
Budapest, 1877. július 15. 29. szám. Tizenegyedik évfolyam.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  

v a s á r n a p .

Szerkesztöi iroda
és

kiadó-hivatal

G ráná tos uteza 1. sz.
II. e m e le t ,  11-dik a jtó .

A lap szellemi részét illető 
közlemények a szerkesztő�

séghez intézendők.

POSTA-KÖZLÖNY
ELSŐ MAGYAR POSTAI SZAKLAP,

a magyar-, horvát- és szlavonországi postamesterek egyesületének és a magyar postahivatalbeliek
segély- és gyámegyletének orgánuma.

E lőfizetési ár:

Egész évre 7 frt — 
Fél év re  3 „ 50 
Negyed évre 1 ,, 80

E g y  s z á m  15 Jer.

Ké z i r a t o k  nem k ü l d e t �
nek vi ssza.

A m egbízások, m egrendelések 
T ille r Mór és testvére ezime ala t 

küldendők.

Felelős szerkesztő: JOANOVICH GYÖRGY. Társszerkesztő: PAULAY J. ZS.

Mátrahegyvidék, 1877. julius 4.

Elvetettük hát ismét a magot, hogy kikel-e 
és megtermi-e a várt gyümölcsöt, azt ép oly 
kevéssé lehet megjósolni, mint midőn a gazda 
elveti a magot a földbe, ezen rejtélyes anyag�
ba, mely a vele működő természeti erőkkel 
szinte igen sokszor cserbe hagyja a gazda 
minden fáradságát, — de a természet örök 
rendje még sem mutatja fel a cserbe hagyó 
évek oly végzetes egymásutánját, mint hely�
zetünk nyomorúságának folytonossága.

H ja! — a mi sorsunkat emberek inté�
zik, kik a természetnek csak mostoha irá�
nyát szeretik követni, a kik nem elég jók 
ahhoz, hogy a természetnek szép példája sze�
rint a háladatosság és jutalmazás erényeiben 
magukat gyakorolnák.

„Munka után édes a nyugalom“— mond�
ja a közmondás, és ez nagyon igaz; de töké�
letes egész, ágy lesz e mondat, ha hozzá tesz- 
szük: „és a jutalom“ — mert „a munkás 
méltó az ő bérére“ és ha megkapja édes az 
neki, de ha nem kapja meg, vagy csak igen 
silány mértékben, akkor keserűsége igen sok�
kal nagyobb, hogysem nyugalmában sérel�
mét feledhetné.

Ilyen keserű a mi kedélyünk, a midőn 
folytonos izzasztó munkánk bére oly silány, 
hogy a tekintetben — száz féle hivatalbe�
liek mellett — a versenytéren egyedül ál�
lunk, szomorú versenytér !

Beadott kérvényünkben nem kértük 
ezúttal aprólékos bajaink orvoslását, csupán 
a legfőbb két pontra szoritkoztunk, mely 
mellett nem lehetünk kerülő-uton, csupán 
valamely csekély baj orvoslásával kialamizs- 
názva (minttavaly a fiókdijakkal.) Hogy mi 
e két pont, azt mindnyájan tudjuk, mind�
nyájan érezzük: á t a l á n o s  f i z e t é s  eme �
l és  és l a k b é r !  (akiadók rendszeresítése 
magától fog jőni, végre is az Ő sorsuk a mi�
enkkel egy, a mi emelkedésünk egyszermind 
az övék.)

A mondott két főpont teljesítése, vagy 
nem teljesítése képezi jelenben a postames�
teri kar legfőbb létérdekét, e körül forog 
hitünk és reményünk még mindig sütő, me�
legítő napja !

Hanem tudva van, hogy a ki a naphoz 
jár ebédre, nagyon sovány táplálékra talál, 
és csak hamar felszellemül oda a magasba, 
ahol csakugyan a napnál sütheti meg más�
világi szellempecsenyéjét, igy ha mi is min�
dig csak a hit [napjánál és a remény csilla�
gánál táplálkozandunk, testi igényeink ki�
elégítetlen maradnak : mi is a Merkur más 
világi postaigazgatóságába fogunk átpá�
lyázni.

Ha tehát az e világi postaigazgatóság�

nak szüksége van reánk, szíveskedjék min�
ket, világi igények szerint táplálni, mert az�
tán majd egyszer csak a pályázatok is elma�
radnak, és a szép jövedelmű postaintézet üz�
letének menete megszűnik, hitele semmivé 
lesz és a boltot is majd be kell zárni, és az�
tán tessék a levelet a piaczon venni.

A mi helyzetünk nagyon hasonlít egy 
állam érdekekben vitorlázó rozzant hajóéhoz, 
melyet sokáig csak a hajósok magok tata�
roztak önerejükből, mig végre kijelentették, 
hogy a hajót egészen át kell ujjitani, fel kell 
szerelni, mire már ők többé nem képesek.

Mi is kifogyunk egyszer önerőnkből, 
melyei eddig hajótöréseinket kiállottuk, s 
ha ezentúl is hajótörést szenvednek jogos 
kívánalmaink, Isten kezében leend sorsunk 
s életünk !

Oh urak, kik sorsunk kerekét hajtjá�
tok, az Isten szerelmére kérünk, fordítsátok 
már annak azon részét is felszínre, mely 
meghozza nekünk fájó és veszélyes sebeinkre 
a jótékony hatású gyógyírt! mely újra meg�
adja nekünk a testi, lelki erőt és kedvet 
nehéz pályánk folytatásához a haza, a ti és 
a mi saját magunk hasznára, előnyére, üd�
vösségére !

JPostakürt.

