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Mi körül forog a postai téren minden 
discursio ? a körül, liogy folytonosan panasz�
kodunk mindenben, és bogy ki legyen azon 
született reformátor, ki végre valahára meg�
erőltetett tanácsadásokkal és javaslatokkal 
uj aerát nyisson a postaintézmény, valamint 
vidéki közegeinek.

Menjüuk végig az elmúlt esztendőn, ok�
vetlenül azon tapasztalatra jövünk, hogy 
mindent akarunk és mellette semmit sem te�
szünk.

Morvaországban például a postames�
terek rendeztek sorsjátékot, mely egyesüle�
tük javára tiszta 8000 irtot jövedelmezett. 
Ennek következtében egyesületük szilárdan 
áll, s anyagi érdekük további fejlesztése ala�
pot nyert, és mindenben karöltve járnak el.

Mi önmagunkkal valóságos ellentétbe 
jövünk. Az egyesülés helyett mindjobban 
szétválunk, s a különböző utakon eltéve- 
lyegve, végre czél és eredmény nélkül ma�
radunk.

A magyarországi postamesterek egye�
sületének megalkotása alkalmával volt szó 
arról, hogy szerezzük meg először ez egye�
sület alapját, bogy legyen mire építenünk, 
hogy ne legyünk kényszerítve üléseinket 
megszakítani azáltal, mivel a csekély tag�
illetékek pontosan nem folynak be.

Indítványoztunk lotteriát, melynek 
czéljából lotto-bizottság lett megválasztva, 
azonban ezen bizottság egy évi fenállása 
alatt nem tett semmit, s igy dugába dőlt ez 
eszme.

Az egyesület igazgató választmányát 
újból figyelmeztetjük, bogy a legközelebbi 
ülésén egy ik főtárgyává tegye ezen kérdést, 
s vigye keresztül a szóban forgó sorsolást, 
mely ha Morvaországban 8000 frtot jövedel�
mezett, széles Magyarországon ha nem töb�
bet, de ugyanannyit bizonyosan jövedelme- 
zend.

A sorsjáték rendezésénél a 20 vagy -30 
kros sorsjegyeket a közönség szívesen meg�
fogja vásárolni, mert tudja, hogy oly egye�
sület jótékony czéljából rendeztetik, melyet 
a közönségnek mindeddig nem volt alkalma 
fölkarolni, mert a magyar társadalom nem is 
ismeri még ez egyesületet.

A postamesterek hasonlóan szívesen 
fognák a sorsjegyek elárusitását magukra 
vállalni, a mennyiben egyesületük javát 
szintén melegen óhajtják, továbbá ameny- 
nyiben az egyesület alapja van kérdésben,

A sorsjáték rendezésének költségei nem 
fognák terhelni a postamestereket, szóval 
nem ismerjük e czélnak rósz oldalát, vagy 
hátrányait, mi valóban csodálatra gerjeszt

bennünket, bogy azon dolgok iránt is kö�
zönyösek vagyunk, melyek pénzbe nem ke�
rülnek, és melyekből saját veszteségünk nél�
kül szép tőkét teremthetünk önmagunknak.

Vajh' ama szakadás, mely a póstatiszt- 
viselők társadalmi életében mindjobban lábra 
kezd kapni, járná le magát végkép, mert 
ime csalhatatlan bizonyítéka a következmé�
nyeket mind sulyosbakká teszi.

Nálunk czéltalanul forgácsoltatik el sok 
szent ihlet; — eredménytelen marad sok — 
terv nélkül működő nemes törekvés. Mintha 
a homok inná el, nincs látszata; — nem ter�
mékenyít.

Vajh' a tettvágyak visszatérnének ere�
deti medrébe, s inkább azon az utón lehetne 
azokat érvényesíteni, mely a kipróbált idő�
folyamában a legczélhozvezetőbbnek tar 
tatott.

A sorsolás ügyében nézeteink egyike 
az volna még, hogy azt az egyesület maga 
venné kezelése alá, ép úgy mint Morvaor�
szágban.

A nyereményeket gyűjtés utján lehetne 
összeállítani, s azokat nemcsak a postames�
terek, hanem a nagy közönség is szívesen 
adományozná.

Nézeteinket tehát újból kérjük közfi�
gyelemre méltatni.

A postamesterek kinevestetése.
A mindennapi tapasztalás időről időre igazolta, 

de különösen mostani viszonyaink bizonyítják, hogy 
mindenkinek magát a választott pályára képesíte�
nie kell.

A hosszabb gyakorlat egymaga, vagy a gya�
korlat az elmélettel párosulva teszi a szakembert.

Midőn a kinevezéseknél és előléptetéseknél a 
szakerőkre tekintettel vannak, vendén van a széna, 
midőn azonban ezen elv alkalmazáson kívül esik, a 
panaszok mindennapiassá válnak.

A szakértelmiséget fel kellene karolni azok�
nak, kikre ama szép de egyszersmind kényes fel�
adat bízatott, hogy üres állomások betöltessenek,

Szomorú, de való tény, hogy a barátság, ro�
konság, hatalmasok befolyása és sugalmazásai sőt 
gyakran félrevezető informatiókkal párosult aján�
latok s egyéb tekintetek gyakoriak á kinevezések 
és előléptetéseknél.

Az államkincstár érdekét fel sem említve, 
maga a közszolgálat s a társadalom követelménye 
kívánja azt, hogy az állomásokra a vonatkozó szak�
mában képzett, ügyes, hű, odaadó s kipróbált egyé�
niségek alkalmaztassanak, talán ide járulhatna az 
is, hogy azoknak elsőbbségük legyen, kik szorgal�
mukat, az idő bosszú folyamában bebizonyították.

Ámde az ily tulajdonokkal felruházott egyé�
nek tolakodó, vagy máshonnan kikopott, de a fel�
sőbbek által protegált ujonezok miatt magukat 
mellőzve látván, nemcsak hogy a további kitartásra 
buzdittatnának, hanem mellőztetésük folytán in�
kább elkedvetlenittetnek, s felsőbbjeik iránti bizal�
mukban megrendülnek.

Ha tehát mindenütt, úgy Különösen a postaigaz�
gatóságoknál azon elvnek kellene érvényesülni, hogy 
a kinevezések s előléptetéseknél első sorban saját 
embereikre reflektáljanak, kiket legjobban ismer�
nek, nem pedig oly ujonezokra, kiket bizonyos ér �
dekből a megürült postaállomásokra csak azért 
szoknak ajánlani, hogy tőlük mások mielőbb szaba�
dulhassanak. Pedig az ily újdonsült protectiós lé�
nyek úgyszólván az égből lepottyant postapfusche- 
rek legtöbb esetben nemcsak a kincstárnak, a vi- 
dékuek és egyeseknek, hanem önmaguknak s övéik�
nek is kárára és ártalmára továbbá a postamesteri 
karnak szégyenére válnak. Egy felvidéki pmester.

