

- nem a jelölt arczképét, liánéin, magát a választást mu- ‘ 
tatja be igen sikerült felvételek titán tiszta fénynyomat-• 
banVKiadásában következő".kártyák jelentek meg: "

46. Első képviselőválasztást látkép.— szk. F.
47. Második képviselőválasztás! látkép. — szk. F.

.... 48: Harmadik képviselőválasztási látkép. — z. F.
49. Választás a szabadelvű párt felől. — z. F.
50. Képviselőválaszt ás a független párt felől. — z^-F.
51. Független párt, összejöveteJ az Erzsébettérren. , ..

— z. F. \ ■ ■
” — VIII. Teichner Gyula ^Budapesten) a képviselő

választások eredményének közlésére szolgáló, kártyákat 
adott ki, melyeken nemzeti színű alapon "a kelten, kívül 
„Éljen N. N. országgyűlési képviselőnk^;'(szöveg van. A 
kártyák egy részén domboimyomatban a baloldali sarok- /. 
ban^'Ö Fái^ége 1848. -és_ 18118, é^vi_a^czképe van.

- ■ -A:’)"Ő "Felsége árczképeiveí megjelentek:
r 52. Gróf Zichy Aladár. — Nagy-Kanizsa okt. 2.

; 53. Barcsay Kálmán. —- Déva okt. 2; „
54 Dr Szüless József. —4 ..Keeskeméf ‘okt. 2,

_ _—- JB. O Felsége arczképei nélkül:
... 55. Dr. Szedess. József. — Kecskemét okt, 2.

56. Dr. .KárolyLAntal. — Muraszombat okt. 3.
57. Beöthy Ákos. —‘ Kassa-'őkt.-3;
5g. Gajáry Géza. — Vácz okt. 2. ' '
ÍX. Végül még 2 „Ormos“ jelzésű, autotypíai ki- . 

:vitelü ismeretlen kiadású karikatúra jelent meg, mely a 
választások eredményére vonatkozik és igy jogosan 

j sorolhatók a választási kártyák közé. Ezek: " V
59-: „Győztem, az apóst léfőztem.^ (“Dichler magyar 

díszben Széli K._arczképe előtt.) .
60: „Lehulott a rezgő nyárfau (a. rezgő nyárfa 

Tisza Kálmán, az egyes lehulló levelek : Radocza, Plósz, 
Mezei és Gajári.) ■. •

»
n

• r

Egyesületi hírek.'— Verbandwvhnchten- 
A\,Hungána;< képes levelező-lap gyűjtök első hazai 
egye8Íilete.-,.Hungariaí‘ erster valerlandischer.

Ansichtskartensammler Verband.
Székhely: — Sitz: 'Székesfehérvár.

Elnök : — ' F. Vorsitzender': Klökner József Székesfehérvár.
Al elnök-: —II'. Vorsitzender: Kölbig Ferencz Temesvár.
Titkár :■ — Schriftfujirer: Gondos Ignácz Budapest, VI.„

Szondy-u. 21. ’
Pénztárnok: — Cassier: Gigler Béla Székesfehérvár.

Bizalmi férfiak : — Vertrauensmanner:
■ Bruckner S. Budapest, VI., Dessewlfy-u. 26.
Kiinger Hugó Budapest, V., Báthory-u. 22.
Szántó Samu Budapest, VI.,' Rózsam. 3J. I. 14.,
Czakó Gyula Pápa. Barát-utcza 316. sz.

Tagjegyzék. .
Tágjaink sorából -mint ismeretlen tartózkodásnak 

töröltettek a 18, 19. és 41. számú tagok,. továbbá az egy
lettel szemben fennálló kötelességei nem teljesítése^' ~ 
migtt az 52.. számú ta^' \ ■ ’ • ' , . ■ .

mutatja.be
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5- -Bzimváltözasok

63. sz. (A. P. N. 1563) Térjék Antal jelenlegi czime : 
Fiuiiimé^ via Germania 1. szám. ..77.

Csereösszeköftetésék.
^Az A. P. N. tagjai közül az alábbiak a „Hungária44 - 

egyes tagjaiból választ "nem kaptak. Minthogy valószínű. ! 

czimének közlése mellett felkérem az ezen czim utána
zárj elben felsorolt tagokat, hogy:cserekötelezettségeiknek 
mielőbb'Tegyenek eleget. _ -

A. P. N. 632. Torna "Sredef,.GaÍatzr, ^pmania) Str. 
Spitalul. (Hungária 62 és 63). ,

A. P. ,N. 487. Andre íe Barillon, Eoyen (Charente- 
Iiiferieure) M-iHa des Dunes. (Hungária 10.) -1

A. P. N; 8Ö3. Georges Alexandfésco BuknrésMRu- 
mánia) Dipnisie; 63. (Hungária 38.}

A. P. N. 760. Mine D’ Áuzac de la Martinié. Poi- - 
tiers (Vienne) rue Carnot 44 (Hungária 10. 16, 32, 36, 
58, 60.). ,. . -
- ----------- Körküidemény leszámolás

1901. április í. — 1901. november.

.Tagjegyzék.
(f7aJ^-a -Hiingária ,tágjai által" vehető igénybe.)

X 968'. - Pierre Pletniof^ Saint Pétersbourg—JiOrosz()rszá>g) 
- Liteiny prospékt 21. r _ . . /' •

969.’ Bárón Ifabre, chateau de Liziéc. pár Vannes (Mor-^
I -birfc)-- 7 ■ ;a.i: :

hogy ennek oka "a hiányos czim, az illető tagok teljes li . 970. Mlle, Marie-Thetesíe Borrély, Moiirillon, prés Toulon- 
• ' '' ’ - 1 n r' • / sur-Mer (Var), avenue du* Ptéídes-Pecheurs.

i -971. Mlle Martba Lichfeinstern, Bécs^AAusztria) Operh- 
—j-ing 8. : ... 1 . —

9(27 H. Dublanc, Tarbes (Hautes-Pyrénnées) rue de 
Cronstadt 20, .■ __==;. - .

9737“Mlle . Dehise Gáutier, JYírGVIII, rue de Copenhague 
4. (teljes látképeket ábrázoló kártyákat gyűjt., 
különösen. Olasz-J^^anyolT.és Oroszországból.. 
Németországit - és montecáEóit nem.)

