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Adnotacje ręczneAdnotacje ręczne

� miejsca nadania� miejsca nadania
� czasu nadania
� drogi ekspedycji
� opłat
� wagi 
� zawartości przesyłki
� kancelaryjne

Przed wprowadzeniem stempli pocztowych na 
przesyłkach dokonywano przeróżnych adnotacji.

� kancelaryjne



Adnotacje ręczneAdnotacje ręczne

List towarzyszący przesyłce paczkowej z Pawłowiczek (Gnadenfeld) do Wrocławia (Breslau).
Obok adnotacji miejsca nadania widnieje adnotacja pośredniego urzędu pocztowego w
Opolu (Oppeln). W liście przesłano 3 talary i 13 1/2 dobrego grosza w pakiecie oznaczonym
K.V.A. Opłata za list wyniosła 4 dobre grosze. Waga listu 19 1/2 łuta (u góry po lewej).



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Przed wprowadzeniem oficjalnych stempli
pocztowych na przesyłkach z niektórych urzędów
znajdujemy jednowierszowe stemple prywatneznajdujemy jednowierszowe stemple prywatne
pocztmistrzów wykonywane przez nich we własnym
zakresie. Stąd duża różnorodność wymiarów,
użytych czcionek i wzorów.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

• Porto, franco – potrzeba obliczenia opłat
• Stemple wykonane z różnych materiałów i często• Stemple wykonane z różnych materiałów i często

prymitywnymi metodami.
• Różna siła nacisku
• Nierównomierne odbitki



Stemple nadawczeStemple nadawcze

List forszusowy z 1818 roku z małym stemplem jednowierszowym z Kluczborka
(CREUTZBURG) do Sycowa (Wartenberg). Wymiary stempla: 25 x 3 mm. Obok stempel
dwuwierszowy z urzędu pośredniczącego w Namysłowie (NAMSLAU/28.JULI.). Kwota
forszusowana 1RT 14 Ggr 2 gPf =(1 Talar, 14 dobrych Groszy i 2 dobre fenigi)= 441/6 Ggr.
Suma opłat forszusowych 13 Ggr. Opłata końcowa za list 57 Ggr. Waga listu 1 1/2 łuta



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Stempel jednowierszowy, duży z Kluczborka (CREUTZBURG) na liście forszusowym z 1822
r. do miejscowości Bogacice k/Olesna (Reichthal). Wymiary stempla 58 x 8 mm. Poniżej
stempel dwuwierszowy z urzędu pośredniczącego w Namysłowie (NAMSLAU/5.NOV.).
Kwota forszusu 1 talar 15 dobrych groszy i 7 dobrych fenigów (1RT 15Ggr 7gPf) = 39 7/12 Ggr.
Opłata za usługę wyniosła 21 3/4 dobrego grosza co daje ostateczną kwotę do zapłaty przez
adresata 61 1/3 Ggr. Waga listu 2 łuty potwierdzona w urzędzie pośrednim na 1 3/4 łuta.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

List z Lublińca (LUBLINITZ) do Rept k/Tarnowskich Gór (Repten bei Tarnowitz) ze
stemplem jednowierszowym urzędu pocztowego w Lublińcu. Wymiary stempla: 32 x 5 mm.
Obok stempel dwuwierszowy z urzędu w Opolu (OPPELN/13.APR.), który był wtedy
urzędem nadrzędnym dla u.p. w Lublińcu. List w sprawach kościelnych (das Kirchen
S[ache]), zwolniony z opłaty.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

List nadany 5 sierpnia 1831 roku z Opola (OPPELN/5.AUG.) do Krapkowic (Krappitz) ze
stemplem jednowierszowym z urzędu pośredniczącego w Strzelcach Opolskich (Groß
Strehlitz). Jeden z nielicznych (w rejencji opolskiej jedyny) znanych stempli z czcionką
gotycką. List w sprawach urzędowych, zwolniony z opłaty.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Pierwsze, zunifikowane stemple wprowadzone dla wszystkich
urzędów pocztowych rozporządzeniem z 23.12.1816 dla wysyłek
zagranicznych (od7.02.1817 dla wszystkich). Dwuwierszowe. W
wierszu górnym nazwa urzędu pocztowego, w wierszu dolnym datawierszu górnym nazwa urzędu pocztowego, w wierszu dolnym data
użycia (dzień cyfrą i miesiąc skrótem literowym). Wielkość zależna
od długości nazwy urzędu pocztowego. Wysokość liter ~5 mm.
Całkowita wysokość stempli ~13 mm. Wprowadzone w 1817 roku
dla urzędów pocztowych (Postamt), spotyka się na listach nawet w
latach 50-tych.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