X j e ^ r e l o  z é s .
Tisztelt szerkesztő ú r ! Becses lapja 5-ik 

száma az egyesületi elnök által nyilvánított 4776 
számú magas ministeri leiratot tartalmazza, mely�
ben az mondatik hogy: „a postamesterek fize�
tései egyes esetekben, a hol a terhesebb szolgálatok 
azt követelik, a méltányosság terve szerint szabat- 
nak meg.“ Hogy ez is csak phrasis, a következő 
esetem bizonyítja.

1876-ik év junius 1-étől oly menetrend lé�
pett nálam életbe, hogy minden éjjel 1 óra utánig 
van éjjeli szolgálatom. Az R. posta hozzám esti 8 
órakor érkezik. Többnyire azonban a menetrend 
czélszerütlensége folytán csak 9, de sőt 10 órakor, 
indul tőlem T.-re 815, visszaérkezik éjjel 11 óra 
30 perczkor. R.-re indul 12 órakor és indul tőlem
V.-re éjjel 1 órakor.

Nem akarom azt vitatni, hogy meddig engedi 
a physikai emberi erő a nyugalmat nélkülözni, mert 
ha kidűlök, az sem tesz semmit, a bölcs postaigaz�
gatóság kap több bolondot, de addig, mig elbírom, 
kivánatom az volt, miszerint munkám és nyomasztó 
terhes szolgálatom némileg jutalmazva legyen, 
kivántam, hogy az éjjeli fűtés és világítási kiadáso�
mat térítsék meg. — A múlt évi augusztusban be�
adtam folyamodványomat az előttes postaigazga�
tósághoz, és többszöri sürgetésemre e Ló elején X 
szám alatt a következő végzéssel voltam szeren�
csés azt visszakapni: „Ezen kérelmet a nagymél- 
tóságu kereskedelmi m. k. ministerium m. hó 0-án 
Y. sz. a. rendeletével teliintetbe veendőnek nem ta �
lálta.“

Még csak az van megjegyezni valóm, hogy a 
postafelügyelő ur m. év deczemberben személye�
sen meggyőződött arról, miszerint szolgálatom 
ugyancsak nagyon terhes.

Tiszti fizetésem 240 írt. A szolgálat olyan, 
hogy mellékkeresetről szó sem lehet, különben falu 
helyen lakom, ilyen nem is akadhat,

Az idő szűke miatt röviden adtam elő ügye�
met, most azon kérdést bátorkodom feltenni, váj�
jon mi módon vagyok képes kárpótláshoz jutni? 
Csak legalább a fűtés és világításnak nagyobb kiadá�
sát kaphatnám meg, mert könyörgöm alásan, én 
2400 láb magas hegyek közt lakom, és igy a fűtés 
bizony nem csekély kiadást igényel ! ! ! Egy pos�

tamester. _________

A magyar-, horvát-szlavon országi pos�

tamesterek egyletének í, hó 19-re kitűzött 

igazgató választmányi ülése elhalasztatott, 

miről az igazgató választmány tagjai az el�

nök ur által jó eleve értesítve lettek.
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A postatakarékpénztárak Franczia- 
országban.

A ki a franczia nemzetgyűlés tárgyalásait fi- j  
gyelenimel kisérj, emlékezni fog ama szóharczra, 
melyet a postatakarékpénztárak behozatalára vo�
natkozó törvényjavaslat múlt évi május havában 
előidézett és tudni fogja azt is, hogy már a törv. ja �
vaslat egyes czikkeinek megvitatása alkalmával 
meglehetett jósolni, miként a törv. javaslat eredeti 
alapvonalaiból teljesen kiforgatva fog törvénynyé 
válni. A dolognak az lett vége, hogy a kormány a 
törvényjavaslatot visszavonta daczára annak, hogy 
a közvélemény határozottan helyeselte és óhajtotta 
a postatakarékpénztárak behozatalát.

Hogy ez általános óhajnak némi részben 
mégis elég tétessék, a pénzügyminister a kereske�
delmi ministerrel egyetértőleg kiáltásba helyezte, 
hogy az ügyben okvetlen és mielőbb fog intézkedé�
seket tenni. Ez Ígéret a köztársaság elnökéuek
1875. évi augusztus hó 23-án kelt rendeletével be 
is váltatott.

E rendeletet a berlini „Archiv für Post und 
Telegraphie“ ntán, a következőkben ismertetjük. 
Első pontja ugyanis igy szól: „Az adó- és postahi�
vatalok, a pénzügyminister által a kereskedelmi 
minister javaslatára felhatalmazhatok arra, hogy a 
takarékpénztárak igazgatóságai kívánságára, a ta �
karékpénztárak számlájára takaréktári betéteket 
elfogadjanak és ilyeneket kifizethessenek.“

A franczia posta-takarékpénztárak szervezete 
tehát teljesen eltérő az angolokétól; mert Angliá�
ban tudvalevőleg egy 1861. évi május hó 17-én ho�
zott törvény szerint a postatakarékpénztárak tel�
jesen állami biztosíték alatt állanak és a takaréktá�
rak vezetése is a vezérpostamesterre van bizva. A 
franczia postatakarékpénztár-rendszer — ha ilyen�
nek nevezhetjük — tisztán a fennálló magán-taka- 
rékpénztáiaknak állami közegek közvetítésével való 
támogatását czélozza.

Említett rendelet 2-ik pontja szerint a taka�
rékpénztárak igazgatóságaira bízatott, a takarék�
betételek kezelésével az összes postahivatalokat, 
vagy ezekből csak azokat megbízni, kik fontosabb 
és nagyobb helyeken (községekben) tartózkodnak.

A 3-ik pont szerint oly helyeken, hol csak 
postahivatal, de adóhivatal nem létezik, a takarék�
betétek az előbbi által a szokásos hivatalos órák 
alatt, — oly helyeken ellenben, hol adóhivatal is 
fennáll, csak akkor fogadhatók el és illetőleg fizet�
hetők ki, a midőn az adóhivatali tiszt utasításai ér�
telmében tartózkodási helyétől eltávozik. Oly helye�
ken, hol valamely takarékpénztár székel, az állami 
közegek közreműködése nem vehető igénybe.