DocteurvGeorges Blanchard, Vallon-en^Sulhy(Aliier). 
ALexandre Letellier, Paris I. rue Jean-^Éacques Rous

seau 51. •_ _ —
Federíco Enricö Astengo,' Florence fltalie) via S.

Gervaisio 657 • •
Edínond de GhezellesJchateau de Friéres-Faillouél 

(Aisne). •:
Mlle Madeleine Fessard, ■ OrZea^^(Loiret) ram de 

. Loiguy., _ ”■>' '
979. Mlle Angelina Vissoccby; J/ó?a-(proyince de.Caserta,

Itália). '7- -"7—, —
980. * Y. Fermanian, Be Caire (Egyptom) poste restante.

4)71.

976.

977.

A beszállító neve

Klöknér József 
Kölbig Férenyz 
Gondos Ignácz .. 
..Cz akó_; Gyű.] a —•— 
Kankovszky Ervin 
Szánthó Samu

^H^rmat Lajos 
KeBnr Arthiirj>- 
Kr i z s abylR e z s ő

E gy 1 e í i káyty ák 
■ J- Összesén

cö 
ce

cá
cá

978.

:O g
*cő 

'd

CT) £>.

105

24 
-14

1
9

*-g í *

.42 97
30
40

..5
46 
-50- 
52 
60

57i89i

12
6

71
101 
121

20i

56

76

22 
~36

90 33 92: 23 20 06
-'8 72 22 10 —j —
19,’ .69’ -16' '81: 28‘ 71
11 36^—9 70 —;

61 - 9ij H —

_ -08 — —
33’ 90 371 10

- —1011-22 
3 35-168 65

9'60:
2.

25

4'- 68

214 39|48.6| 67Í185’ 94 191 ‘8013231 32
701 k. 06 f.

i^EÍrben -bent-foglaltátik Berécz Víktor-^ur ajáii-^ 
deká/pnely á ’mult leszámolásban még mint beszál
lítás szerepel. '• \ - ’ _________ _

■ 2) Ebből 2 k. 20 f.< .értéküTevíap egyleti levele-* 
zésekre használtatott fel, 1 k. 15 f. értékű pedig kő- 

—r őz és közben olk a ] 1 ó d ott-------—7^------ : —- --
*) A jelenleg ,körözés alait álló kártyák nagyobb

részt a f. h.4 15véii körözés alá bocsátott XI. és XH. 
kör küldeményben foglaltatnak.- ZI ‘ - I

A körözési ^sorrend, a következő: 5 \
XI: 1. 6. 64. 54. 9. 68. 16.-43. -• . ’
XII. 13. 16. 68. 54; 6. 64. 9.
Richter Laj.os ur szives volt egyesületünknek 488_ 

^dj^.MTa^znalT és 1034 drb. ' használatlan levelező 1 apót 
'ajándékozni, miért is őszinte köszönetét mondunk ez 
utón is. A kártyák , a deczemberi körküldeményeklxen 

Tűnnek-körözés alá. ■ —
Societe Internationale (les Amateurs dö Cartes

- Postales lllustrées A. P. N. - 7-
A „Hungária44 .tagjai egyúttal az A. P. N; tagjai 

lévén, annak tagjaival csereyiszonyba léphetnek ; a miért 
is az AJ?. Ni tagjegyzéke a mi lapunkban, a Hungária 
tagjegyzéke az A. P.. N, közlönyében közöltetik. ___ _

981.. Mlle Agn&s Pauris, Vin'cennes (Seihe);avenue Marígny ’
1, (é^akMájképesek.ér^gyüjt). ’ —.. . '..

■ 71)82.7rMHe Marthé Gauthier, Brest (Finis^erée) rue de la

'983.
984.

■-985,. _____ r.._ ____ 1_____ v _._________
986. Mlle Giüllouardf-Ca^ (Calvados) rue des Cordeliers9‘
987. Mllé/Emnta Danglbeaud, BueilAIalmaison (Seine-et-

0 ise avenne de-Paris 105. (Malmaison, Marly 
és Saint-Germaiíiról-küld kártyákat). J ’.

Mlle Júlia Dromel, Cognac (Char cntaLrue Saint- 
Légér.; " . ' ’

Mlle Cabaret des Prés, Douai (Nord) rue d’ Esquer- 
chin 10.

Louis L^oviot, Paris VIII avenue Velasqr.ez 3. (csak 
táj képes és'alkalmi levelezőlapokat-gyűjt, de 

-kívánságra ad ilyenekért művészi és genre- 
kártyákat is.J

Jaques Drévou, Caudebec, (Séine inférieure)v 
, St-Qiiéntin, (Aisne), j

Ja bélyeget 1 ehetőleg a kép oldalán.)
Ernest Haton; Paris II', P.____ 17

(Csak fénynyomatuakat-gyűjt.)

1, (cfeak-tájképesekéT^gyüjt).

JMairie 21. r . -. : J
RenatoyMochi Florence-(Itália) via Cittadella 10., 
Piérre Levasseur, Flers-de-VOrne (Orne> Grande-Rue.

'.Mlle Sopbie.Roux, Nimes (Gard) rueEmilé. Jamais 10.

988.

.989.

990.

991. Jaques Drévou, Caudebec, (Séine inférieure^.
992. - Albert Martiné, St^Quéntin, (Aisne), rue Lénáin

■Ja bélyeget lehetőleg a kép oldalán.)
993. Ernest Haton, Paris JlT/'rAvenúe- -Parmentier 9(1 

/ (Csak fénynyomatuakat • gyűjt.)
. 994. Pierre- DroueÚe, Paris XVI, Avenue du Bois de

' — .Boulogne 13:———- *; ~ ~ a
995. Mme Nublat, Grenoble,. (Isére)f. cőurs Saint André 

150. (Tájképes levelező-lapokért ugyanilyeneket 
Dauphine és Savóié tartományokból" küld; 
különösen francziá-omsz ünnepségekre; és a- 

._"cz.ár utazásaira vonatkozó kártyákat gyűjti'). 
Dr. Carlos Octavíoni de Paula, San Leopoldo, (Brazília/ 
Tenente Liíiz Laurenco Stábéi, San Lcopoldo,

. (Brazília/ .. .
Luiz Buchmann, rua Volunda, Porto Alégre'Bxa; 

Grande do Sül (Br^_ 
Ml I e Julíette Haby. •í^sZ?TTaveifűé’de Versailles 33 
Mlle Élisa Calvet, Barcelona (Spanyolország) cal le 

de 'Caspe 52. _

de Estudios 10. la./ • 1
Albert *Marico, Halne St. Pierre, /Hainautyrue de la 

Station. ‘ ■ \

996.
997-.