A postaügy reformja.
Tagadhatatlan tény, hogy a postakezelés 

megbízhatóság és pontosságra nézve nem hagy kí�
vánni valót hátra, és ha mindamellett a postain�
tézmény összeségében hátramaradottság észlelhető, 
az ok kizárólagosan az, hogy az alhatóságok telje�
sen a központiigazgatóságtól, ezek pedig igenis 
túlságosan függnek a minisztérium akaratától. 
Nyilt titok, hogy ez utóbbi javára sem valami kü�
lönös meleg érdeklődés, sem pedig bő szakismeret 
a posta és távirdaügyhez, nem tudható be. Minden�
nek daczára törekvése oda irányul, hogy tekinté�
lye semmi áron csorbulást ne szenvedjen, és be�
folyását a posta és távirdai intézményre minden 
körülmények közt korlátlanulfenntartsa. Ezen, a köz�
ponti igazgatóság kezét megkötő viszonyból, 
néha hátrányos következmények támadnak. Mit 
használ ezen két oly fontos és még igen életre ké�
pes intézet első vezetőinek jó akarata és buzgó- 
sága, kiknek az idő kívánalmaival mindig lépést 
kellene tartauiok, ha jó ajánlataik döntő körökben 
viszhangra nem találnak.

Nem akarjuk állítani, hogy a kereskedelmi 
minister subjectiv ellenakarata teszi ezt, hanem 
viszont ennek alárendeltsége a pénzügyminiszter�
nek, ki a kereskedelmi ág vezetőjére bilincset ver, 
és őt kényszeríti, tárczájának valamennyi bevételi 
forrásait megnyitni, sőt a mesterséges fölöslegeket 
is az állampénztárba áttenni.

Azonban a pénzügy- és kereskedelmi minis�
tereknek meg kellene fontolniok, hogy más orszá�
gok postaintézetei utóbbi években a kereskedelmi 
ügynek különféle fontos bérén dezései által, — mint 
takarékpénztári betétek felvétele, váltók behajtása 
és váltó elfogadások által — sokat használtak, 
mi által a kereskedelem magasabb felvirágzására

is befolytak. így már is Angolország, Francziao r 
szág, Belgium, Holland, és Olaszország bírnak pos�
tatakarék és gyüjtőpénztárakkal; továbbá váltó 
behajtások és óvások a posta által, már Németor�
szág, Belgium és Fraucziaország által be vannak 
hozva. Németország a postai váltó elfogadása által 
a kereskedelmi forgalomra nézve roppant haladást 
ért el, és a postaágnak fontosabb bevételi forrást 
nyitott. Ausztriában meg vannak elégedve azon tu �
dattal, hogy a levelezési lapok behozatala által ele�
get tettek, továbbá értékes ajánlatok gyűjtésével, 
testületek és egyes személyek kérvényeinek elfo�
gadásával, anélkül, hogy a fenebbieket tekintetbe 
vennék.

Azonban a dijak és illetékek reformjával — 
mely oly szükségesnek mutatkozik, — sem akarnak 
előrehaladni. A postautalványok dijai a postapénz�
tár hátrányára igen magasak. 50—100 frtnyi ösz- 
szegig 10 kr szedetik be, ellenben a magán pénz�
intézetek utalványaikért legmagasabb díjjal 100 
frt után 3 krt vesznek be, daczára hogy abból bé�
lyegadót és portódijt fizetnek.

Az ésszerű gazdászati politikával ellentétben 
álló kocsipostai tarifa fölött már rég páleza töre �
tett, és daczára a kereskedelmi világ erélyes agita- 
tiójának, mégis minden a réginél marad. Mi az 
ausztriai és magyarországi hatóságoknak ajánlanók, 
hogy figyelmüket az itt megemlített reformokra, 
valamint egy egyszerűbb kezelési eljárásra fordít�
sák, melyek a forgalom és kereskedelem felvirág�
zására fontosak, és melyek által a legfelsőbb posta- 
hatóság az általános gazdászati és különösen a 
kereskedelmi világnál magának méltó elismerést 
szerezhetne.

Azonban a tényleg vezető személyiségek ily 
szűk hatáskörénél, mindenek előtt a szükség azt 
parancsolja, hogy ezek a pénzügyminister befolyá�
saitól mentek legyenek, hogy egy önálló a legkiter- 
jedettebb hatalommal felruházott központi posta és 
távirdai hatóság más államok mintájáraszerveztessék, 
mely legfeljebb a ministerelnöknek volna alárendelve, 
és csak ily reformok után remélhető az ezeknek 
megfelelő javulás.

Nyilatkozat.
A „ P.-K“ c z i m ü  s z a k l a p  f. é. junius 

hó 10. kelt 24. számában, a magyar.- horvát és 
szlavóniai postamester egyesület utolsó közgyűlés 
hiteles jegyzőkönyvét közzé tette. Ugyanabban 
49. sz. alatti javaslatom a nyelv tekintetében alak 
és lényegben megcsonkitatott, és minden okadatolás 
nélkül hozatott fel, úgy hogy kényszerítve érzem 
magam ebbeli javaslatomat egész terjedelmében, 
valamint a, discussió folyamát, és annak okadatolá�
sát felemlíteni, hogy az általam képviselt javaslat, 
melynek fontosságát senki sem fogja tagadásba 
venni, senki által félre ne értessék, é3 igy az arra 
hivatottak a dologról, valamin' nézeteim valódisá�
gáról alapos és párt nélküli Ítéletet hozhassanak.