A 4. és 5. pont az elszámolási rendszert tá r �
gyalja. E szerint az adó- és postahivatalok a ta �
karékbetéteket csak ideiglenes nyugták ellen veszik

fel és fizetik ki, mig a takaréktári könyvecskék' ki�
állítása és az illető összegnek e könyvecskékbe való 
bevezetése kizárólag a takarékpénztári igazgatóság 
teendője.

A 6-ik pont értelmében a hivatalnokok min�
den egyes bevételezett vagy kifizetett összeg után 
10 cent jutalmat kapnak, mely a takarékpénztárak 
által fizettetik ki. Utóbbi köteles, a nyomtatványok 
legnagyobb részét, valamint az írószerek stb. költ�
ségeit is fedezni.

A postaigazgatás a 7-ik pont értelmében, a 
hivatalnokai által kezelt takaréktári-pénzekért, a ta �
karékpénztárakkal szemben felelősséget vállal.

A takaréktári betételek minden könyvecskére 
1 franktól 300 frankig terjedhetnek — hetenként. 
Egy betevő azonban csak egy takarékpénztári köny�
vecskével bírhat és csak egy takarékpénztárba he�
lyezheti el pénzét; ellenkező esetben elveszti az ösz- 
szes betét kamatait. A legmagasabb betét — bele�
számítva a tőke kamatait is, — az 1000 frankot túl 
nem haladhatja. A mint a betétek, a kamatok hoz- 
zászámitásával az 1000 frankot túlhaladják, és a 
betevő a meghatározott legmagasabb összegen túl 
mutatkozó többletet 3 hó lefolyása után fel uem ve�
szi a takarékpénztár kötelessége a többlet-összegért 
állami papirt vásárolni és ha a betevő e papírokat 
nem veszi át, köteles azokat továbbra őrizetbe 
venni.

A takarékbetétek négy százalékkal kamatoz�
tatnak. Ebből azonban mintegy 1/i százalék, mint 
kezelési illeték visszatartátik.

Oly esetekben, midőn valamely betevő nem 
nevezi meg a takarékpénztárt, melyben megtaka�
rított pénzét elhelyezni kívánja, —■ a postaigaz�
gatás ama takarékpénztárnak szolgáltatja át a be�
tétet, a melynek székhelye legközelebb esik ama 
postahivatalhoz, hol a betét elfogadtatott. A posta�
hivatalnokok nincsenek feljogosítva arra, hogy a ta �
karéktári könyvecskébe betéteket bejegyezhessennk; 
ezek csak ideiglenes nyugtákat állítanak ki, mig a 
végleges nyugtatás és elismerés — a könyvecské�
ben — a takarékpénztár által történik. A postahi�
vatalok, melyek takarékbetétek elfogadására felha�
talmazva vannak, külön számadásokat kötelesek 
erről vezetni s a befolyó ilynemű összegeket is kü�
lön kötelesek a postaigazgatásnak beküldeni. Be�
tétek csak a bejelentés után 14 nappal fizettet�
nek ki.

Az elszámolási mód részletei nem érdekel�
hetnek bennünket. Soraink czélja különben is az 
volt, hogy a franczia postatakarékpénztárakat rövi�
deden ismertessük s e czélt — azt hiszszük — el 
is értük. (W. J-)

Vegyes közlemények.
Postaforgalom. M aros-Ludason 187 G-

ban. Levélportó 95 frt, levéljegyek 1270 frt, kocsi- 
postadijak 1364 frt, összesen 2729 frt. Utánvételek

A  p é n z e s  l e v é l .
(Folytatás)

A vaspálya vonat a sötét éjben tova robog. 
Egy másodosztályú kocsiban kényelembe látjuk 
helyezkedve Szuhogyi Bénit. Életének múltja és jö �
vőjének gondolataiba mélyen el van merülve. Más 
lett belőle, mióta őt utoljára láttuk. Julia anyja ál�
tal tegnap meglőn hivatva az eljegyzés ünnepére. E 
czélból nehány napi szabadságot eszközölt ki ma�
gának. Az éjt választó utazására, hogy nehány órá�
val korábban érkezzék meg, mint mikorra Julia őt 
várta. Egészen megváltozott.

Menyassoznya oly vagyon-tőkét hoz kilá�
tásba, melynek kamat-összege eddigi jövedelmét 
négyszeresen fölülmúlja. Az anya halála után meg 
fog kétszeresedni a hozomány. O szabad ama szük�
ség és szorongatásoktól, mik a kis hivatalnokok léte�
iével szorosan együtt szoknak járni. Nem kell sem�
miről többé lemondania. Mindent, mit az élet élve�
zetére csak nyújtani képes, nála föllehet találni. 
Társadalmi állása nagyobbodotl. A magasabb kö�
rök nyitva állanak előtte, — ő teljesen úrrá lett.

A vonat messzebb és messzebb haladt, az 
utolsóelőtti állomást is elhagyta már. A mozdony 
tíízszikrái az ablak előtt szállinkoznak el, a hideg 
éjjeli szél az ablaktáblákhoz verődik. Béni egész 
kényelmesen érzi magát lágy ülőhelyén. Havannára 
gyújtott. A vonat már már megérkezett. A lámpa�
világok láthatókká lesznek. A menetgyorsaság kis- 
sebbedik. A vaspályaharang megkondul, még egy 
lökés, a vonat megáll, ő czéljánál van.

Künn sürgés forgás észlelhető. A váró közön�
ség a kocsikhoz nyomul. A targouezák zaja nagyob�
bodik. A hivatalnokok föl s alá szaladgálnak. A vá�
rótermek mögött a kocsik világa tűnik elő. A 
kocsivezetőkkinyitják az ajtókat: „O állomás !“ 
Béni kényelmesen fölemelkedik ülőhelyéből, a hor�
dárok málhájaután nyúlnak. O kilép a kocsiból, s 
utat tör magának a tömegen át. Ekkor valaki vál�
lára teszi kezét.

„Neve, uram !u
Béni zavartalanul tovább lép.
„Kérem uram, nevét!“ ismétlődött ama hang.
Béni kissé meghökkenve visszapillantott és 

egy magasabb rendőrhivatalnokot látott maga előtt.
„Szuhogyi!“ válaszoló némi indignátióval.