998.

-999.
1000.

1020. Mlle Luisa Ulacia Barcelona (Spanyolország) Rambla

1024. --------- , ~..... v----------------------------- v,--------- ----
Station. ■ , ■ . \

1022. Comtesse ’Alexandre de Roma, .He de Zante (Görög-.
x ország.) • ,

Csere és czimváltozások:

> A 752, -787, 846, 847. 895; 943, 948, ..953, és 967,
4- « X 1 ~ X_______ JL   1

Minthogy az .A. P/N. tagjai nem tagoknak nem . ■ A 752,- 787, 846, 847. 89op 943, 948, 953. es 967, 
kötelesek válaszolni, minden levelezésnél a Hungária —szánni, tagoknál ur—tagjegyzékben -á tagszám után *) 
tagjai A. P. ,N. tagszámukat használni kötelesek. teendő ; ?teendő
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tag karácsonyig utón van.
czime : rue de l’Etang

A 908=

111. 1 evei ez ő-

figyelembe v 
cseréhez mim 
levelező-’apjai

- \
’ a- 906. és .938: sz. tagok mint kilépettéit a tagjügy- 

zékből^örlendők. ' \ - - n. , ,
A 78-1. sz. tag ujezime : Toulon (Var), rue ricotyl. 
A SSi). és 888,’-számu. tagok októberben utón lévén, 

a-távollétük alatt érkezett, kártyákat november dió yé- 
gén fogják csak viszonozni. ‘

20?: számú tag Izarápf ^..
A 911. számú tag. jelen légi

A 942. számú tag csak történeti képes 
lapokat gyűjt. •— .• . ,i

A 846. és 817.'számú tagok uj. czime : La v alette 
(Malta) Piazza Celti 80.

FigyeL^eztetés.
A :I:-g’l jelö.iek csakis azoknak vá aszóinak,.kiket

• kártyák kü’dcse iránt felszólliianak. Ezeknek tehát 
csakis felszóii ás esetén, küldendő kártya.

m foglalt kü'önös kívánságok .mindig 
adok. A hol ilyenek nincsenek, ott a 
>; az illető város^ legszebb és legjobb • 
a szná! andók.
N. tagjai csakis a tagodnak, de ezeknek"" 
esek válaszolni, kivéve ha külön kitett 

kívánságai ügye embe nem vétettek e miatt 'minden 
levelezés .él az .1. /t Ar. tagszánn kiteendö.

. Ha akár a Hungária, akár az XA. P. N. egyik vagy
• másik tagja oly levelező-lipot kap, milyent a tagjegy

zékben foglalt jegyzet szerint nem gyűjt,-’-— vagy, 
v ’cziin hiányossága esetleg az olvashat lan a'áipás miatt 
aiszonozni nem tűd, — köteles’.ezen levelező-lapot min
den hó 5-éig saj.á elnökségének^ illő;ve a. Hungária 
tagjai az a.elnöknek a. tényállás ismertetése mellett 
beküldéni,. Amliogy esetleg szabálytalan csóré miatt 
kel lemer. éhségéi legyenek. _Ezen beküldőit kártyák .

a havonta az egyleti 1.<>z 1 önyben fe!soroItatni fogüák?*: " 
Az P. X. e.nökségé‘vel; úgyszintén a tagokkal.

' folytatott cseréknél a'J'rancziá esetleg német nyelv 
nálandó. . " _ .__

Magyarorszagi alkalmak naptara.
Ungtirischer ■ GelegenheitskalendépT :. V .

Az u onnan megjelenő alkalmi levelező-;apók 
könnyebb beszcTdzhe-éséf és ’ azok megjejmié^ének ellen
őrzését előmozdítandó ezen ul minden számban‘e rovat 
alatt áz iKols ókét,hónap alatt-előfordult vagy a közel 
jövőben tartatni szándékolt ünnepélyekefpki-áililásokat,  
nevezetesebb: eseniényeket stbt felsorolni fogjuk és kér
jük igen tiszteli olvasóinkat, hogy az. ezek ötletéből 
megjelenő alkalmi kártyákból mindig egy-egy példányt 

:kötünk alelnökének 'megküldeni szíveskedjenek. Esetleg 
kimaradt alkalmak közlésé Is ‘szívesen fogadtatok.

Um dús .^Anscluitf^u dér Seilheiten zu erl<eicliterny 
Werden wir von j 1zt an allé in den letzten 2 Monaten 
stattgefundenen, sowie in dér , nachzien Zukunft stattzufiin- 
denden Gelegenheiten registrircn, und ersuchen sdmmtliche 
Leser die Kéüerscheinenden Karten, soivie etwa ausgebliebcne 

■ Gétegenheüen immer den II, Vorsitzendén unserés Vereinés 
zu máidén. .—-—   -------------------—: 

- Budapest: szept. 29 —30 — Vili, nemzetközi sla- 
tiszúkai congressüs (FHl, v,ternat. statistischer CongressfX I I . . < •< r r.z lt,Ui . ti HO Hú VjUrtAJ / Gdö<). ,

Budapest: okt. 29—3 L. — Mihály orosz nagyher- 
czeg látogatása {Besuch des (rvossfürsten Mivhael), ,

Budapest: nov. 3-24: — Vadászati és zoológiái 
kiállítás (Jagd Und zoologische Ausst^llung).

Budapest: nov. 10. — Dr. Fáik Miksa 50 éves tn- 
dori jubileuma (50 Jahriges Múleun^_dés-MfM. Tallc.')----

gyöngyös: szept. 26. — A Pállty huszárok alapí
tásának 200. évfordulója (200. j dubilgum dér Pállfy- 
Hussaren,)

Héjásfalva < Honvédemlók leleplezés.
{Honvéd-Denkmal Brithülling}.