List nadany 2 marca 1844 roku roku w urzędzie pocztowym w Prudniku (NEUSTADT O/S).
Na skutek zużycia wkład stempla z nazwą urzędu wymieniano co widać po różnych
rozmiarach (np..: litera O w o/s) i kroju liter.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Charakterystyczny dla poczty pruskiej stempel o
kształcie spłaszczonego półkola, zwany nerkowym.
Tłok pieczętny odlany był w ten sposób, że stała byłaTłok pieczętny odlany był w ten sposób, że stała była
„nerka” i nazwa urzędu natomiast wymienne były
elementy daty i kreska je rozdzielająca. Znany z lat
1824 - 1861. W rejencji opolskiej tylko z urzędu
pocztowego w Raciborzu.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

List nadany 24 kwietnia 1840 roku w Raciborzu (RATIBOR/ 24/4) do Bierawy w powiecie
kozielskim (Birawa / Coseler Kreis). W liście przesłano 2 SGr i 3Pf (dwa srebrne grosze i trzy
fenigi). Waga listu 1 1/4 łuta. Zwolniony z opłaty (Justiz Finanz Verwaltung Sache - sprawa
Zarządu Finansowego Sądu).



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Dwuwierszowy, mniejszy od pierwszego oficjalnego.
W wierszu górnym nazwa miejscowości, w dolnym
data (dzień i miesiąc) cyframi rozdzielonymi ukośnądata (dzień i miesiąc) cyframi rozdzielonymi ukośną
kreską (czasami jej brak). Bardzo popularny, znany
od 1825 roku i używany do końca okresu pruskiego
(w wielu urzędach także później).



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Stempel typu V na liście forszusowym z Lublińca do Sycowa (Wartenberg) z 27 kwietnia 1831
roku. Widoczny brak kreski rozdzielającej liczby daty. Kwota forszusowana 26 Sgr i 9 Pfg. Z
listem wysłano pakiet z aktami sygnowany K.K.. Suma opłat za przesłanie aktu i
forszusowanej kwoty wyniosła 14 Sgr.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Mały jednoobrączkowy zawierający wewnątrz nazwę
urzędu pocztowego oraz dzień i miesiąc nadania w
postaci ułamka rozdzielonego kreską. Średnica od 18postaci ułamka rozdzielonego kreską. Średnica od 18
do 22 mm. Znany z lat 1821 – 1867. Wprowadzony
prawie jednocześnie z typem dwuwierszowym
małym.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

List ze stemplem typu naparstkowego z Nowego Bierunia (NEU BERUN) do Kamienia
k/Bytomia (Kamien / bei Beuthen) adresowany do wysoce urodzonego komisarza
Włodarskiego. List zwolniony z opłaty (adnotacja: Kirchen S[ache] - sprawa kościelna)



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Wprowadzony od 1839 roku drugi 

urzędu pocztowego oraz dzień i miesiąc nadania w
postaci ułamka rozdzielonego kreską. Niekiedy
występuje z cyframi lub dodatkowym określeniem

Wprowadzony od 1839 roku drugi 
stempel dwuobrączkowy, 
zawierający wewnątrz nazwę 

występuje z cyframi lub dodatkowym określeniem
urzędu między obrączkami u dołu. Spotykane różne
(od 23 mm do 28 mm) średnice zewnętrzne.
Używany jeszcze przez pocztę NDP.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

List wyłożeniowy z Koźla (COSEL) do
Kózek koło Pawłowiczek (Koske per
Gnadenfeld) adresowany do ValentinaGnadenfeld) adresowany do Valentina
Nossola, nadany 20 września 1854 roku.
List został przesłany w firmowej kopercie
kasy sądu powiatowego (Die Königl. Kreis
= Gerichts = Salarian = Kasse sendet),
która zawierała 4 RT 27 Sgr. Opłata za list
wyniosła 3 1/2 Sgr. Niestety adresat w
międzyczasie się wyprowadził. W związku
z tym list odesłano (adnotacja niebieska
ret.23/9 54 oraz stempel nadawczy zret.23/9 54 oraz stempel nadawczy z
Pawłowiczek (GNADENFELD)). opłata
powrotna wyniosła również 3 1/2 Sgr. W
związku z tym nadawca musiał uiścić
opłatę w wysokości 7 Sgr przy zwrocie
listu. U góry 5 zachowanych pieczęci
lakowych sądu powiatowego w Koźlu.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Pierwszy stempel ramkowy znany od 1839 roku a stosowany
jeszcze przez pocztę Rzeszy. Dwu- lub trzywierszowy w
różnych rozmiarach, zależnych od nazwy urzędu pocztowego
i użytej czcionki. W wierszu górnym nazwa urzędu, w
środkowym (jeżeli występuje) dookreślenie rangi urzędu lub
drogi ekspedycji, w dolnym data użycia (dzień i miesiąc
cyframi arabskimi oraz oddzielone gwiazdką godziny użycia -cyframi arabskimi oraz oddzielone gwiazdką godziny użycia -
czasem z dodatkowymi literami oznaczającymi porę dnia). Z
większych urzędów pocztowych znane są w wielu podtypach
różniących się krojem czcionek, rozmiarem a także
sposobem zapisu nazwy urzędu pocztowego.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