6730 frt, utalványok 14,176 frt, Tótmegyeren. Le�
vélportó 16 frt, levéljegyek 491 frt, kocsipostadijak 
487 frt, utalványok 6327 frt, utánvételek 2193 frt. 
A postapénztárba beszolgáltatott 7712 frt. T ren- 
csénben. Levélportó 61 frt, levéljegyek 4029 frt, 
kocsipostadijak 4708 frt, utasilleték 1002 frt, ősz- 
szesen 9802 frt. Utalványokban 91,089 frt, után�
vételek 26,634 frt. Breznóbányán. Levélportó 54 
frt, levélj egyek 1389 frt, kocsipostadijak 1844 frt. 
Utalványok 38.800 frt, utánvételek 13,847 frt, a 
postapénztárba beszolgáltatott 27.750 frt,

A fővárosi  közigazgatási bizottság rendes 
havi ülése február 12-én tartatott, melyen Novotny 
postaigazgató ur jelenti: hogy a múlt hóban 
közönséges levél s hirlappóldány 4.003,526 ; aján�
lott levél 65,433, pénzeslevél 31,256; szállítmány 
43,330; postautalvány 9759. Utánvétel felada�
tott 35,052. Kézbesittetett Budapesten 1.195,756 
közönséges levél; 77,889 ajánlott levél; 61,728 
pénzes levél; 34,008 postaszállitmány s ezek kö�
zött volt 3852 db postautánvételes és 2085 vám�
küldemény. Kifizettetett 49,897 darab utalváuy és 32 
ezer 941 db posta-utánvétel. A fővárosi postahiva�
taloknál a múlt hó összes bevétele tesz 942,863 frt 
67 krt. — Kerntl megemlíti, miszerint igen sajnos, 
hogy a jobbparti városrészben 100 írton túli leve�
let feladni nem lehet, sem 100 frtot meghaladó 
utalvány ott ki nem fizettetik, s o miatt az illető a 
balparton elhelyezett íőpostahivatalhoz kényte�
len fáradni. — Novotny postaigazgató e körül�
ményre figyelmet fog fordítani, a legközelebbi ülés�
ben erre vonatkozólag referálni fog.

Az „E g y e té r té sb e n “ olvassuk: Orlice berlini 
lutriprofessor mathematical utasításai folytán szá�
mosán estek már a lutri áldozatául; igy legújabban 
a pinczehelyi postamesternő fia, ki az ottani pos�
tát kezelte, nevezett tanár ur számra fél év alatt 
1500 frtot rakott el a postapénztárból a kis lutriba, 
csupán deczember hóban 500 frtot tett fel; persze 
azon reményben, hogy az elsikkasztott kincstári 
pénzeket a roppant nyereményről fedezni fogja. 
Most aztán keresheti az állam a tanár uron e szép 
summácskát!

Az utóbbi időben a fővárosi levélgyűjtő szek�
rényben 12 db oly zálogbárcza találtatott, melye�
ket ismeretlen egyének azokba vetettek. A zálog- 
bárczák értékes arany ezüst és ruhanemiiekről 
szóllanak s az elzálogosított tárgyak valószínűleg 
mind lopásból származnak. A m. kir. posta-igazga�
tóság az ideiglenes zálogbárczákat a rendőrséghez 
beküldvén, az eredeti zálogjegyek beszerzése iránt 
intézkedés tétetett s az illető károsultak a főkapitány 
14. sz. hivatal szobájában bővebb értesítés végett 
jelenkezhetnek.

Torontálmegyei közigazgatási bizottság leg�
utóbbi ülésén a következő postaiigy tárgyaltatott : 
A kormány mostoha bánásmódja tanúsítja a közle�
kedési útvonalok elhanyagolása mellett, a kereske-

„Völgyesi postahivatalnok? - A törvény ne�
vében letartóztatom !“

„Uram!“ kiáltott Béni felindulva.

„Saját érdekében kérem Önt“ — viszonzá 
előzékenyen a hivatalnok, „kövessen engem minden 
elleumondás nélkül.“

„De milyen indok . . ?“
„Sajnálom uram, hogy több felvilágosítást nem 

adhatok ; az irmafalvi törvényszék távirata folytán 
le kell Önt tartóztatnom; kérem kisérjen engem.“

Béni a váratlan vendéggel a kocsiba lépett, 
hová a málhavivő a podgyászt elhelyezte. „A rend�
őrséghez!“ kiáltá a hivatalnok a kocsisnak és tova�
haladtak.

Képzelhető ama meglepetés, mely élete czél�
jánál Szuhogyit elérte. Várva várta megérkezésének 
pillanatját. Felleg várakat épített. Kártyaháza ösz- 
szedült. Pedig ily esetek nem ritkák a közéletben. 
Ha valakit valóban ama gyanú terhel, hogy rosszat 
elkövetett, s ha ez tény is, rendesen kevesebbet tö�
rődik azzal, ha csak ily kellemetlen akadályok bol�
dogságának útjában utói nem érik. Ez meglepetés. 
Az is meglepetés, ha valaki önhibáján kívül szeren-
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eléírni minisztériumnak a postaügyben ma felolva�
sott végzése. Tudniillik a közigazgatási bizottság 
novemberi gyűlésében kérte, bogy tekintve a va�
gyonbiztonság mai primitiv állapotát és ebből fo- 
lyólag a gyakori postarablásokat, állítaná vissza 
a Bach és provisorium- korszakban N.-Kikinda és 
Becskerek közt fennállott posta-személyszállitási 
összekötést, mely utón a postarablásoknak lega�
lább ezen a vonalon eleje vétetnék; mert mig ezen 
intézmény fennállott, a mondott vonalon postarab�
lás nem történt. E kérvény azonban elutasítva 
le tt! így haladunk, rákmódra hátrafelé !

A kővetkező gyászlapot vettük: A budapest- 
vári m. kir. postatisztikar fájdalommal tudatja sze�
retett tiszttársuk H o r n y  K á r ó l  y, magyar 
kir. postatiszt és tartalékos hadnagynak, hosszas 
betegség után folyó hó 14-én életének 30-ik évében 
történt gyászos kimultát.