Kisbér: szept. 39. Báró AVenkhoim Béla szobrának 
leleplezése. (Enthülluhfr des Denkmals B. B. Wenkheim).

Magyarország: okt. 2.—10. — Országgyűlési kép
viselő választások. {Abgeordneifmioahlen),

Sopron: Szépt. '29. — Gazdasági kiállítás. {iMndioirt- 
scháftliche Ausstellungf . f.. ..

; ...: ökt. Í3.r^- FloFvárh Bn diz'^áFemTék-
Szobránakleieplezésjy (EnthuBunfp des l ^nkmal B. ITorháih).
Nyom. Debreozenyl Gyula könyvnyomdájában, Sz.-Fohórvárott

Temesvár': okf. 13.— A gyárvárosi miHeniuni temp
lom felszentelése. (Consecrat >;?- dér- Pabriklen Milleniiuns- 
Kirched ■ Á .

Vegyes/ — -Wr^^liledenes.
A képes levelezőlapok hiányosáéiiratai miatt ki- 

rovand:ó Hűm vetés portók tárgyában a ,TPe st i Hi r Fajr^ a 
a f. é. október hó 27-ikí számában alábbi ..szgrkeszj-ői 
üzen eteta hoz-a. mely ezen kérdést indyesen és behatóan 
tárgyalván, jónak láttuk azT. olvasóinkkal is közölni.
” A lévc'ező apók „irányában^ van szeren c s é nk 
következőképen ,,kiokositani.“

.. ......... A bűnt e.tés-portókar. olyan képns ‘ fovvfo^öhrpe k 
után szokta a magyar közönség fizetni, amelyek kül
földön, jobbára Drezdában ké-ziV vén,' néme- fő.lirá<>al 
bírnak s nálunk forgalom ha ..hozatván. a fö'adó a föla
dásnál nem Jőrődik . az‘.ideg 
El Ienben ' a küi: ö-dön fö.adó: t. 
lapokat akadálytalanul kézbes

Már mos, tehá: a panasz csakis a belfö di forgá-~ -. ■ 
lomban föladott külföldi cziinzé^ü lev. lapokra vonatkoz
ván, nem rokoimz/mvés. TIa nr Inagyarország akarunk 
lenni s a magunk iparára, vagy legalább állami mé'tó- 

—Hágára adunk valamit, ' - ped^gkel!, hogy adjunk!.— 
akkor vagy használjunk magyar eredetű levelező-lapokat, 
vagy követeljük meg legalább azt-, hogy a magyar pos
tán föladott külföldi származású levelezőlapokon lég- • 
alább a magyar föl írás álljon elöl, mer: utána akármilyen ■ 

. is állhat. . -
Részünkről is furcsának találnánk azt, hogy épen 

a mi postán kon volna ez a fö írás bitangjára (‘reszt ve, 
holott án a posta egy. e\i szerződés szerint (de különben 
az egyleti államokon kivülyisr minden nemzet postála^ 

^miegkÖvefeh a-magar nyelvórávaló '.fölÍrást, mint azt 
jelesén '*a* német,- olasz és franczia levelezűtapökön is ’ 

• mélt óz tátik látni. •
Nincs tehát semmi a’apos ok arra, hogy épen a 

magyar posta legyen türelmesebb vagy nemzetietlenebb, 
mint a I öbbi ál í a mok' posi áj a. _

• Ennéjfo^vamni nem tudjuk hely t eleniteni posta
tarifánknak azt a nem is nagyon pontosan végrehajtott 
rendelkezését.. .hogy a magán-ipar által előállított leve- 

•foző^lapok csak abbap-az esetben élvezik a levelező-lapok 
kisebb tarifáját, ha a levelTSző-lap. megegyezik a. kincstári 
levelező-lap terjedelmével és-a czirríén ez futt: Levelezőt ■ - 
7ay, nem ' lévén baj, ha eme fö lírás után más nyelven 
való fői Írások is következnek, még pedig külön sorban.

Persze a külföldről érkező levelező-lapokat ezen 
föltétel nélkül is büntetés nélkül kézbesítik.

Egyébiránt micsoda egy képes 1 evező-lapra tenger 
sima Tükréhez képest. Elfogadási kényszer niífc!sen> Es 

. ha az embernek valamelyik ismerőse’ nem elég göndos 
arra, hogy a magyar fö.’írást alkalmazza, (pedig ez annyi- . 
szór forog szóban, hogy mindenki- -tudhatja), hát az 
ember egyszerűen nem fogadja el ezt a képes levelező
lapot .

. —Nem nagy-dolog ugyan ez az egész, de ha már a 
magyar nyelvnek, annyi mindenféle rövidsége van min- -t 

. denüt.t, legalább o‘t ne engedjünk és ne hanyagoljuk el, 
ahol nem vagyunk vele kénytelenek.u

jvn

Csererovat. — (Tauschecke.)
Teljek Antal ífkFze via Germánia 1-.-, -— —“=L^"
Bezerán K. György Temesvár, Gyárvárokmérleg-utcza • 

22. (Csakis .helyró! bélyegzett tájképes kártyákat^ gyűjt.) 
— (Tauscht nur Ortsgestempelte Ansiclitskarten.)

Harmat Lajos Budapest Döbr.öntei-utcza 9. (Csak 
helyről bélyegzett Iá képes kártyákat gyűjt, a’kalmi-és 
népviseleti lapokat'duplán viszonoz. — Sammelt mir 
ortsgestempeU. — Sendet für Gelegenheits und. Tr aehtenkar- 
ten doppelte Anzahl.) ' *

Köllbig Ferencz Temesvár (csak használatlan magyar 
alkalmi és magyar művészi kártyákat gyűjt. — Sammelt 
nur ungebrauchte ungarischeJíünstLe.r undAdH^nhpits kartánÁ----

Kiadó-tulajdonos : a „Hungária" Székesfch érvárott.



A KÉPES EEVEEEZŐ-EAP. ■■
DIE ILLUSTRIRTE POSTKARTE,

- ' la cabte eostale illustrée.
HAVI FOLYÓIRAT tfEPES LEVELEZÖ-LAP GYŰJTÖK SZÁMÁRA.