1851-60 1861-67 1849-57 1859-61

1849 1853 1862-64 1853-60 1861-67

1835-58 1859-63

Z większych urzędów pocztowych znane są w wielu
podtypach różniących się krojem czcionek, rozmiarem a
także sposobem zapisu nazwy urzędu pocztowego.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Polecony list ze stemplem ramkowym z Opawicy (TROPLOWITZ) do Brna (Brünn).



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Stempel trzywierszowy bez ramki. W rejencji opolskiej
znany tylko z urzędu pocztowego Opole Dworzec (OPPELNznany tylko z urzędu pocztowego Opole Dworzec (OPPELN
BAHNHOFF). W trzecim wierszu data nadania przesyłki
(dzień i miesiąc) cyframi arabskimi oraz numer kursu. Do
typu tego KSZPZP zalicza także stemple nadawcze
ambulansów kolejowych.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

List ze stemplem trzywierszowym nadany w urzędzie dworcowym w Opolu (OPPELN 
BAHNHOF) do Zakrzowa koło Gogolina (Sakrau bei Gogolin).



Stemple nadawczeStemple nadawcze

List ze stemplem trzywierszowym nadany w urzędzie dworcowym w Opolu (OPPELN 
BAHNHOF) do Bierawy koło Koźla (Birawa p Cosel).



Stemple nadawczeStemple nadawcze

List ze stemplem trzywierszowym nadany w urzędzie dworcowym w Opolu (OPPELN 
BAHNHOF) do Siemianowic Śląskich koło Chorzowa (Laurahütte bei Königshütte).



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Stempel ramkowy, będący rozwinięciem pierwszego
ramkowego. Trzywierszowy. W wierszu pierwszym nazwa
urzędu, w drugim określenie miejsca położenia a w wierszu
trzecim data nadania (dzień, miesiąc i dwie cyfry roku) oraztrzecim data nadania (dzień, miesiąc i dwie cyfry roku) oraz
oddzielone gwiazdką cyfry pory dnia, wraz z literą
określająca porę dnia. Znany od 1862 roku. Przejęty do
stosowania przez Północnoniemiecki Związek Pocztowy a
następnie pocztę Rzeszy.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

List nadany 15 października 1867 roku, w godzinach 17-18 w urzędzie pocztowym w
Gorzowie Śląskim (LANDSBERG) do Kępna. W drugim wierszu określenie miejsca
położenia urzędu: I.OBER.SCHLESIEN = na Górnym Śląsku. Po lewej adnotacja o
zwolnieniu z opłaty (Portofrei Justiz Sache) i podpis urzędnika sądowego.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Dwuobrączkowy, będący rozwinięciem poprzedniego typu.
Wewnątrz nazwa urzędu pocztowego oraz godziny nadaniaWewnątrz nazwa urzędu pocztowego oraz godziny nadania
wraz z literą określającą porę dnia. W środku data nadania
(dzień / miesiąc i dwie cyfry roku pod spodem). Znany od
1862 roku.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

List paczkowy z Głubczyc (LEOBSCHÜTZ) nadany 1 listopada 1865 w godzinach 17-18 !!! do
Koźla. Paczka z numerem 590 (taka sama nalepka była naklejana na paczce towarzyszącej
listowi) ważyła 2 funty i 8 łutów. Ciekawostka – list nadany 1 listopada.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Zawierający takie same elementy jak stempel poprzedniegoZawierający takie same elementy jak stempel poprzedniego
typu tylko jednoobrączkowy. Znany od 1863 roku. Na
terenach rejencji opolskiej znany tylko z 13 (na 153) urzędów
pocztowych.