—  A török  posta re fo rm . Mióta ama szomorú 
krisis Törökországba tört, mely a viszonyokat 
rendkívül zilálttá tette, külömböző sürgős intézke�
désekkel találkozunk a törökállainéletben, melyek 
oda mutatnak, hogy számos reformmal akarják 
mindazt jóvá tenni, a mit évszázadokon át elhanya�
goltak. Nem csak maga az újonnan kihirdetett al�
kotmány válhatnék más miveltebh kultur állam 
becsületére, hanem a török postaügynek újonnan 
elővett reorganisatiója is európai külsőt árul el. 
Kár, hogy ezen reformok csupán papirosra vannak 
fektetve és hogy keresztülvitelére az alapfeltételek 
hiányzanak. — A török posta és távírda íőigazgató- 
ság által szerkesztet „Bulletin télégraphique“ no�
vemberi száma egy szabályt tartalmaz, melyszerint 
az államtanács beleegyezése után az ottoman biro�
dalom posta és távírda igazgatása a következő ala �
pon van organizálva: Az összes posta és távirdaügy 
egy vezérigazgató vezérlete alatt áll, mindkét szak�
nak élén pedig egy egy osztály igazgató, előbbi a 
postaügyek, utóbbi a távírda ügyeket referálja. A 
vezérigazgatóság székhelyén a vezérigazgató elnök�
lete alatt egy tanács áll a fontosabb közigazgatási 
ügyek elintézésére. A két osztályigazgató valamint a 
szakszámvitel főnöke, és az előléptetési-szolgálat 
főnöke szintén tagjai a tanácsnak. A szükség szerint 
az osztály-és hivatali főnökök szintén meghivatnak 
az ülésekhez. Minden vilajetben egy főigazgató ál�
tal hajtatik végre a kerületi-igazgatás, kinek a 
megkívánt felügyelők vannak mellé rendelve. A 
posta és távirda-intézetek a főigazgató alatt álla�
nak, melyek ha nagyobb vagy kisebb helyeken lé�
teznek külömböző rangú elöljárókkal vannak be�
töltve. A posta és távirda hivatalnokok szolgálati 
idejük és képességük szerint, a fővárosban öt, a vi�
déken pedig négy osztályba soroztainak. — A mint 
látjuk, ezen újjá nevezés lényegében véve nagyon 
hasonlít a német posta és távirdaügyhöz. A török 
posta és távirda hivatalnokok nyugdíj-viszonyai 
szintén uj rendszabállyal szabályoztatott mely^már- 
czius 1-jétől fog életbe lépni.

csétlenség által sujtatik, s ez véletlen tragikus mó�
don kerül tudomására. Milyen lehetett azonban 
Szuliogyiuál az eset. 0  kedveséhez utazott. Egy uj 
világot látott maga előtt, más embereket, más tár �
saságot. Hogy fogja magát ebbe beékelni, hogy 
alkalmazza majd magát, miként viselje magát ked�
vese irányában. Különböző érzelmei és nézetei vál�
tották föl benne egymást. S kecsegtetőbbnél ke�
csegtetőbb volt reménye a jövő dicskoszorujában, 
mert boldogságot rajzolt magának minden legkisebb 
dologból, mely uj kedvesét s életviszonyait oly ked�
vessé varázsolta. S ime mámorából ki sem józano�
déit, még folytonosan fokozódik öröme, reménye, 
s ime e boldogságában egy rendőr zavarja föl.

Az előtte való nap reggelén Gárdonyi keres�
kedő Badacsonyi postamesterhez lépett be,

„Mivel szolgálhatok Gárdonyi ur? kérdezé
emez.

Bocsásson meg kérem, én 18.. augusztus 
12-én 120 írttal terhelt levelet adtam a postára 
Vámosházi és fia czime alatt Kis-Osoporra, mely 
rendeltetési helyére nem érkezett.

„A postamester ur megengedi, én bizonyosan 
tudom hogy Vámosházi urak nem kapták meg a

POSTAFORGALOM. Nagy-Bányán 1876-ban. 
Levélportó 119 frt, levéljegyek 3069 frt, kocsipos- 
tadíjak 3912 frt, utasok dija 975 frt, összesen 8076 
frt. Utalványok 149.535 frt, utánvételekben 21,951 
frt. — Mezőhegyesen. Levélportó 48 frt, levélje�
gyek 1150 frt, kocsipostadijak 1167 frt, összesen 
2365. Utalványok 17 548 frt, utánvételekben 8 ezer 
500 frt.

H I R H A R A N G .  Kassán a távirdai, postai 
és vasúti tisztviselők február 7-én zártkörű táncz- 
estélyt rendeztek Schalkház „Grand Hotel“-jében. 
Díszénél és kedélyességénél fogva valóban kitünően 
sikerült mulatság volt, melynek létesítésén Kollo- 
sohek Károly távirdaigazgató különösen buzgólko- 
dotc. Háziasszony a közkedvességü dr. Biringer 
Gyuláné, a postaigazgató neje volt. — „A világ- 
forgalom e szk ö ze i : a vasutak, posták és távírdák“ 
czimü ismeretterjesztő munkára nyitott aláírást 
Wührl Jákó. A könyv két kötetből fog állni, előfi�
zetési ára 3 frt, mely két részletben lesz fizetendő 
utólag, az első kötet májusban, a második június�
ban jelenik meg s könyvárusi utón nem lesz kap�
ható. Az aláírások márczius középéig a szerzőhöz 
(Budapest, kismező-utca 3. sz a.) küldendők. A ko �
lozsvári m. k. postahivatal tisztikarától gyászlapot 
vettünk, melyszerint Klein Gusztáv ottani m. k. 
postatiszt, élete 32-dik évében elhunyt. Jó honfi, 
szorgalmas és önfeláldozó tisztviselő volt. — Tro- 
fo r t  keresk. hely. minister szerdán reggel gyorsvo�
nattal Bécsbe utazott. — A lapok Írják, hogy Czer- 
noviczban Bukovina fővárosában Szilágyi postael�
lenőr postaigazgatónak kineveztetett. — A párisi 
világtárlatra a közlekedés és postaügyekre vonat�
kozó tárgyak tanulmányozására a kormány egy 
postahivatalnokot fog kiküldeni. Hogy ki fog része�
sülni a kellemetes exmissióba, határozottan még 
nem tudható. — A lapok Írják, hogy Gorove István

újból lesz kereskedelemügyi miniszter. Postaügyünk 
sokat nyerne vele, mert van benne tett erő, erős 
akarat és hazafiság. Magyarhonban megjelenő né�
met postaujságnak sokat köszönhetünk, mivel a 
külföldi lapok belőle minden roszat igen pikáns 
czimek alatt átvesznek. A fiókilletékre vonatkozó 
súrlódást: Ein Sturmlauf gegen Fachgebühren in 
Ungarn, postarablásokat pedig: Ungarische Rau- 
ber-Romantik-nak nevezik el. — Guga meggyilkolt 
bécsi levélhordó özvegye részére Alscher postahiv. 
gondnok és Ivlimek könyvárus gyűjtést rendeztek, 
mely 909 frtot eredményezett. — Az o sz trák  cs. k. 
postahivatalnokok temetkező-pénztár egylete Bécs- 
ben, február 9-én a „Tegetthoff1 teremben gyűlést 
tartott, mely alkalommal az alapszabályok lénye�
ges változást nyertek és az egyesület életrevalósága 
constatáltatott. — Az orosz és tö rök  főhadi szállá�
sokon a galambposta szolgálatot már életbe léptet�
ték, csakhogy az egyik Pétervár a másik Konstan�
tinápoly felé. Az ischli postamesternek jó dolga le�
het, naponként csak az állami postameneteknél 34 
lova tesz szolgáiatott s mint a „Die Post“ írja 
5 év alatt 17500 frtot megtakarított. — Az osz trák  
postaigazgatás minden egyes postahivatala franko 
és porto bevételét pontosan feljegyzi és arról éven- 
kiut egy nyomatott kimutatást tesz közzé. — A 
„Die P o s t “ még azt is tudja, hogy a pakraczi rend�
őrségtől Budapestre távirat érkezett, melyszerint 
Walter Eerencz ottani postakiadó nagyobb mérvű 
sikkasztás következtében megszökött. Walter 24 
éves, középmagas, barna, katholikus és nőtlen. — 
A m agyar tisztviselők országos egyesülete f. hó 
17-én szombaton saját bővített helyiségeiben hang�
versenynyel egybekötött társas estélyt rendezett. — 
A bécsi lapok már megint közölnek igen terjedel�
mes kimutatást az 1875. évi európai postafurgalom- 
ról, melyben Magyarország mint osztrák tartomány 
szerepel.