A „Hungária11' képes levelező-lap gyűjtők első hazai egyesületének Hivatalos közlönye.
Officielles Organ d. Véréin „Hungária." —- j

Megjelenik minden hé 15-én . ! Szerkeszti: Klökner Jáísef.
Erschemt ani lo. jedes jlonats. i —v

Előfizetési ára egy évre 2 kor.
Preis jahrlich ,2 Mark.

Székesfehérvár, 1901. 111. évfolyam. — 12. szám. Deczember 22-én.

Minden gyűjtő lépjen be _
a

képes levelező-lap gyűjtök első hazai egyesületébe!! 
McmI a »Hungária" egyesület tagúinak egy 

■■Ifiül l — a praktikus gyűjtést előmozdító egy
leti Szaklapot és annak minden számához 1 leve- 
lezö-lapot ad ingyen.
M p pf . p¥n szaklap mindenben tájékoztatja a 

~j" * Ifiül l gyűjtőt, útbaigazítást ad. ismerteti az 
újdonságokat, felsorolja a magyar alkalmi leve- 

. - lező-lapokaty elősegíti a csereösszeköttetéseket.
Mprt a ^Hungária" tagjai a- közel 1000 tagot 
Ifiül l számláló franczia Á. P. N. egyesület tagjai
nak is tekintetnek, a miért külön tagdijat fizetni 