Stemple nadawczeStemple nadawcze

Stempel z Byczyny (PITSCHEN) na liście nadanym po przejęciu poczty Prus przez
Północnoniemiecki Związek Pocztowy 24 czerwca 1868 roku do Namysłowa. List w sprawach
sądowych, zwolniony z opłaty.



Szybki rozwój kolei żelaznych związany z dużym

Stemple kolejoweStemple kolejowe

Szybki rozwój kolei żelaznych związany z dużym
uprzemysłowieniem terenów rejencji opolskiej poczta Prus
wykorzystała dla usprawnienia transportu przesyłek.
Powstały urzędy pocztowe mające siedzibę na dworcach
kolejowych (stemple dworcowe) oraz uruchomiono specjalne
wagony do przewozu przesyłek pocztowych zwane
ambulansami pocztowymi (stemple ambulansowe). W miaręambulansami pocztowymi (stemple ambulansowe). W miarę
ich rozwoju powołano do życia Zarządy Poczt Kolejowych.
Tereny rejencji opolskiej należały do Zarządu Poczt
Kolejowych Nr 5 z siedzibą we Wrocławiu.



Stemple kolejoweStemple kolejowe

List nadany w dworcowym urzędzie pocztowym Kuźnia Raciborska dworzec. (RATIBORER
HAMMER BAHN) do Koźla (Cosel). Stempel nadawczy typu 7Aa. Z lewej strony u dołu
adnotacja wysokości opłaty: 2 (Sgr) przekreślone niebieskim atramentem na dowód
pobrania opłaty.



Stemple kolejoweStemple kolejowe

Stempel nadawczy stosowany wg Münzberga w urzędzie pocztowym Gliwice dworzec
(GLEIWITZ BAHNHOF) od 1865 r. na liście do Koźla (Cosel). Po lewej na dole adnotacja
opłaty 1 SGr przekreślona na niebiesko na dowód pobrania opłaty. List adresowany do II
oddziału Sądu Powiatowego w Koźlu.



Stemple kolejoweStemple kolejowe List z Wrocławia (BRESLAU) do Oławy
(Ohlau) przesłany drugim kursem
21.6.(1852) ambulansu kursującego na
trasie Wrocław - Mysłowice (BRESLAU
- MYSLOWITZ). U góry kserokopia- MYSLOWITZ). U góry kserokopia
strony tytułowej listu, którego nadawcą
był: MELCHIOR / durch Gottes
Erbarmung und des h.apostolischen
Stuhles Gnade / Kardinal / der heiligen
römischen Kirche und / Fürst-Bischof
von Breslau. / Doctor der Theologie etc.
/ provisorischer Apostolischer Delegat
fü die / Königlich Preussischen
Armeen. (Melchior / przez BogaArmeen. (Melchior / przez Boga
litościwego i z łaski stolicy apostolskiej
/ Kardynał / uświęconego kościoła
rzymskiego i / Książe Biskup
Wrocławski. / Doktor teologii itd. /
tymczasowy papieski delegat do
Królewsko Pruskiej armii) oraz jego
pieczęć lakowa.



Stemple kolejoweStemple kolejowe

List ze stemplem ambulansu
kursującego na trasie
Wrocław MysłowiceWrocław Mysłowice
(BRESLAU / MYSLOWITZ)
z Głogówka (OBER=
GLOGAU) do Koźla (Cosel).
List nadano 5 lipca 1851 roku.
W dniu 6 lipca przewieziono
go wspomnianym
ambulansem (I kurs T
{tour=tam}) do Koźla.
Stempel oddawczy Koźla zStempel oddawczy Koźla z
datą 6.7.(1851) i 1 numerem
kursu dostawy określa
chwilę, od której list był do
dyspozycji adresata.



Stemple kolejoweStemple kolejowe

Różne formy stempli ambulansowych spotykane w rejencji opolskiej



Stemple kolejoweStemple kolejowe

Opłacony w pełni list z miejscowości Perekop
(tatarski: QrQapi - wieś w przesmyku
Perekopskim, najdalej wysunięta na północ
miejscowość na Krymie) do Stuttgartu nadany 31
stycznia 1863 roku. Przez Prusy przesłany 25
lutego 1863 roku ambulansem, w którym odbito
stempel tranzytowy kierunku nadejścia,
ramkowy, 3 wierszowy o treści: AUS RUSSLAND
/ EISENB.POST.BUR. V / 25.02 - z Rosji / Zarząd
Poczt Kolejowych nr 5 / 25 lutego. W środkowej

Stemple kolejowe odbijane w ambulansach jako forma pośrednictwa na przesyłkach 
tranzytowych

Poczt Kolejowych nr 5 / 25 lutego. W środkowej
części czerwony stempel opłaty gotówkowej
Franco poświadczający przyjęcie pełnej opłaty za
przesłanie listu do adresata. Z tyłu oddawczy
stempel poczty w Stuttgarcie, jednoobrączkowy,
z datą 27 luty.