Midőn fenemlitett közgyűlésen javaslatomat 
felhoztam, azt következőleg okadatoltam : Ámbár a 
zágrábi postakerületben még njoncz vagyok, mégis 
egész örömmel törekedem, a magyar nyelvet te r �
jeszteni, és hogy ezt az ottani kollegáim megszeres�
sék, és igy a természeti köteléket, mely Horvátor�
szág és anyaországunk Magyarország közt fenáll, 
minél jobban szilárdítsam. Én (az én határozatilag 
szokásos) beszámoló jelentésemet e közgyűlésről, nem 
mint eddig történt horvát-német, hanem horvát-ma-



gyár nyelven fogom szerkeszteni, és a horvát-sla- 
voniai postaigazgatósági kerületben levő valamennyi 
nem állami postahivataloknak ki fogom osztani, 
miáltal egyletünk részére horvát - slavoniában 
100-150 tagot akarok megnyerni.

A Horvát és Magyarország közti kiegyezés 
alapján, ez előbbieknek anyanyelvűk használata 
nemcsak az országházban (a legmagasabb helyen) 
hanem mint legközelebb a quotabizottságban — 
hol közös ügyek tárgyaltatnak — lön megengedve, 
és biztosítva. Mivel pedig közgyűlésünk, ép úgy 
mint az országgyűlés a közösségjellegét viseli, aláza�
tosan kérem, a t. közgyűlés az általános érdekben 
határozná, hogy azon kartársak és horvát slavoniai 
kerületi képviselők, kik közgyűlésünkön résztvesz- 
nek, és a magyar nyelvet nem bírják, a discussió- 
ban anyanyelvükön mint alkotmányos nyelven 
vészt vehessenek; ezt már azon okból is kivánnám, 
hogy mi magyarok, őszinte jóakaratunkat horvát�
országi testvéreink és kartársaink irányában bebi�
zonyíthassuk, és hogy előlegesen oly horvát képvi�
selőt, ki a magyar nyelvet átalán nem bírja, ám�
bár ahhoz az akarat nem hiányzik azon jogtól 
megfosztassék, hogy a közgyűlésen javaslatot te �
hessen. Ez nemcsak a tényleg fenálló viszonyok�
nak, hanem a jog és igazság legelsőbb fogalmainak 
felel meg és az egyletnek csakis javára, soha pe�
dig kárára nem lehet.

Hiszem, hogy nagyon ritka eset lesz (épugy 
mint közös országházunkban) hogy a résztvevők a 
közgyűlésen a horvát nyelvet fogják használni, 
mert ily nyílt őszinte testvéries előzékenység mint 
a melylyel én a horvátok irányában viseltetni kívá�
nok, hatását nem lógja téveszteni, és teljesen meg�
vagyok győződve, hogy egész szívből és a legna�
gyobb erkölcsi erővel oda fognak törekedni, hogy 
a magyar nyelvet sajátukká tegyék, hogy ezt mint 
közös hivatalos nyelvet használhassák, mi csakis 
tiszteletükre és dicsőségükre fog válni.

Ezek után némelyek javaslatom mellett, má�
sok az ellen szólaltak fel. Előterjesztésem érdeké�
ben leginkább azok beszéltek, k i k  t i s z t a  
m a g y a r v i d é k e t  k é p v i s e l t e k ,  mi 
csakis tiszteletükre válik, mert ez által jó magyar 
hazafiasságukat senki sem fogja kétségbe vonni.

Végre az igen tisztelt elnök Pokomándy ur, a 
postamesteregylet alapszabályait következőképen 
magyarázta: „Miután abban a nyelv tekintetében 
semmi említés nincs téve, tehát magától értetődik, 
hogy azon horvát és slavoniai tagok és képviselők, 
kik a közgyűlésen megjelennek, a magyar nyelvet 
azonban nem bírják, mindamellett javaslatokat ki�
váltnak beterjeszteni, és a vitatkozáson részt venni, 
mint egy elkülönített önálló autonom országrész 
képviselőinek hallgatag megengedtetik, hogy hor�
vát anyanyelvűk mint autonom országos nyelvén 
beszélhessenek.“

Ezen alapszabályoknak az igen t. elnök ur 
részéről történt magyarázata, mely kiegészítést az 
egész t. közgyűlés hallgatva elfogadott, kérdéses ja�
vaslatomat következő megjegyzéssel vontam vissza: 
Hogy ezen kiegészítés folytán részben jogosítva va�
gyok, jövőre beszámoló jelentésemet sem hor�
vát- német (ez utóbbiban mint idegen nyelven) sem 
horvát-magyar, hanem egyedül tiszta horvát nyel�
ven szerkeszteni és szétosztani. Mivel pedig javas�
latom határozathozatalra nem került, tehát sajnos, 
már előre ki kell jelentenem, hogy ily módon alig 
fog sikerülni, egyletünk részére Horvátországban 
még 100 tagot is nyerhetni; és igykiíáradbatlantö�
rekvésem, egyletünk részére Horvátország és Sla�
voniában minél több tagot szerezni, az igen t. köz�
gyűlés szükkeblüsóge miatt hajótörést szenvedett.

Ezt, és igy vette tudomásul a közgyűlés visz- 
szavont javaslatomat; nem pedig oly formán, mint 
azt a „Posta-Közlöny“ közölte, mert az elnök jó �
akaró és igazságos kiegészítése nélkül, mi különben 
a közgyűlés egy tagja által semellcueztetett, különben 
javaslatomat nem vontam volna vissza, még akkor 
sem, ha mindjárt kisebbségben is maradtam volna.

En igen sajnálom, bogy a jegyzőkönyv akként 
van szerkesztve, hogy abból javaslatom nem egész 
tisztán tűnik ki, és hogy abból látható volna, hogy 
javaslatom a legtisztább hazafiui forrásból eredt,

I l i

és hogy az mint czéljaiban, mint pedig alapelveiben 
igen külöm'bözik attól, melyet a nyelv tekintetében 
Debert György ur hozott ajánlatba, és igy nem is 
alkalmas arra, hogy a postamesteregylet titkára 
által ezzel összetévesztessen.