^\nem kell.
MA**f a n Hungária “ egyesület megvédi' tagjait 
II|Cl ly tisztességtelen elemektől. -
Mppf akx^gyesület körküldeményei által módot 
Ifiül l nyujKa tagoknak gyűjteményeiket olcsó 
áron gy^rapitantyés kiegészíteni. <
Morf a körküldeményyek utján mindenkiértéke- 

~~~—Ifiül l sifheti azon levelező-lapjait, melyek gyüj- 
• töményében-már meg vannak rdoublétták.)

WIapÍ az egyesület tagja-i a hivatalos közlöny 
Ifiül l hirdetési rovatában árengedményben ré
szesülnek. Céererovatát évente 3-szor díjtalanul 
használhatják. — —
Mppf a „Hungária" egyesület főczélja, a hazai 
Iliül l levelező-gyártási ipar pártolása.
Mppf minden belépő uj tag 3 finom, helyről 
Ifiül l bélyegzett levelező-lapot kap ingyen' 
saját czimére.

ti Mpr*f egyesületünk időnkint tagjait értékes és ; 
l ritka levelezn-lannkkal lani mén.- .ritka levelező-lapokkal l^pi meg.

.. E'vi tagdíj 2Mcorona 40 fillér.
Beiratási díj eyyszer s mindenkorra 1 korona.

A . kik a folyó évben belépnek, az 
. hátralevő részére a tagdíj felét fizetik. ‘

1 A. tagsági dijak a Képes Levelező-lap 
kiadóhivatalának Székesfehérvárra 'küldendők.

Egyesületi alapsmtbályokak- ügyrendet, a 
kőrküldeményekre ynnatkogó saefeályzaLuL és bff-~ 

Téfpési nyilatkozatot képes level&eő-lapon kérjen 
KtlÖkner József úrtól, az egyesület elnökétől Szé- 
tteafehérvájrott.

ev

Jsder Sammler trete dem
F. ungarischen Ansic-itskarten-Sammelverbande

j „HUNCrAR,IA“
bei.

* ^er „Hungária" Verband seinen Mitglie-
vVÜjB d-ern ein .uas praktísche. Sammeln för- 
dernde Verbandsorgan, und mit jeder Nummer

j. desselben ei.ne. Ansichtskarte gratis giebt.
Iq/űjl- diésés Verbandsorgan den Saminlern auf- 
Vf üli klárungen giebt, die Neuigkeiten, beson- 

yders die ungarischen Gelegenheitskarten meldet, 
' und die Tausclrverbindungen fördert.

YA/aíl .íe4es híitglied d. „Hungária" zugleich 
” vll Mitglied ist in dém nahezu 1000 ÍMitgl.

■ ziihlenden ffanzösischen Véréin A. N. P. ohne 
hiefür besondere Gebühren.zu zahlen.
\Afpi| dérVerband „Hungária" seine'Mitglieder

“ "üli gégén unláutere Elemente schützt.
\A/pí I dér Verband dureh seineRundsendungenden 
ff üli MitgliedernGelegenh itjaietetseineSamm- ; 
lung nuf biliige Weise zu er eeitern und erganzen. 
IAIqiI dureh den Rundsendungen jeder seine 
"üli Boubletten ver crten kanri.
lAfpg| üie Mitglieder des Verbandes bei den, An- 
"üll noncenim Vereinsblatte Rabatt erhalten 
und dip Tauschecke jahrlich 3-mal unentgeltlich 
benützen können. _

^as Haüptziel des Verbandes das fürdeni 
VVüll je3 Sammelsportes in Ungarn und dér 
ungarischen Ansichtskartenindustrie ist.

jedes neueMitglied 3 feine Ansichtskarten 
VIüli unentgeltlich zu adressiert bekommt. 
AA/píl '^er ^erhand seine Mitglieder von Zeit zu 
VVüll Zeit mit seltenen-ffi^rthvollen Ansichts- 
und Gelegenheitskarten überrascht.

Jahresbeürag 2 K. 40 H. == 2 Mark}—-: 
Beitrittsgebühr ein fiiir allémat 1 K. — 85. Pfennig.

Jetzt eintreten.de Mitglieder zahlen bis 
Ende des Jahres die Hálfte 'des Jahresbeitrages.

Die Mitgliedsbeitráge sind dér Adminis- 
tration dér „Képes Levelező-lap“ in Székesfehér
vár, einzusenden.

--------Vureinsstatuten etü., ■AumMdungeformul&re  
versendet — fálls auf Ansichtskarten gebetee — M 
gratis und franco Herr Josef Klökiwr, Práses des 
Verbandes in Székesfehérvár. H

eintreten.de
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■> —- --Tisztelt Olvasóim■ ■~__________ _—   —■ ■  ' . • • *
.. ..... — ..... . ■■ ■ --- --------- ---- . , . ' ■ ■_ -4-^ . \ ? -------

— Midőn a jelen számmal a „Képes Ijevelező-'Lap" szerkesztésétől megválók,.
nem mulaszthatom el, hogy kedves olvasóimtól búcsút vegyek. L.''

Három éve annak, hogy ezen lápot megalapítva, feladatomul tűztem ki
. a hazai'"^levelező-lap gyűjtőknek olyan szak közlpnyt adni, a mely. útbaigazítással 

szolgáljon, s a rendszeres gyűjtés félé vezesse azon számtalan gyűjtőt; kik eladdig 
ihinden czél és rendszer nélkül, csaptak fel többnyire'csak a divatnak hódolva,

4 levelező-lap gyűjtőknek. j ■ <

Hogy fáradozásaim nem maradtak gyumőfcs'nélkül, mutatja az, hogy 
sikerült megalapítanom néhány lelkes gyüjtőtársammal a „Hungária^Jrépes . 
levelézö-lap gyűjtők első .házai egyesületét,melyeim már két év óta fennáll, s h<y.~.' 
nem is számlál nagy szániji t'agokat, mégis gyűjtőink legjava díszíti tagjaink

. névsorát. ’ -: '
' Sokoldalú elfoglaltságom miatt nemcsak a láp szerkeszt esetük de a tisztelt 

tagtársak bizalmából eddig viselt elnöki állásomtól .is kényszerítve, vagyok 
meg válni, mert. fen nti o k o k b ól n em ' t udo k a reám rótt k ö t e’ ezett s égé k n ek oly 
mértékben ’ megfelelni, a mint azt egyesületünk "érdeke megköveteli, s meg vagyok 
győződve, -hogy azt,. egyjily országos egy esőiéinél, mint’á mienk, egy a főváros- -- 
bán lakó egyén sokkal nagyobb'sikerrel vezethetné, • ez Jsvegy^....okv 'hogy alap-"

j szabályainkat ily irányban meg\’áltoztassukkJ ' a ' —
, -.Nem mulaszthatom el, hogy ezen helyeiyhs^ne-mondjak Jiálás- köszönetét 

elnöktársamnak, K ölbig Ferencz urnák, ki -különösen az utcilsyjóéWn fáradságotk"‘ " 
nem ismerő munkatársam volt, a ki sportunk iránti nénies-.lelkesedésével nagy .. ” 
érdemeket, szerzett a hazai gyűjtés terén. * ■ ’‘4—4.

Midőn a lap „szerkesztői tollát détészem, kérem tisztelt (xÜ|aséim- és sport- 
'társaimat, tartsanak továbbra is össze egyesületünk és .ezen „ lap • mellett, és 
törekedjenek”nemes sportunk és egyesületünknek minél több' gx^ujT-öhirsat sze-~ 

.1 rezni, hogy egyesületünk felvirágozhassék. f j _
Isten velünk! . . . „ ~L ' .~ ' . ■

í

Újdonságok. — Neuheiten.