A postamesterek és kezelők részére alakulandó nyugdij-egyletbe előlegesen beiratkoztak.
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127 Aczél Zsuzsanna pkezelőnő Árokszállás . 27 3
forint
300

128 Nádasy József pmester Ruszpolyána . . . . 36 6 500

129 Gesztessy József pmester Nemes -Militics . 28 2 300

130 Tarbay Ede bely. pmester Mezőkövesd 43 15 500

131 Karsa Bertalan bely. pmester S. A. Ujbely . 39 22 500

132 Zay János pkezelő S z a r v a s ............................... 27 10 500

133 Simko Lajos bely. pmester Trencsén . . . . 26 8 500

134 Biczó Imre pmester Gelse ..................................... 30 12 500

pénz-küldeményt. Én megkértem őket, hogy a kis- 
csopori postahivatalnál tudakozódjanak utánna, 
Itt van a postahivatal nyilatkozata, hogy ama pén�
zes levél ott nem érkezett meg, és itt van a fela�
dási vevény.“

A postamester mindkét okmányt átvette. A 
pénzes levél-naplót előhozatta magának.

A postamester megvizsgálta az augusztus 12- 
iki fölvételeket. A 120 frtos küldemény nem volt 
föltalálható. Tovább kereste. Átvizsgálta a julius— 
szeptemberi forgalmat. A pénzes levél sehol sem 
volt föltalálható, daczára hogy a vevény szerint 
a postán föl lett adva, mit Szuhogyi aláírása 
igazol.

A kereskedő maga vitte a postára ama leve�
let és átadta azt Szuhogyiuak. A postamester föl�
kérte őt, hagyná itt a vonatkozó okmányokat, hogy 
a szigorú vizsgálatot megindíthassa.

A pénzes levél szemmelláthatólag elsikkasz- 
tatott. A postamesternek mindig kellemetlenek az 
ilynemű felfedezések. A postamester egészen meg 
volt háborodva. Képes volna-e Szubogyi ily becs�
telen merényletre? Természetesen, ő a hűséget már 
egyszer megszegte a postamester Emiliara gondolt

— miért ne tenné azt másodszor is. ü a bizonyi- 
tékkal a törvényszékhez sietett. — A többit tudjuk.

Béni Völgybe visszavitetett. Cserhátit föl�
kérte, hogy menyasszonyának kímélettel mondja 
el a történteket. Kihallgatásánál határozattan ta �
gadta, hogy a sikkasztást ő követte volna el. O a 
vevényt fölismerte; az esetre nem emlékezett, 
azonban megengedte, hogy a levelet kézlmz kapta 
azért különben a vevényt nem állította volna ki de 
még kevésbbé kézbesítette volna. Hogy a levél be 
nem vezettetett, csak az által magyarázhatta meg, 
hogy sok dolgánál fogva félre tette, hogy később 
nyugodtabban bevezethesse. O bizonyára nem látta 
többé azon levelet, különben bizonyosan bevezette 
volna.

A levelet bizonyosan ellopta valaki tőle. Da�
czára ennek megfogja tériteni az összeget, miután 
szolgálati szabályzatát az által elhanyagolta, hogy 
a levelet rögtön be nem vezette, és következéskép 
az ezáltal okozott kár csakis Őt illetheti. A büntető 
törvény azonban rajta semmit sem kereshet.

Az államügyész a dolog helyzeténél fogva pa�
naszt emelt.

(Folytatása következik,)
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Szerkesztői sürgöny.
S á r d. Minthogy m. év októberben lett utalvá- | 

nyozva, a túlfizetést csak figyelmeztetésére vettük észre.

Asz. N a g y - K á r o l y ,  Á k o s f a l v a ,  Y i h n y e .

G y o r o k. A naptárt keresztkötés alatt elküldöttük.

D a r á n  y, K r a l j e v á c z .  Múlt szombaton pos�

tára adtuk.

Z. S z t. M i h á l y .  Személyes kérdést tartalmazó | 

cziük nem közölhető. Jobb azt mindenki belátására bizni. !

N a g y-K á t a. Előfizetése junius végéig tart.

D á r d a ,  N. R a d n a, S z é c s é n y .  Levelet irtunk '

N a g y-A 1 m á s. Kiváncsi vagyok, hogy megüti-e 

a mértéket.

Ad a .  Az intézkedést megtettük s legközelebb vá- j 

laszolni fogunk.

M á n d o k. Előbb körültekintünk s akkor értesi- | 

teni fogjuk.

„Magyar postamester“ czimünaptárból 
1877. még rendelkezünk példányokkal és 50 kr le�
szállított áron adjuk. Megrendelések e lapok szer�
kesztőségéhez intézendők.

Pályázatok postakezelöi állomásra.
1, E g y n a g y o b b  forgalmú postahivatalnál a 

postakezelöi állomás, teljes ellátás és havi 30 írt jövede�
lem mellett, f. é. márczius 1-től betöltendő. Kívántatik 
teljes szakképzettség és 4—500 írt biztosíték. Jó bizonyít�
ványokkal ellátott folyamodványok mielőbb e lapok szer�
kesztőségéhez intézendők.

Ajánlkozások.

— E g y  f i a t a l  postakiadó, ki több idő óta 
nagyobb forgalmú postahivataloknál működött és a posta- 
kezelésben. valamint a mozgóposta uj rovatolásában jártas, 
óhajtana szerény feltételek mellett, f. é. márczius 1-töl al�
kalmazást. A szives meghívó levelek Mayer János posta�
kezelő cziméu Aradmegye Mária-Raduára intézendők.