Ez ügy felderítésére és az igazság nevében.
Cs a l ma ,  1877. junius 14.

Vuics T iva d a r ,
kir. postam, és kér. képviselő.

T j e ^ e l e z é s .

E lapok 27. számában a „Túlzások“ czirnű 
czikkből eredt polémia Kákosy Károly ur kiadó 
kollega által betejeztetett, a kedélyek ilyetén for�
mán lecsendesülését bevárva, bizonyos tekintet�
ben szükségesnek tartom az egész polémiára né- 
mü megjegyzéseket tenni. — Mindenek előtt el�
itélem ama gör. kath. lelkészt, aki nem átallotta 
családi titkát a nyilvánosság terére hurczolni, ily 
sebre bizonynyára gyógyirt senki nem nyújthat, 
nemesen érző férfi ez esetben vagy minden erejé�
vel igyekszik a fájdalom tengeréből kiúszni, vagy 
ha megtört kétségbe esetten elvész, a közönséget 
nem hívja fel bíróul soha, — elitélendő még mert 
férfiúhoz nem illő panaszát oly modorban adja 
elő, hogy azzal egy általa úgy látszik nem ösmert 
női közönséget érzékenyen sérteget. — Ha ezt, 
azonban tette, egy a fájdalom első stádiumában 
saját magával is meghasonlásbán lévő egyén, né�
mi mentsége még akad, de hogy, ugyan ezen köz�
leményt egy a viszonyokkal ösmerős egyén igno- : 
rálja sőt egy kétes helyzetű ember védelmét minden 
logicát mellőzve számos nő becsületének sárral do- 
bálásával, keresztényi kötelességnek nevezzen, ez 
bizonnyára igen kancsuka szagú, s menthetlen el�
járás.

Mennyire alkalmasak a nők a postászathoz 
menynyire nem, ezt categorice jelenleg megitélni 
mind én miud a t. collega ur nem bírjuk, s ezt 
csak a későbbi következmények fogják igazolni. — 
Ha figyelmesen tekintjük ezen 7 éves intézményt, 
azt találjuk, hogy ez inkább a számos családtaggal 
biró postamesterek és ezek özvegyei helyzetének 
enyhítésére, és azon czélból létesitetett, hogy kis- 
sebb hivatalokat ne legyen kénytelen az igazgatás j 

árendások és mészárosokra bízni a mi szerény vé�
leményem szerint is helyes eljárás. Nem oszthatom ! 
azonban Rupertus urnák sem irányát, mellyel ! 
a nőknek ala Amerika mindezen mind pedig más 
pályán egészen szabadkezet adni igyekszik, — 
köztudomású dolog lévén, hogy Amerikában is . 
idétlen gyermeknek bizonyult a nők ily nagy fokú j 
emancipálása, s bizonnyára igen sok torzképet fog 
a t. czikkező találni, a melyek mind innét ered�
nek. Csak tessék Amerika jelenlegi helyzetét mé�
lyebben megfigyelni, — az úrnő valamint nálunk ' 
úgy ott is jó honpolgárt nem nevel, az ő hivatásuk 
egészen más . . . .  a középrendü nők elkábulva ' 
kapkodnak a csillogó semmi után, nem nevelhet�
nek . . . mig másrészt a családos élet, oly nagy ; 
mérvű meglazitását idézte elő, hogy előbb utóbb 
Amerikát is alapján fogja megrázkódtatni, ha vagy 
magától vagy pedig korlátozás által a rendes ke�
rék vágásba nem tér ezen mánia, lévén pedig az 
ügy oly nagy horderejű, hogy én porszemnyi tehet�
ségemmel hozzá nem szólhatok, csak is ez ügy né�
mi megvilágositása szempontjából hoztam fel, s 
ezzel át térek soraim voltaképeni czéljára. Tud�
juk azt, hogy postaintézetünknél működő nők számát 
más államok intézeténél működő nők számával össze 
hasonlítva, aránylag ha nem is a legkisebb de nem is a 
legnagyobb számot fogjuk találni, úgy hogy egy a kö�
rülményekkel igazán ösmerős egyénnek be kell ös- 
merni, hogy nálunk ezen intézkedés a határt át nem 
lépte, igen helytelen eljárás tehát, ezt eleve osto�
rozni, de ha még ottvolnáük is a hol nem vagyunk, 
gyüngédtelen eljárás, oly modorban kikelni, mint azt 
Kákossy ur tette, mert hogy „a szépszemek többet 
érnek minden bizonyítványnál“ „s hogy valamely 
általa ösmert nő azért nyert állomást mert nem a 
legjobb hírnek örvendett“ „s hogy a frivol életű 
kezelőnőkből háremet alkothatna“ (úgy lát �

szik, hogy a hárem valódi értelmét tévesen tudja) 
oly kifejezések, melyekkel a közerkölcsiséget ar- 
czulverve, a minden körülméuyek közt tiszteletet 
érdemlő női testület becsületét lábbal taposva, 
saját maga ellen fordítja az öldöklő vasat felhevü- 
lésében, vagy nem látja e ez által az összes postai 
tiszviselők tekintélyének lealacsonyitását? mely�
nek fentartásáért jelesbbjeink annyit küzdenek, 
(lásd e lapok 27-ik számát) Ha azon közleményt 
egy a viszonyokkal ösmeretlen egyén olvassa, nem 
undorral fordul e el minden postától, vagy legjobb 
esetben feljogosítva érzi magát minden kezelőnő�
vel szemben a leghelytelenebb magaviseletre, ne 
tessék tovább szem elől téveszteni, hogy oly köz�
leményekkel egy örökös gyűlöletnek vetheti meg 
alapját a kezelők és kezelőnők között, már pedig 
actio parit reactionem, hiszen ha állana az ön ál �
tal felsoroltak, s nálunk a közérzület csakugyan 
oly alacsony fokú lenne, hogy a postaintézet kor�
mányzó közegei, ilyeneket eltűrnének, úgy jaj az 
egész intézménynek, de sőt vége a társadalom�
nak. Nem tudom kinek milyen a véleméuye, 
de én azt hiszem jobb lett volna a tisztelendő bá �
csihoz elmeuni és a nejével szépen kibékitui, ha 
már minden áron gyakorolni akarta a szegény pó�
pán keresztényi kötelességét, mert ily utón lá t �
hatja, hogy a semminél sokual kevesebbet ért el 
de bizonnyal jobb lett volna ama 2 czikknek sem 
első sem utolsó betűit le nem írni, különösen oly 
válságos időben, mikor minden perczen testületünk 
rendszeresítését kunyoráljuk, nagyon furcsa fogal�
makat keltünk magunkról.

Nehogy azonban azt hidje t. collega ur, hogy 
engem is valami nem tóm minő szempár buzdít, 
e sorok Írására, a midőn 2 közleményében a keze�
lőnőkre vonatkozó állításait téves tapasztalatokon 
alapuló rágalomnak declarálom, egyúttal kijelen�
tem, ha a nők alkalmazása nálunk oly nagy mé r �
vet kezdene ölteni, hogy káros hatásánál fogva en�
nek ostor ozása válna szükségessé, én az elsők közt 
leszek szerény toliammal ellenök, bizonnyára ez 
fogja tenni meggyőző érvekkel, lovngias utón szá�
mos kollegám is, de ilyenen mint ön teszi, soha nem 
szabad, mig a müveit ember elnevezésre jogot for�
málunk.

Krassómegye, 1877. julius 5.

Margittal/ György, 
kir. postakezelö.

E»y sajátságos postahivatal.
— Ném etből B öszörm ényi K álm ántól. —

Már évek óta vau a sik tengeren egy oly le�
vélpostai továbbitó hivatal berendezve, melyet tiszt�
viselő nem vezet, sőt reá felügyeletet se gyakorol, 
mindamellett a posta továbbítása a legrendesebben 
eszközöltetik.

Ezen posta továbbitó hivatal Amerika legdé�
libb részének (Patagonia) legmélyebben benyúló 
hegy fokán, a Tüzföldnek átellenében van felállítva, 
és ennélfogva a hires Magelhaens tengerszorosnak 
körülbelől közepén fekszik.

A Hunger kikötő közelében levő csodálatra 
ragadó tekervényes és ágas-bogas kőszirteknek egy 
kinyúló részén a tenger vize által majdnem mosatva, 
egy szikla magaslatába erősítve emelkedig egy né �
hány méternyi magas rúd a légbe.

Ezen rúd a Monmout, Valentin és Isidor ne�
vű hegyfokok körülvitorlázása tisztán kivehető. 
A rúd közepére alkalmazott lobogón, veres festék�
kel e két szó „Post ofhee“ (postahivatal) van írva, 
és alatta vaslánczra erősítve egy közép nagyságú 
kordó vau felakasztva, melynek vas sarkakkal el�
látott fedele tetszés szerint kinyitható és bezár�
ható, zár vagy lakat azonban rajta nem találtatik.

E kis hordó két nagy tengernek képezi továb�
bitó postahivatalát, és ezen sajátságos levélgyűjtő 
szekrény a következő módon kezeltetik:

A Magelhaens tenger szoroshoz érő, rendelte�
tés helyök a csendes tenger valamely kikötője felé 
evező hajók ezen posta levél-gyűjtő szekrényhez, 
rendesen tiszt vezéuylete alatt egy csolnakot külde�
nek, ezen tiszt a saját hajójukból hozott Hamburg,
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Bréma vagy más azon irányban levő tengeri kikö- ! 
tökbe szóló leveleket (a mely irányból ezen hajó jött) ! 
a hordóba teszi, mig azon leveleket és csomagokat 
kiveszi, melyek egyp. o. Németország felé vitorlázó 
hajó által betétettek és a csendes Óceán valamely 
pontjára czimezve vannak azaz minden hajótól azon 
levelezéseket kiveszik a hordóból, melyeknek ren�
deltetés helye azon irányba esik, mely irányba 
vitorláznak, saját levelezéseiket pedig melyek azon 
irányban szólanak honnan a hajó jött, a hor�
dóba helyezik.

E levélszekrény ily módon közvetiti (a nél�
kül, hogy a betevő és kivevő tiszten kivül más is 
munkálkodnék) két világrész között a nemzetközi 
közlekedést. Ezen levezések páratlan figyelem és 
pontosságai kezeltetnek egy, a külömböző nemze-, 
tek tengerészei által elfogadott egyezmény alapján.

Meginditó gyöngéd eszme képezte ezen pos�
tai levélszekrény eredetét. A távoli tengereken ha�
jótörést szenvedett tengerész irhát hazájába, és a 
Hunger kikötő közelében felállított postahivatal 
illetőleg a hullámtorlás közepén rendithetlenül álló 
rúdra bízott levélgyűjtő hordóba helyezett papír 
lap, a retteuthetlen tengerésznek szenvedései ka�
landjai, reménye és bátorságáról fog Európába 
övéinek hirt hozni.

Promontör, 1877. julius 13.

A mint a mese, nagy igazán mondja, egyszer 
a béka tavasztól őszig mászott egy fára s egy her�
vadó levélről a földre pottyanván azon bölcs meg�
győződésre jutott, hogy mindig káros az elhamar�
kodott munka.