Felkérjük- az-ö^sze^ kiadókat és 'élőá.lliíókaf^hogy• .< 

ujdonságaikból-1—1 példányt egyesületünk. alelnökihez, | 
Kölbig Ferencz úrhoz. (Temesvár, megyeház)'ismertetés • 
pzéljából beküldeni szíveskedjenek.

TPtr ersuchen sdmmtliche Herstellér und Verleger ■ 
immer ie cin Exeniplar Direr Keuhcitén cin den Uiceprases : 
Herrn Franz Kölbig (Temesvár Co'mitatshauA) behufs Meldunng i 
Und Besprechung einzuscnden.

Az ismertetés következő felosztás szerint történik :
, Die liegistrierung erfolgtui folgender Eintheilung: '

I.. Magyar kártyák. — Ungarische Karten.
1. Magyar tájképes levelező-lapok. — Ungarische í

Ansichtskarten. ' ’ - '
2. „Magyar alkalmi levelező-lapok Ungarische :

• . Gelegenh.eitskarten. ,z____
■ 8. Magyar népviseletek. — Ungarische Volkstrachten. |

4, Magyar történelmi és heraldikai lovdeződaprdrH 
~ Unpítpisc/ie geschiMUchF~und lleraldische Ansichtskarten: [

lov.-lapokz > 
Fa úrikates.

apók. — Porfpat, 

'ka: fen.

5;
— G^fe^u^..Kilnstlerk(irfen ungu. 'L

... 6. .Arczkóp- és mala mi lé ve
und liferarische Karién.

J 7. Zenés levelező-lápok. — I.icde.
- 8. Reclám leve ezŐ-iapok. — Bek/uiu An.d'chtskarten.

(I. Külföldi kártyák. — Aiisldndi<ch^J(art^n.
. • Rövidítések. — Abkürzuncpn.

1 . —■ széles kúp — (l)reitc Áiuicld)^ .
1 •: — magás kép — (schmale Ansicht).

A. — Autotypia. Aqu.== Aquarellnyomar (Aqucirell- 
druck). F. = fénynyomat (Lichtdruck). F. K. — fény
kép (Photographie.) Fm. — fametszet {IIolzschnitt.}\ 
Fku.- —• fénykép utánzat {PholotonY K. = kőnyomat**, 
{Lithographie.y Ti. — Zinkographia-. b. — bárha (Z>ra?zn) ; y 

t, gga delfH-d-b. >4,w)TlpUlb(>tuíyómat^^^^ V
f. =± fekete - (schirarz'j; h. = holdvilágos {Mondschein- \



ansicht.) kí === kék kf. =■ kezzei Srea Jland-
cotőriri) ] m. = metitettpapíron aiif Papier_\

■— piros (roíÁ)*; sz. = szám (Xumncr : szn. ^z’nes 
(fdrbig)] »szk. szürke (graiP: t. — .éli tájkép 
(Schneelandschaft) j v.z=z viola {ciolett): z. — zöld grftn.

I.—Magyar kártyák. — Uiigarixrbe Karfa a
I. Tájkápes levelező-lapok. AiisichiskrurteB.

HerkulesfürdÖ. Krizsány R
1 Erdészlak. — F'urste ei. -
2. Ugyanaz.-— /'asselb^. -—
3. Gyógyterem. — Kitrsrd

1 i

. k. 1

9 :

Hercules fürdő rsőb-n. I. 
Iderculesfurdn iwl '>za-M 
Rab mbar láng. — fAVZ 
Da színház. - Cinkéim 
Hercumsknt. -

hőié

T. JlaúpTi 
— Tr 619. sz.

I.
Lag»'.

ria'

Íren valamennyi hason fájtán- kártyáit felülmúlja. Az ujabbi 
kártyák közül kétségkivüVáz arczképesek a legszebbek. 
Goethe Tolst.oi, . Ebner-Eschenbach, Raabe, Björn.so.ii^- 
Böckiin arczképei,_önálló műremekeknek berhmie^- A 
genre-kár*yák közül Höfiert : „Faüst und' Gretchen“ 
czimü kép • emlirendŐ felr'-- A1<ka(Io bárkinek szívesen 
küld képes jegyzéket. . . . í_

'■ Választási kártyák. '
II. B'au. Júz-íef-féle,kártyákból még ly/vet-kezölégt 

^oroihaumk fel.
k. Dr. Vázsonyi.. Vilmos arczképéveP''>
(>1: 1. számú kártya, ) .. - TA Vyr . . '.> ------- " J ' szöveg: Dr. vazsonvi

” Miklós. "ö3: 4. - ,, ,, . )
Fe sorolásunk kiegészitésekép felsoroljuk mindazon 

kár váka . me yek valószínűen megjelentek, de melyeket 
megszerezni nem sikerült, eddig. Egyesületünk a.elnöke 
ezen kár yikat megvéieire keresi s felkéri, ni in dr.zo ka.: t 
kik ez^n knFyéA l íü iii iiebénya" lm e.snk egyet is; birpak, 
hogy v se ér.n; kezésbe lépjenek. \ ‘ -

B au József-féie? kártyákból : 
Báró Fodmttlnézkv

Mi

Miskn!

1. iá

JII. Batxenhaud

• l!

ví z B

a 0

IP fi

- fÜ

Budapest).Fri
II

6 l :
(’»•>:

1. számú kárya, i
■2. „ .1
J .: :: j

.„Habár a 
i zoiványu

választói iga- 
kezdetű sző-

G7 : [ véggé 1. w

’í.i: 3. .. \ belvárosi szabadelvű
kezdetű szöveggel.j

i 'ja
irz ív F. 
p III. B

Gajary Géza (Vácz).
2 .-• > zá-t n u- k á rty a.

> z: i c z e 1 i áry G y ö rgy (1)oro Ír).
,.4. számú kártya.

Séinmgf Vilmos (Letenyé),
1. számú kártya,

) Sarányi József (Hátszeg).
(• 1. számit kártya, 
í 2. „ .,
9:4. _ •

k)
6,

paio* aja. Nagy Dezső t Óbuda.), 
számú kárwft,
H o r v á r h. Zoli án < ?

szái^u_Ji.á r i y a.

i. h. Dr. Vázfonyt Miklós (Budapest). 
SS: 2 számú kárrva."

ári hó

Kü!f'V(!

Kimutatása az eddig közölt magyar alkalmi 
levelezőlapoknak.

karácsonyi. - 
min: - nereze

* z
- ntw.i .

</•/ _S >. >z.
tpT. íre-y Dö-'k *

ezen kártyákon 1
leg-z^bb épü ,.s
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' x.íi. w;-ri A.'gs; ,4>w 
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A KÉPES LEVELEZŐ-LAP.

Pénztára ok-
’ Bizalmi férfiak: 

Bruckner S.
Kiinger Hugó 
Szántó Samu 
Czakó G ula

T8
Egyesületi hírek. — Verbandsnachrichteir 
A „Hungária“ képes levelező-lap gyűjtök első hazai 
egyesülete. — „Hungaria“ érster valerlandischer 

_ Ansichtskartensanjmler Verband.
' Székhely: — Sitz: Székesfehérvár.

Elnök ; -— I. Vorsitzender: Klökner'József Szekesfehervár. 
Alelnök: —11. Vorsitzender: Kölbig Ferencz Temesvár., 

^Titkár: — SőKriftfuhrer: Gondos Ignácz Budapest, VI., 
Szondy-ű. 21.

Gassier: Gigler Béla Székesfehérvár.
Vertrauensmanner: 

Budapest,; VI., Dessewffy-u. 26. 
Budapest, V., Báthory-u. 22. 
Budapest, VI,, Rózsa-u.. 37. I. 14. 
Pápa. Barát-utcza 316. sz.

Tagjegyzék.
70. ,(A. P. IV. 1570.) Lakatos Jószef. Lőcse, kertész- 

~iskola. .— Használatlan művészi kártyákat,. Írászrrdlatlan-
tájképes levelezőlapokkal viszonoz. *-Ö'" -•

71. (A. P. IV. 1571.) Ifj. Horváth Géza. Budapest, 
IV. Váczi-utcza 60<(Barcza J. papirkereskedésében).

72. (A. P. IV. 1572.) Barcza József papirkereskedő. 
Budapest, IV. Váczi-utcza 60.

_ __

Meghívó,
f’ A ..Hungária" képes levelező-lap gyűjtök 

első hazai egyesülete

III. rendes évi közgyűlését _ 
/ 4902. Január líT 4-én d. ué ^/nS órakor Sssékes- 