Stemple kolejoweStemple kolejowe

Inne stemple kolejowe odbijane w ambulansach jako forma pośrednictwa na przesyłkach 
tranzytowych spotykane na listach przechodzących przez Rejencję Opolską



Wprowadzone do unieważniania znaczków 15 listopada
1850 roku. Stosowane do końca 1859 roku. Odbijane

Kasowniki numeroweKasowniki numerowe

1850 roku. Stosowane do końca 1859 roku. Odbijane
najczęściej w kolorze czarnym. Wewnątrz najmniejszego z
czterech koncentrycznych kół numer urzędu pocztowego.
Równocześnie z kasownikiem urzędnicy mieli obowiązek
odbijania stempla nadawczego zawierającego nazwę
urzędu. W dniu wprowadzenia urzędom pocztowym
przyznano kolejno (uporządkowując jednocześnieprzyznano kolejno (uporządkowując jednocześnie
wszystkie urzędy wg kolejności alfabetycznej) numery od 1
do 1725. W miarę powoływania nowych urzędów
przyznawano im numery od 1726 do 1987 oraz numery
zwolnione po zwinięciu wcześniej otwartych urzędów
pocztowych. Z Opolszczyzny znanych jest 88 różnych.



Kasowniki numeroweKasowniki numerowe

Dobrodzień KietrzKluczbork Gogolin

Przykłady kasowników numerowych z Rejencji Opolskiej

Opole ZdzieszowiceKup Głogówek



Kasowniki numeroweKasowniki numerowe

Kasownik numerowy urzędu pocztowego w Opolu
(OPPELN) nr 1096 na liście do Zgorzelca (Görlitz). Data
wprowadzenia kasownika 15.XI.1850 r. Opłata za przesyłkę
3 Sgr. Dość rzadki przypadek trzech nie rozciętych
znaczków.



Wprowadzone tytułem próby w latach 1866-67 do

Stemple opłaty gotówkowejStemple opłaty gotówkowej

Wprowadzone tytułem próby w latach 1866-67 do
oznaczania listów całkowicie opłaconych przy nadaniu
(F=franco; porto opłacone przy nadaniu). Najczęściej
odbijane w kolorze czerwonym w górnym prawym rogu
strony adresowej listu. Na terenie rejencji opolskiej znane
z urzędów pocztowych w Bytomiu, Katowicach, Nysie,
Opolu i Raciborzu. Przejęte przez PółnocnoniemieckiOpolu i Raciborzu. Przejęte przez Północnoniemiecki
Związek Pocztowy a następnie przez pocztę Rzeszy.



Stemple opłaty gotówkowejStemple opłaty gotówkowej

Opłacony całkowicie
przy nadaniu list zprzy nadaniu list z
Raciborza
(RATIBOR) do
Kępna (Kempen) w
rejencji poznańskiej
ze stemplem opłaty
gotówkowej z
13.03.1868 r. Po lewej
stronie adnotacja
opłaty „fr.3” (3 Sgr)
oraz stempeloraz stempel
nadawczy typu
ramkowego z
Raciborza (Ratibor).



Stemple oddawczeStemple oddawcze

Datownik jednoobrączkowy o średnicy od 15 do 18 mm.Datownik jednoobrączkowy o średnicy od 15 do 18 mm.
Wewnątrz: duża litera „N” i liczba oznaczająca numer kursu
dostawy oraz data w postaci ułamka z kreską lub bez niej (u
góry dzień, u dołu miesiąc). Stosowany od około 1826 roku.



Stemple oddawczeStemple oddawcze

Stempel oddawczy z 1
numerem chodu na liście zenumerem chodu na liście ze
Strzelec Opolskich (GROSS
STRELITZ) adresowanym do
Żyrowej przez Leśnicę
(Zyrowa / per Leschnitz).
Uwagę zwraca źle złożony
środek stempla oddawczego:
odwrotnie włożone cyfry
daty oraz brak kreski
rozdzielajacej.