Azt kell hinnem, hogy taláu nálunk is ez az 
eszme kapott érvényre a mennyiben a sorsjátékra 
vonatkozó intézkedések májustól fogva a titkár ur 
titkaihoz sorozhatok. Ha gradatim igy haladunk 
előre, úgy remélhető, hogy a majdan elkészülő, be 
nyújtandó kérelmek egy pár esztendő múlva talán 
elintéztetnek, s utódaink bizonyosan öröm teljes 
reményekkel ábrándozhatnak a majdan nyerendő 
tárgyak szépségeiről s a sorsjáték 'dicsőséges ered�
ményéről, — mi pedig a más világról mosolyoghat�
juk az akkor már nagyságos czimet viselő postames�
terek triumphalis elragadtatását.

Nem akarok kötekedni, de az igazat megvallva 
én egy kissé megró vaudénak találom ezen hanyag 
késedelmet, annál inkább is, mert olyau tettre kész 
férfiak mint a kik e vállalat élén állanak, minden- j 
esetre kötelességükül ismerhetnék az üdvös czél elé- j 
résére vonatkozó intézkedések mielőbbi megtételét, j 
Egy évi határidő vau kitűzve, s íme már két hó el �
szaladt s a tisztelt szerkesztő urnák egynehányszori 
Bátyúra intézett felszóllalásáu kivül mit sem tu �
dunk a dolgok állásáról. Mit szól ehez az egyesület 
tevékenységét jogosan követelhető postamesteri 
testület ? ISIit mondhatnak fellebb valóink ázsiai 
lomhaságunk okozta tétlenségünkről? Bizony nem 
valami dicséretes nyilatkozat lehet az egyikrészről 
sem !

Elhiszem én, hogy sok más teendő is van, 
talán kukoricza kapállás, kaszállás, gyűjtés vagy 
aratás, no aztán meg egy kis hőség, a mi természe�
tesen lomhitólag hat a postamester perpetuum mo�
biléi természetére s ekkor midőn az áldott pihenés 
a hiisbe vonzza, az olyan prosai dolgok mint a lutri, 
stempli, körmölés ezek mind a feledékenység or�
szágába expediáltatnak. De hát kérem alássau 
mindezeknek daczára, 2 hónap lefolyása alatt még 
is lehetett volna legalább annyit tenni, hogy a tit �
kár ur tudatta volna az egyesülettel, hogy a papirost 
meg a tollat már megrendelte Posner Károly Lajos 
czégjénél, s igy rövid időn várhatjuk a benyújtandó 
kérvénynek mielőbbi szerkesztését. Legalább fel lett 
volna csigázva a kedély s törtük volna fejünket, mit 
adjunk nyereménytárgyakul ? Legalább hittük volna 
hogy a mi derék titkárunk Bátyun, szép alisarin 
tintával, pompás aluminium B tollal, miniszter 
papirosra, — mint hatalmas generálisa a szellemi 
replicának,— szép hadi rendbe állitgatja azon betü- 
sereget, mely díszes bevonulása által az illető nagy�
hatalmakat óhajunk és kérésünk méltányolt meg�
adására okvetlen megnyerendi.

Már ezen hit maga is nagyszerű eredményeket 
mutatott volna fel, mert mindegyikünk iparkodott 
volna ekkoráig olyan briliáns ajándékokat kigon�
dolni a milyet némelyikünk finaucziális állapota 
máskörülmények közt aligha engedett volna tenni. 
Akkor a lelkesedés nyári délpontját érte volna el, 
mig jelenben mi is hallgatunk a tisztelt titkár úrral 
egyetemben, legfeljebb azon gondolkozva, hogy bi�
zony jó volna, ha egy éjjel valamennyi postamester 
5 olyan aranyos számmal álmodna mely neki a kis 
lutrin legalább is egy jó kövér quaternót hozua 
konyhájára. De ez mind falusi ábránd, nekünk oda 
kell iparkodnunk, hogy a sorsjátékot mihamarább el�
intézzük, mert a sorsjegyeknek szélküldése s azoknak 
elárusitása mind oly kérdés, melyekre a kezdemé�
nyezés késedelme kimondhatatlan hatással van. 
Majd midőn az ideje elmúlt akkor lóthatunk — fut�
hatunk, a sorsjegyeket licitálhatjuk, nem fogják a 
rendes működés okozta eredményt elérni; pedig ez 
igen nagy szégyen lenne reánk nézve, épen úgy a 
sorsjátékot figyelemmel rendező megbízott férfi�
akra is.

Ennél fogva ne vegyék rosznéveu ha kívánom, 
hogy a tisztelt titkár ur szakítson magáuak időt a 
szükségelt folyamodványok elkészítésére, az elnök 
ur és helyetesse pedig ne hagyják a lángra kapott 
tüzet elhamvadni.

LissJcay Gyula, 
kir. postamester.

Vegyes közlemények.
— Meghívás. A nyíregyházai „Posta- 

szakkönyvtár-egylet“ folyó évi julius hó 
21-én délelőtt 10 órakor a kir. postahivatal 
levéh-ovatoló-osztály helyiségében rendkí�
vüli közgyűlést tartand, melyre az egylet 
rendes bel- kül- és pártoló tagjai az 
alapszabályok, 5. 14. és 17. §§ ai értelmé�
ben tisztelettel meghivatnak.

A k ö z g y ű l é s  t á r g y a i :
a) A nagyméltóságu magyar királyi 

kereskedelemügyi ministerium magas leira�
ta, könyv és pénz adománya.

b) Több a közgyűlés körébe tartozó 
egyleti ügyek.

c) Az innen eltávozó egyleti elnök 
helyett uj elnök választása.

d) Különféle indítványok.