tehéryárott Kos-suth utcza 7. sz. I. em. tartja meg, 
. iixelyre-űr—tagőkat ezennel meghivomz
\ ————Tárgysorozat : ------- 7

1. ) Jelentés, a lefolyt egyesületi évről.
2. ) Pénztári jelentés és a;felmentvéhy megadása.
3. ) Az egyesületi közlöny-kiadása.
4. ) Az alapszabályok egynémely §-ának megváltozz 

tatasa.
5. ) A tisztikar megválasztása.
6. ) Esetleges indítványok. .
Amennyiben ezen közgyűlésen a tagok határozat

képes számban nem jelennének meg, a tagokat , külön 
értesítésben fogom-az uj közgyűlésre, mely Budapesten 
fog megtartatni,-jneghivni. mely tekintet nélkül a meg
jelenő tagok szániára határozatképes leend.

-------- Székesfehérvár, 1901. decz. 15.

Klökner József,
elnök.

Csereösszeköttétések.
Jövő számunkban a teljes tagjegyzéket fogjuk 

közölni. Hogy ez helyes legyen és egyúttal tagjaink 
jelenlegi csereóhajait közölhessünk, mait számunkhoz 

. levelezőlap nyomtatványt mellékelünk tagjaink részére 
oly kérelemmel, hogy azt kitöltve, lehetőleg posta
fordultával, de legkésőbb f. é. deczember hó végéig al- 
elnökünknek elküldeni szíveskedjenek: Ezen levelezőlap 

^.^jnég a cserét nem óhajtó "tagak által is persze ily^ 
’ értelemben kitöltve feladandó/.

Lapunk a jövő évben az A. P. , közlönyének 
alakjában, azaz 8-rétben 8—12 oldalnyi-* terjedelemben, 
borítékkal és tisztán magyar szöveggel fog megjelenni. 
Közölni dbgunk megint szakezikkeket, szórakoztató 
apróságokat, tárczákat, felsorolásokat, úgy, hogy a 
jövőben tagjaink és lapunk előfizetőire — tekintve, 
hogy az A: P.^N. tagjegyzékével teljesen megbízható

...
külföldi lapnak féndelése. Hogy lapunkat annyira 
kibővithessük, szükségünk van azonban az összes

Hytír Mivwuyl Bywla klnywywad^ában, Sz,-Fehérv«rttt.

mag r gyiytök hathatós támogatására, miéit, is kérjük 
az öészes tagokat, hogy egyrészt saját tagdijaikat 
január hó 15'-éig küldjék be, .másrészt egyletünknek és 
lapunknak uj híveket toborzanak. Lapunk jövő száma 
január 20-án jelenik meg.

Alapszabályaink a januári közgyűlésen oda 
szándékoltaknak módosíttatni, hogy egyesületünk szék
helye Budapestre helyeztessék át. Ennek és az eset
leg egyébb szándékolt alapszabály módosítások meg- 4 
vitatása végett felkérjük tagjainkat, hogy a közgyű
lésen minél .nagyobb számban jelenjenek meg. Esetleges 
módosítási javaslatok alelnökünkhöz küldendők.

Körküldemény forgalom. A XI. és XII. számu^kör- 
küldeményeket illetőleg felkérjük a" résztvevő kér azok
nak lehetőleg a beérkezés napján leendő továbbitására, 
hogy a körküldemények" a közgyűlésig leszámolhatok 
legyenek:

A tagdíjjal hátralékos tagok részére postautalványt 
mellékelünk oly ‘ kérelemmel, hogy az azon feltüntetett 
összeget legkésőbb január hó 4-éig fizessék be. mert 
különben kénytelenek leszünk azt GO fillér költség hozzá- 

’ számításával postai megbízás utján behajtani.
A Societe Internationale des Amateurs de Cartes pos- 

tales^lílustres A. P. N, tagjegyzékét tekintve, hogy ez 
most az A. P. N. által kiadandó ,.Évkönyv** részére uj 
összeállítás alá vonatott, a folyó számban nem közöl
hetjük, jövő számunkban azonban ezt. pótolni fogjuk. 
Ha a tagok közül valaki ezen „Évkönyvre**/^-mely az 
A. P. N. teljes tagjegyzékét és a tagok cserefeltételeit 
tartalmazza körülbelül 36—40 oldalnvi Terjedelmű füzetben 
— igényt tart, ez egyesületünk a.<- ifokénél bejelentendő. 
Az á *a 50—60 fillér lesz. Erre vonatkozólag jövő szá
munkban többet; ; *

Magyarországi alkalmak naptára.
.uJ . . • Ungarischer Gelegenheitskalender.

Az újonnan megjelenőalkalmi levelező-lapok 
könnyebb beszerezhetését és azok megjelenésének ellen- __
őrzését előmozdítandó ezentúl minden számban e rovat 
alatt az utols ókét hónap alatt előfordult vagy a közel 

jüvűben tartatni szándékolt ünnepélyeket, kiállításokat, 
nevezetesebb eseményeket stbt .felsorolni fogjuk és kér

 

jük igen kitelt olvasóinkat, hogy az ezek ötletéből - - 
megjelenő ál mi kártyákból mindíg~egy-egy- példányt 
k.prünk alelnökehák megküldeni szíveskedjenek. Esetleg 
kimaradt alkalmak ^közlése is szívesen fogadtatik. -

Budapest: deczbé^l5 — ? — Magyar nők kiállítása.

(Kzinstausstellung dér zmgdrisehen Frauen.)
Budapest: okt. 29—-3L— Mihály orosz nagyher- 

' czeg látőg^tásA (Besuch des Gróssfürsten Michael).
Budapesbr ríő^ 3—24 :hadászati és zoólogiai 

kiállítás (Jagd und zoologische AuSsteííung).____.
Budapest: nov. 10. , ^ í)r. Fáik Miksa 50 éves tu- 

dori jubileuma (óö Jahriges. Jubileum des Dr. M. Fáik.)
Héjásfalca: okt. 20. Honvédei&lék leleplezés. 

{Honvéd-Denkmal Fnthulluug').
Kolozsvár, deczber 15—20 — Műkedvelők kiállítása. 

(Dilettanten Ausstellung.
Szombathely': okt. 13. — Horváth Boldizsár emlék

szobrának leleplezése. {Entküllung des DenkmalB. Horváth}.
Veszprém: november 19. .Erzsébet királyné-szobor 

leleplezése. {Enthüllung des König n Elisabefh Denkmals).

Csererovat — (Tauschecke.)
Térjék Antal Fiume via Germania 1. ®

S p Bezerán K. György Temesvár. Gyárváros, mérleg-utcza 
22. (Csakis helyről bélyegzett tájképes kártyákat gyűjt.) 
—- (Tauscht nur Órtsgestempelte Ansichtskarten.)

Harmat Lajos Budapest Döbröntei-utcza 9. (Csak 
helyről bélyegzett látképes kártyákat gyűjt, alkalmi és 
népviseleti lapokat duplán viszonoz. — Sammelt nur 
ortsgestempéli. — Sendet für Gelegenheits und Trachíenkar- 
ten doppelte Anzahl.) ’

Ira^mF^S^yarmuvéazi kártyákat gyűjt. — Sammelt 
nur ungebrauckte ungarisckeKünstler und Gelegenheits karten.)

Prof. Francesoo Románo d! Parquale Avola (Sicllia).

Klado-tulajdonos: a „Htmgárta“ Székesfehérvárott.
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