Stemple oddawczeStemple oddawcze

Datownik jednoobrączkowy o średnicy od 21 do 25 mm.Datownik jednoobrączkowy o średnicy od 21 do 25 mm.
Wewnątrz: skrót „AUSG” (Ausgabe - wydawanie) duża litera
„N” i liczba oznaczająca numer kursu dostawy oraz data w
postaci ułamka z kreską lub bez niej (u góry dzień, u dołu
miesiąc). Stosowany od około 1840 roku.



Stemple oddawczeStemple oddawcze

Stempel oddawczy z 1
numerem chodu na liścienumerem chodu na liście
poleconym z Gliwic
(GLEIWITZ) adresowanym
do Kępna koło Namysłowa
(Kempen bei Namslau).
Uwagę zwraca źle złożony
środek stempla oddawczego:
brak kreski rozdzielajacej
liczby daty.



Stemple oddawczeStemple oddawcze

Datownik jednoobrączkowy o średnicy od 21 do 26 mm.
Wewnątrz: skrót „AUSG” (Ausgabe - wydawanie) duża litera
„N” i liczba oznaczająca numer kursu dostawy oraz data w„N” i liczba oznaczająca numer kursu dostawy oraz data w
postaci ułamka z kreską lub bez niej (u góry dzień, u dołu
miesiąc). Od typu poprzedniego różni się umiejscowieniem
numeru kursu dostawy (tu u dołu). Stosowany od około
połowy lat pięćdziesiątych.



Stemple oddawczeStemple oddawcze

Dwa stemple oddawcze z 1 i 4
numerem chodu na potwierdzeniu
dostarczenia dokumentu
sądowego z Koźla do Lisięcic.



Stemple oddawczeStemple oddawcze

Datownik dwuobrączkowy o średnicy od 21 do 26 mm.
Wewnątrz: skrót „AUSG” (Ausgabe - wydawanie) duża litera
„N” i liczba oznaczająca numer kursu dostawy umieszczone„N” i liczba oznaczająca numer kursu dostawy umieszczone
w połowie wysokości oraz data w postaci ułamka z kreską lub
bez niej (u góry dzień, u dołu miesiąc). Stosowany od około
1840 roku w nielicznych urzędach (z cyframi arabskimi
podawano w literaturze jedynie Berlin).



Stemple oddawczeStemple oddawcze
Stempel oddawczy z Opola
(Oppeln) na liście nadanym w
urzędzie pocztowym w Żorachurzędzie pocztowym w Żorach
(SOHRAU I/SCHL.). Stempel
różni się od opisywanych w
literaturze rzymską cyfrą numeru
kursu dostawy. Po lewej stronie u
dołu adnotacja pocztowa
wysokości opłaty „2”(Sgr)
wykonana czerwoną kredką.
Niebieskie przekreślenie na dowód
pobrania opłaty. U góry po prawejpobrania opłaty. U góry po prawej
stempel nadawczy z Żor na Śląsku
(SOCHRAU I/SCHL).



Stemple dodatkowe Stemple dodatkowe -- AuslagenAuslagen

Usługa polegająca na zaliczkowym wypłacaniu pieniędzy
zaufanemu nadawcy listu i pobieraniu wypłaconej kwoty (po
dodaniu należności za tą usługę) od odbiorcy listu (w Polscedodaniu należności za tą usługę) od odbiorcy listu (w Polsce
zwana awansem pocztowym). Regulamin opłat pocztowych z
1825 roku nie podaje sposobu oznaczania takich listów. Jak
dotychczas wiadomo, pierwotnie oznaczane one były
adnotacją „Postforschuß”.



List wyłożeniowy z Krapkowic
(KRAPPITZ) do miejscowości Korzeń
koło Bralina w rejencji poznańskiej z 1855

Stemple dodatkowe Stemple dodatkowe -- AuslagenAuslagen

koło Bralina w rejencji poznańskiej z 1855
roku. Rozliczenie kwot widocznych na
liście:
kwota wyłożona (forszusowana)

= 10Sgr (1010)
opłata procura za list forszusowy do 15
Sgr wraz z 3/4 portorium za list zwykły

= 3 Sgr (1313)
1/4 procura za list zwykły dla urzędu
oddawczegooddawczego

= 1 Sgr (1414)
List próbowano dostarczyć do adresata
dwukrotnie, o czym świadczą dwa
odciski stempli oddawczych z 17 i 18
czerwca 1855 roku. U góry świetnie
zachowana pieczęć lakowa nadawcy listu
SIGILLUM ECLESIAE KRAPPICENSIS.