Nyíregyháza, 1877. julius hó 12-én.
K a r  (loss K á lm án ,

egyl. elnök.

— Nyilvános köszönet A „Posta-Közlöny“ 
f. é. 26-dik számában közétett alázatos kérésem 
folytán, részemre a következő könyör adományok 
folytak b e :
A f i u me i  kir. postahivataltól. 5 frt 60 kr
A n a g y s z e b e n i  kir. postah. . 3 „ íj

A gjy ő r i kir. postahivataltól . 3 „ 10 „
A d e b r e c z e n i  kir. postahivataltól 4 „ 90 „
A nagy- vá r  ad i  kir. postahivat. . 7 „ 7?

A d é l k e l e t i  v a s p á l y a  pb. Bp. 4 „ 77

A l i p ó t v á r o s i  ph. Budapesten . 5 « 95 „
A fő pos t ah .  „levél feladás“ oszt. 2 „ 77

A mozgó-phivatalok főnökségétől . 18 „ 75 „
Fischer József, pkezelő Orvosán. — „ 50 „
Reinholcz pmesternő Rákos-Palota . 1 „ 77

Geiger Sáudor, pmester Csernye n 30 „

Összesen 56 frt 10 kr.

E nagy lelkű adakozóknak, kik a magát moz�
gató kocsi megszerezhetését lehetővé tették, ezennel 
leghálásabb köszönetemet nyilvánítom.

Rév-Komárom, 1877 julius 11. Blazsócz Já �
nos, nyugalmazott postahivatal szolga. Ennek hite�
léül: Szladik postakiv. főnök.

— A posta mint pénzügyőrség. A bécsi la �
pokban ezeket olvassuk: Több oldalról történt 
jelentés szerint a kocsipostai küldeményekben, a 
határon csempészet által behozott, szivar és do�
hány nemek foglaltatnak. Az ily küldemények ren�

desen ládákba sőt vászonba is vannak más tárgyak 
kai együvé csomagolva. A feladó úgy, mint a czirn- 
zett leginkább álnnvek alatt jelennek meg s a 
csomag átvétele ritkán történik a czimzett által 
személyesen, hanem többnyire más egyén által. 
Ezen visszaélésnek útját veendő utasittatnak a 
postahivatalok az ily küldemények iránt különös 
figyelemmel lenni js a felmerülő gyanú esetén a 
kellő intézkedéseket megtenni.

Eddig a rendelet. A fönnebbi szabály által a 
a dolog úgy tűnik fel, hogy a postahivatalnokok 
ezentúl a pénzügyőrök szerepét is átvegyék, de 
csak akkor ha „a gyanú felmerül.“ A gyanú azon�
ban gyakran oly esetben is feléled hol csakugyan 
semmi helye sincs. Vegyünk az ilyenek közül egy 
példát: X ur — tegyük fel — nagy szivarbarát, s 
ő egedélyel bir arra, hogy a külföldről saját hasz�
nálatára nehány ezer szivart hozathasson. Nyáron 
elutazik Ivarlsbadba, Ischlbe, Rochitsba, vagy akár 
hova és mivel a magával hozott szivar készlet elfo�
gyott, után küldet az ő már megadóztatott szivarjaiból 
egy csomót. Mi történik akkor, midőn az ily eset�
ben a gyanú feléled ? Legelőször is a csomagot el�
kobozzák felbontják s a vizsgálatot megindítják. 
X. ur minden esetre igazolni fogja az ő jogosultsá�
gát a szivarokra, s ezek visszaadását sürgeti. Bebi�
zonyulván a dolgok valódi állása egyedül a posta�
hivatalnokot fogják okozni s ő lesz a bűn—bak.

Azért tehát mi azt tartjuk, hogy a belföldi 
forgalomban csak is a legszükségesebb esetben kell 
a postahivatalnokok segélyét igénybe venni.

— A bács-almási postarablásról a „Baja“ 
utólagosan ezeket Írja : A Bajáról Almáson keresz�
tül Szabadkára menő postakocsit junius 30-án az 
Almáson túl fekvő Siskovics-féle tanyánál az árok 
mellett semfüsemfa bokrokból rablók puskalövé�
sekkel támadták meg; a kocsis szivén találva azon�
nal holtan bukott le a kocsiról, a kocsit kisérő ka�
tona, ki a rablókra lőtt, két súlyos sebet kapott ; 
a megsebesült lovak megbokrosodva visszafordul�
tak és vágtatva értek a postaudvarba s igy meg�
mentettek 84.000 forintot, mellyel a kocsi terhelve 
volt. Az almási postamester kellő kísérettel azon�
nal a bélszínére sietett, de a tetteseknek csak hült 
helyét találták. A megsebesült katona kihallgatta�
tott s azt vallotta, hogy a rablók négyen voltak; 
kevéssel a vallatás után sebeiben ő is kimúlt.

— A „Nemzeti Hírlap £ múlt pénteki számá�
ban olvassuk: A hivatalos lapnak rövid idő múlva 
módjában lesz kellemes tudomására hozni a közön�
ségnek, hogy a nagy hézag, melyet báró Simonyi 
Lajos lemondása hagyott maga után a minisztéri�
umban, betöltetett, ügy értesülünk ugyanis, hogy 
a kereskedelmi minisztérium egyszerre minisztert 
is kap, államtitkárt is. Hogy kiknek személyében ? 
azt kiriiuk nem mondja meg ; csak azt teszi hozzá, 
hogy „bizonyos“ körökben gr. Szapáry Gyula ur 
nevét említik mint uj kereskedelmi miniszterét.