— E g y 18 é v e s, jó családból való ifjú, ki a pos�
takezelésben jártas, óhajtana szerény feltételek mellett, 
bármely postahivatalnál mint gyakornok alkalmazást 
nyerni. 7 gymnaziumi osztályt végzett s mint gyermekne- 
velő is álkalmazbató. A szives meghívó levelek P. P. he�
tük alatt Tisza-Beőre intézendők.

L E C H I\E R  3IIK S A
ó r á s  és a m. k. posta-gazdászati hivatal 
által megbízott függentyüs órák készítője és 

szállítójánál
B u d a p e s te n , D e á k -F é r  encz u tczá b an .

igen olcsó, finom és tartós órák, utánvétel mellett meg�
rendelhetők.

Ezüst Cyilinder óra 12 í r t t ó l ................
„ „ kettős föielettel 17 írttól

„ „ kettős födelettel 30 írttól
Arany anker órák 36 ír ttó l.......................

„ ,, kettős födelettel 65 írttól . .
„ „ remontoirs 70 írttól . . . .
„ „ „ kettős födelettel 90

írttól ..............................................................
Arany Dáma Cylinder órák 26 írttól . . .

„ „ Cylinder és Anker remontoirs

8 napig járó 25 írttól 
1 hóig „ 35 írttól

lássa szállítom.

19 frt —- krig
20 „ r
32 )) -  „

28 —
36 >> 3)

38 — „

50 n 33

90
120 33

200 _

40 * — *

150 V
—

12 „ 33

100 33 33

60 33 33

[élőimnek jótál-

— E g y  30 é v e s ,  nős jegyzősegéd ki a jegyzői 
vizsgát jó sikerrelj letette és azt önállólag képes vezetni, 
óhajtana egy oly állomást elnyerni, hol a postakezelésben 
is segédkezet nyújthatna. A szives meghívó levelek 
K. J. hetük alatt posterestante Dárda (Baranyam.) kül�
dendők.

— E g y n ő t l e n ,  22 éves hadmentes postakezelö, 
ki több éven át a postakezelés minden ágában működött s 
mindig nagyobb postahivataloknál, valamint vaspáljm. ál�
lomásnál, szolgálatban volt, jó bizonyítványokkal rendel�
kezik a magyar, német, szerb és román nyelvben jártas, 
keres hason minőségben alkalmazást. A szives meghívók 
Brankován Döme postakezelő czime alatt Nagy-Szt. Mik�
lósra (Torontál m.) intézendők.

Jtl e r r e  ii,
welche ohne ihren Wohnsitz verlassen zu 

^  müssen, zur Doctonvürde promoviren und 
^  von einer angesehenen ausländischen Uni- 
gjp versität das Diplom als Doctor der Medizin, 
őfé) Philosophie, Theologie oder Rechte zuerlan- 

gen wünschen, belieben sich wegen des Nä- 
(Si bereu und der Bedingungen mit Einschreib- 
^  brief zu wenden an Medicus, 13 Royal Square

in Jersey, England.

$

T :

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.
A Máday Izidor által szerkesztett „Földmivelési Érdekeink“ és „Falusi Gazda“ czimü 

gazdasági képes lapokra előfizethetni Lct/r/nfi/ testvéreik nél, Budapest, V. nádor-utcza C. 
sz. A földmivelési érdekeinkre félévre 3 frt, egész évre G írt. Falusi Gazdára félévre 1 frt, egész 
évre 2 frt. Mindkettőre együtt negyedévenként 2 frt, félévre 4 frt, egész évre tí írttal. Az előfi�
zetés az „Ellenőrire küldött előfizetéssel együtt ugyanazon utalvanylapon történhetik.

G y l i j t i M
Ki a „Földmivelési Érdekeinkére 5 feléves előfizetőt gyűjt, és az esendő 15 irtot egyszerre 

beküldi, az egy 20 konyhakerti- es virágmagfeIéböl álló ertekes tavaszi maggyüjtemenyí nyer, 
mely a hazikert tavaszi bevetésére alkalmas, s mely a gyűjtő cziuiére azonnal elküldetik.

Ugyanezen kedvezményben részesül, ki a „Falusi Gazdádra öt egész éves előfizetőt gyűjt, 
és az esendő 10 frtot egyszerre beküldi. Ki a maggyüjtemónyt nem kívánja, e helyett az alább irt 
értékes munkákból kettőt választhat.

Ki a „Földmivelési Érdekeink“-re tiz féléves (30 frt), vagy a „Falusi Gazda“-ra tiz egész éves 
(20 frt) előfizetőt gyűjt, és az összeget egyszerre beküldi, az az alábbirt értékes munkákból ötöt 
választhat ki magának, melyek dij nélkül a gyűjtő czimére azonnal elküldetnek.

Végre, ki mindkét lapra együtt tiz clőíizetőt gyűjt, annak az alább irt és egész kis könyvtárt 
képező értékes munkák mind, tehát tiz munka dij nélkül megküldetik.

Az előfizetési pénzek az előfizetőknek egy (a kiadóhivataltól is kapható) aláírási ivén be- 
jegyzet neveivel, es a kívánt kedvezmény kijelölése mellett a „ Földin. Érd.“ kiadóhivatalához, 
Budapest, nádor-utcza G. sz. küldendők.

A kedvezményül n y ú jto tt m unkák a következők:
Trágyakezelés, irta Kcnessey Kálmán. 
Nemesfüz-miveléL irta Kénessel/ Kálmán. 
Lótenyésztés, irta Torma;/ Béla. 
Zöldség-termelés, irta Grubiczy Géza és 

Marc Fcrcncz.
Szarvasmarha-tenyésztés, számos ábrával. 

irta Engelbrecht Károly.

Allatboncz- és élettan, irta Engelbrecht K. 
Egészségtan a nép számára. l)r. Boclc után 

ár. Izsó Lajos.
Tyukászat. irta Grubicey Géza.
A világirodalomból. Olvasmányok 4. kötet.
A szolok veszedelme. A phylloxera. Irta Má�

day Izidor.