List wyłożeniowy z Koźla (COSEL)
do Pruszkowa powiat opolski.

Stemple dodatkowe Stemple dodatkowe -- AuslagenAuslagen

do Pruszkowa powiat opolski.
Adresat nie zgodził się zapłacić
kwoty wyłożenia, która wyniosła 76
Sgr. List returnowano do Koźla.
Niezwykle ciekawa adnotacja
wykonana na liście przez adresata
W JĘZYKU POLSKIM, który z
braku informacji za co jest
wymagana opłata nie zdecydował
się jej uiścić.się jej uiścić.



Stemple dodatkowe Stemple dodatkowe -- RecomandirtRecomandirt

Stemple Recomandirt pojawiły się na zgodnie zStemple Recomandirt pojawiły się na zgodnie z
rozporządzeniem 2 marca 1849 roku i odbijane były
przeważnie w kolorze czerwonym po lewej stronie, u góry
strony adresowej listu.



List polecony z Gliwic (Gleiwitz)
do Kępna (Kempen) w rejencji

Stemple dodatkowe Stemple dodatkowe -- RecomandirtRecomandirt

do Kępna (Kempen) w rejencji
poznańskiej. Wysokość opłaty za
list 10 Sgr. Przykładowe obliczenie
należności za list polecony:
za odległość między Gliwicami i
Kępnem = 14 mil pruskich 3 Sgr
za list o wadze od 3 do 31/2 Ł
(31/10Ł) 4 Sgr
za recepis zwrotny (adnotacja
nad stemplem nad.: recepise
retour) 1 Sgrretour) 1 Sgr
za wydanie rewersu na list
polecony 2 Sgr
RAZEM: 10 Sgr
U góry widoczna pieczęć lakowa
nadawcy: notariusz J.E.Winkler
oraz datownik oddawczy.



Stemple dodatkowe Stemple dodatkowe -- paczkowepaczkowe

Oprócz przesyłek listowych poczta Prus przewoziła takżeOprócz przesyłek listowych poczta Prus przewoziła także
przesyłki nie mieszczące się w ramach normalnej przesyłki.
Takim przesyłkom towarzyszyły listy, tak zwane „paczkowe”,
na których pierwotnie odbijano normalne stemple nadawcze
oznaczając je specjalnymi adnotacjami.



Stemple dodatkowe Stemple dodatkowe -- paczkowepaczkowe

List paczkowy z Kłodzka (GLATZ) nadany tam 25 października 1864 roku był do dyspozycji
adresata w przechowalni paczek w Nysie już następnego dnia, co potwierdza
jednoobrączkowy stempel paczkowy z Nysy z datą 26 / 10 (NEISSE / PACKK). Uwagę zwraca
źle włożona liczba dzienna (odwrócona o 180 stopni). Opłata za list wyniosła 2 Sgr.



List bez oznaczenia miejsca nadania
do Magistratu w Opolu ze stemplem

Stemple dodatkowe Stemple dodatkowe –– zwolnienia z opłatyzwolnienia z opłaty

do Magistratu w Opolu ze stemplem
„P S = Post Sache”. Interpretacja
tego nie opisanego nigdzie stempla
możliwa jest dzięki bardzo wyraźnie
zachowanemu odciskowi
pocztowego stempla lakowego
Królewsko Pruskiej Głównej
Kancelarii Poczty (KÖN: PREUSS:
GENERAL POST AMTS
CANTZLEY), która była nadawcąCANTZLEY), która była nadawcą
przesyłki.

Stemple dodatkowe pocztowe lub współpocztowe, które odciskane na
przesyłkach informowały o zwolnieniu z opłaty (np.: przesyłki w
sprawach pocztowych, wojskowych czy sądowych).



List żołnierski nadany 17 listopada (1827)
roku w Koźlu do miejscowości Lützen w

Stemple dodatkowe Stemple dodatkowe -- wojskowewojskowe

roku w Koźlu do miejscowości Lützen w
Saksonii (rejencja Merseburg). U góry
widoczny odcisk stempla
jednoobrączkowego „MIL: / BRIEF`` /
ST:” (Military Brief Stempel=stempel do
listów wojskowych), który informuje
pośrednio o zwolnieniu listu z opłaty. U
dołu widoczna adnotacja „Soldatenbrief”
(list żołnierski) i pod spodem „2 Sgr 8 pf
Portoauflos.” (opłata unieważniona).



Stemple dodatkowe Stemple dodatkowe –– tranzytowe, pochodzeniatranzytowe, pochodzenia

W związku z koniecznością rozliczanie opłat za przesyłki
przekraczające granice państw wprowadzono specjalneprzekraczające granice państw wprowadzono specjalne
stemple tranzytowe informujące o kraju nadejścia przesyłki
co ułatwiało urzędnikom pocztowym naliczanie wysokości
opłat granicznych i celnych uzależnionych od umów
międzynarodowych.



List tranzytowy z Łodzi do Bradford w Anglii.
Nadany 2.VIII. 3.VIII przekroczył granicę
przesłany koleją, (GRANICA DR.(oga)

Stemple dodatkowe Stemple dodatkowe –– tranzytowe, pochodzeniatranzytowe, pochodzenia

przesłany koleją, (GRANICA DR.(oga)
ŻEL.(azna)). Następnie I kursem ambulansu na
trasie Mysłowice Kędzierzyn (MYSLOWITZ
KANDRZIN) rozpoczął wędrówkę po królestwie
Prus. W ambulansie tym odbito stempel „AUS
RUSSLAND” typu R-1 świadczący o kraju
nadejścia. Następnie przetransportowany do
Aachen (czerwony stempel kolisty P.). 6.VIII list
dotarł do Londynu (czerwony stempel PAID/6
AU 6/1856) a następnie (także 6.VIII) do miejsca
docelowego, do Bradford w hrabstwie Yorkshire.
Po lewej na dole strony adresowej adnotacjaPo lewej na dole strony adresowej adnotacja
franco i wyliczenie opłaty za list (10+23+2=35 fr)
oraz stempel FRANCO jako potwierdzenie
przyjęcia zapłaty. Na rewersie widoczne kwoty
rozliczeń transgranicznych: „f 7”=franco 7,
między Rosją a Prusami i „fr.3”=franco 3 między
Prusami a Anglią.



Stemple dodatkowe Stemple dodatkowe –– tranzytowe, pochodzeniatranzytowe, pochodzenia

Przykłady listów tranzytowych z kierunku austriackiego.



Stemple dodatkowe Stemple dodatkowe –– sanitarnesanitarne

List urzędowy nadany 19 października (1831) roku w Koźlu (COSEL) do Bytomiu (Beuthen).
Obok stempla nadawczego up. Koźle widoczny odcisk stempla dodatkowego,
jednoobrączkowego „SAN.S” (Sanitaets Stempel=stempel sanitarny), który informuje o tym,
że list przeszedł procedurę odkażania w komorze kontumacyjnej z powodu panowania w
tamtym okresie epidemii cholery. Na całym liście widoczne nakłucia mające na celu
odkażenie wewnętrznej części listu. U dołu, po lewej widoczna adnotacja „Polizei S” (Polizei
Sache = sprawa policyjna) stanowiąca podstawę do zwolnienia z opłaty za list.



Stemple dodatkowe Stemple dodatkowe –– sanitarnesanitarne

Odmienna forma stempla sanitarnego z Rejencji Opolskiej.



Pieczęcie urzędowe Pieczęcie urzędowe –– lakowe i tuszowelakowe i tuszowe

Pieczęcie lakowe używane głównie przez władze pocztowePieczęcie lakowe używane głównie przez władze pocztowe
są dużą rzadkością zwłaszcza wewnątrz listu. Stosowane
były głównie do potwierdzania dokumentów o dużej wadze
(np: mianowanie urzędników pocztowych), ale spotykane
są także na innych dokumentach.



Pieczęcie urzędników sądowychPieczęcie urzędników sądowych

Listy urzędowe (w przeciwieństwie do listów prywatnych) były
zwolnione z opłaty co często prowadziło do nadużyć. W związku z tym
zostały wyznaczone osoby upoważnione do oznaczania listów
zwolnionych z opłaty. W regulaminie pocztowym z 1.X.1837 r.zwolnionych z opłaty. W regulaminie pocztowym z 1.X.1837 r.
dopuszczone zostają do stosowania prócz adnotacji ręcznych o
zwolnieniu z opłaty także stemple imienne wyznaczonych urzędników.
Naprawdę jednak stemple te zaczęły być stosowane od 1 stycznia 1838
roku. Charakteryzują się one bardzo szeroką różnorodnością formy i
rozmiarów a odbijane były w kolorach czarnym i czerwonym.



Pieczęcie urzędów państwowychPieczęcie urzędów państwowych

Listy urzędowe opatrzone tymi stemplami były z automatu zwalniane z
opłaty
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