□CT Kívánatra mutatványszámot dij nélkül küldünk. 4IHC1

Tiller Mór és Testvére
a nméltós. keresk. m. kir. minisztérium által 

megbízott s z á l l í t ó i n k n á l .
Budapesten, országút, Károly laktauya épületében a kö �

vetkező tárgyak utánvét mellett rendelhetők meg.
1 postatiszti vagy postatisztuöi arany- 

zsiuóros finom zubony 13 frt 80 krtól 15 frt 80 krig 
1 ezüst zsiuórű8 pedig 12 frt

60 krtól .............................................. 14 írt 25 krig
1 finom szürke pantaló . . 10 — 33
1 a legfinomabb fajtából , 12 — V
1 téli köpeny 28 írttól , . 3S —
1 eső köpeny csuklával 10 frt. 12 _
1 sapka, valódi 3/o arany

zsinór és ró zsáv a l............................... 3 70
1 ugyanaz vitézkötéssel . 4 50
1 finom nyári tábori sapka

arany jelvénnyel................................... 3 —
1 ugyanaz ernyővel . . . 3 25
1 szabályszerű nyakravaló — n 40 *1
1 pár arany vagy ezüst him-

zett posta jelvény zubony galléra . . 1 50
1 pár érez postajelvény — 40
1 finom posztó vagy szalma

kalap urak vagy fiuk számára 1 frt 50 Krtól 3
1 levélhordó szabályzerü zubony 7 frt

50 k r t ó l .............................................. 9 50
1 szürke pautaló 5 frt 20 krtól 8 50
1 sapka............................... 1 80
1 ezüst-zsiuoros................ 3 _
1 ugyanez magastetejü . . 3 20
1 postalegény szabályszerű szűr csu Gyárai 18 10
1 szabáiyszerü zubony . . 7 60
1 szabályszerű nadrág . . 6 30
1 „ kalap . . 3 50
1 „ sapka . . 1 50
1 jó erős négy karimás posta sip . . . 1 60
1 „ „ bárom „ „ „ . . 1 40
1 „ „ sip zsinór ............................... 1 25
5 kilogramm jo spanyol v ia sz ................ 4
1 jó erős bőrtáska levélhordók számára

6 ír t tó l ....................... ........................... 8
1 ugyanez nagyobb minőségben csomag Ji 13

használatára 9 írttól . . . 10 50
1 jó szerkezetű tized málha mérleg súlyuk 15

yi

1 jó szerkezetű levélmérleg................... 3 50
*

1 jó erős levélgyűjtő-szekrény postaczi-
merrel 7 frt 50 krtól . . , 9 50

1 jó erős posta czimer 7 frt 50 krtól . 9 54
12 jó minőségű fekete irón 35 krtól . 75
12 jó minőségű kék irón 55 krtól . 85
12 jó minőségű vörös irón 70 krtól . 95
12 jó minőségű tolltartó 25 krtól . 60

1 doboz finom aczél toll 50 krtól 1 25
1000 drb levél bélyegjegy czimmel 2 írttól 2 80

y>

joo hivatalos boritók czimmel . . . . 60
n

100 ugyanaz vastag pap írbó l................... 1 20
100 jelentési i v ........................................... 1 29
100 péuzes levélboriték ........................... — ö5
100 levél papír festet monogrammal . . . _ 95
100 hozzá való horiték ................................ _ 95
100 levél boríték czim nélkül :i> krtól . _ 65
100 látogató jegy 65 k r t ó l ....................... 1 55
100 hozzá való boríték............................... — 35

1 nagy üveg fekete t i u t a ....................... — V 35
1 nagy üveg finom viola tinta . . . . — 33 5ö
1 kis üveg bárminő színű....................... — 10
V kilogram fekete bélyeg festék . . . 1 —
1 betüzőböz való szelencze párnával . . 1 50
l rizsma fogalmazó p a p í r ................... 1 85
i rizsma fehér iroda jiajdr 2 frt 50 krtól 3 50
1 konoz jó csomagoló p a p ír ................... — 40
1 vonalzó 10 k rtó l................................... 50
1 pár jó erős lópokrócz I-ső számú . . 3 60
1 pár jobb fajta 11-dik szánni . . . . 4 80
1 pár legjobb minőségű 111-dik szánni 5 ft 8 95 m
1 drb fehér vagy színes ing 1 frt 60 krtól 2 „ 65
1 drb vászon nadrág 1 frt 20 krtól . . 2 50
6 drb fehér vagy szines zsebkendő 90 krtól 4 50
6 drb fehér vagy szines kapeza 90 krtól 3 75
1 ing gallér vagy nyakkendő 20 krtól . 1 50
1 jó erős revolver 7 írt 50 krtól . . . 12 50
1 szimpla vagy dupla pisztoly 2 írttól . 3 ,, 25
1 postatiszti kard elefánt csont marko-

lattal arannyal kirakott tokkal . . 15 —
ebez kardkötő .............................................. frt kr.
l pénzes zacskó felvágó k é s ........................ — „ 35 „
á.z említett tárgyakon kívül még megrendelhető a lehető 

legolcsóbb arak mellett,
urak és gyermekek részére minden nemű czivilruha, hölgyek 

részére minden, megbízás ruházatra 
nap és esernyők, minden háztartási szükséglet, urak és höl�
gyek részére kesztyű, jegyzék könyvek, pénzes tárc/.ák ké�
sek. ollók, méter sulyok, vas és rézből, minden irodai tá r �
gyak és szükségletek, lámpák, mindenféle ajándékokna 
alkalmazó tárgyak, úri és hölgy nyakravalók, zseb- és falk 
órák.
1 Deák Ferencz emlék é r e m .......................  -  frt 50 kr -

(Csomagolás fadobozban 10 krtól 35 krig).
Teljesen felszerelt ruházat megrendeléseknél a mer�

ték p o n t o s  beküldése szükségeltetik.
Az egyenruházathoz tartozó szövet zsinór gomb, 

jelvény sat. részletesen is megrendelhető, és ugyanazon 
áron számittatik amint a n. méltós. kir. keresk. minist 
által meghatároztatok

A fent említett tárgyakból kevesebb is megrendelhető.
Pontos jó és gyors kiszolgáltatás iránt kezességet 

nyújtani ismert czégüuknek különös érdekében fekszik.
Minthogy szállítási üzletünket a pártolás foly�

tán, melyoen a n. é. vidéki közönség részesített nagyobbi, 
tottuk. és ezentúl nem csak a tck. bivatalbelieknek hanem 
az összes közönség szállítói leszünk, felhívjuk mély, tiszte- 
lettelatek. postamester, és postatiszt urakat, nekünke vállalat�
ban segédkezet nyújtani és az illető felektől bármi néven 
nevezendő megbízásokat, melyeket mi rögtön utánvétellel kül�
deni lógjuk, mint közbenjárók elfogadni szíveskedjenek. 
Működésükért, amint az utánvételi lap hozzánk vissza 
érkezik, az utánvételi összegből hatos kamatot posta 
utalványon az illető közbenjáró ur kezeihez fogunk juttatni 

T iller M ó r és testűére, szállítók .

Tulajdonos és felelőaszerkesztö : Joanovich György. Társ-szerkesztő: Takátsy József. Budapest, 1877. Wilckens F. C. és fia nyomása koronaberczeg-utcza 2. sz.