— A „Győri-Közlönyben“ olvassuk: A ma�
gyar postahivatalnokok. Tudjuk, minő fontos sze�
repet játszanak e szakközegek társadalmunkban ; 
elismeréssel is vagyunk működésűk iránt, de ez 
még nem minden. Anyagi helyzete a magyar posta- 
mesteri s postakiadói karnak olyan, hogy, bár res�
tesük bevallani, de állami tisztviselő ily dijzással 
máshol nem létezik. Az előző években megbízott�
jaik Budapesten szakértekezleteket is tartotta; , 
tettek javaslatokat s fel is terjesztek azokat az il�
lető minisztériumhoz, de azok részint kedvezőtlen 
elintézést nyertek, részint még elintézetlenek. Pe�
dig az ügy megérdemelné a bővebb figyelmet, fő�
leg, mert ez ága a kereskedelemnek önmagát fe�
dezi, sőt jelentékeny hasznot is hajt az államnak.

- - Hirdetmény. A postai hajtópénz az 1877. 
év második telére egy ló és egy miriameter (10 ki�
lometer) után következőkép lett megállapítva:

a budapesti postakerületben 89 kr.

a pozsonyi „ 87 77

a soproni „ 88 77
a kassai „ 80 77

a nagy-váradi ,, 84 7)
a temesvári ,, 95 77

a nagy-szebeni ,, 80 77

wmm mmm I — ——-  --1
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a zágrábi postakerületben és pedig
a) a tengermelléki és a zenggi te�

rületen, továbbá a fiumei állomás
részére 1 írt 10 kr.,

b) a likka-ottocsáni határkerü�
letben. 1 ,, 14 ,,

c) az ogulin-sluiní határkerületben 1 ,, — „
d) a horvát megyékben és a báni

kerületben 1 ,, — ,,
e) a szlavón megyékben és a gra-

diska-brood-péterváradi határkerü�
letben 1 írt — kr.,
Fedett állomáskocsi után járó illetékül az egy ló 
és egy miriameter után eső hajtópénz fele része, 
fedetlenért annak negyed része, közönséges (ordi- 
nair) kocsiért annak nyolczadrésze számitandó.

Az ostorpénz és kenőcsdij változatlan marad.
Kelt Budapesten, 1877. évi juh hó 10-én.

— Hirdetmény. A cs. és kir. közös külügy- 
ministerium értesítése szerint a török távi^daigaz-
gatásnak meghagyatott, hogy a távirati közleke�
dést Rumelián belől az ottani consulsági közegek�
nek tiszttársaikkal és magánosokkal való távirato�
zását is bele értve, csupán török nyelven engedje 
meg. Kivételt képeznek a Konstantinápoly, 
anatóliai tartomány és a külföld számára szóló táv�
iratok, melyek franczia, német, angol, vagy olasz 
nyelven is lehetnek szerkesztve.

A jegyekben való táviratoztatás csupán az 
idegen hatalmaknak, küldöttségeikkel, consulatusa- 
ikkal és katonai attaché-íkkal való levelezésére 
szorittatik.

Ezen intézkedés hatálya kiterjed egész euró�
pai Törökországra valamint a török birodalomnak 
Ázsiában, fekvő azon részeire, hol katonai hadmű�
veletek íolynak.

HIRHARANG. — A postagalamb vetóly- 
társat talált a fali fecskében. A „Columbia1, egye�
sület egy tagja a „Barin. Ztg.u-nak egy fecskét 
mutatott be, melynek tollai „Gardelegen“ bélyegé�
vel voltak többszörösen megjelölve. Ez a fecske 
többször tett utat Gardelegenből a postagalam�
bokkal.—T refort kereskedelemügyi helyettes minister 
ur ő nagyméltósága e hó 15-től kezdve huzamosb 
szabadság idejét megkezdi. — Szaniszló lengyel vá�
ros által rendezett nyeremény-sorsjáték jegyeinek 
elárusitását a galicziai postamesteri egylet elvállalta, 
mivel a nevezett város a postamesterek nyugdíj 
alapjára egy bizonyos összeget felajánlott. — Georg 
Debert Delegirter des Temesváréi- Postdirections- 
bezirkes, ki 7 erővel fogott szavazattal jött Buda�
pestre, az utóbbi P. Czájtungban azt állítja, hogy 
Liszkay Gyula barátunk a decentralisták zászlója 
alul megszökött és igy mint „f a h n e n f 1 íi c h- 
t i g“-féle hívüket, a german nemzet megvetésének 
teszi ki. Ezzel aztán még a „ v e i l c h e n b l a u e  
T i n t  e“ reudjel III-dik osztálya is odaveszett. — 
A csömöri (Pestm.) és felső szt-iváni (Bácsm.) m.
k. postahivatalok ideiglenesen be lettek szüntet ve. 
— A galicziai postamesterek és kezelők egyletének 
május havi pénztári forgalma 33,096 frt volt. Az 
egylet kezelése 1035 frt 37 krba került. — A 
,.?ost-Zeitung" Reflexionen czimíi czikkében azt 
mondja, hogy a postamesteri egyesületnek nem 
czélja a petitiók, memorandumok szerkesztése, 
azok átnyujtása, a nyelv kérdés, a fényes beszédek 
tartása és az üres szalma csépelés, hanem egészen 
más dolgokat kell annak művelni. De hogy mi az 
a más dolog és hogy mit kellene voltaképen tenni, 

arról nem ir semmit.

Szerkesztői sürgöny.
N y i r e g y h  á z a. A 16-dik számból nem szol- ! 

fúlhatunk, a többit keresztkötés alatt azonnal elküldöttük.

B á t y u A kincskereső végzés: megkaptam, van I 

annak más értelme is.

S u g a t a g. Előjegyeztük.

M. C s a t  h. Adjuk lapunk jövő számában.

S. M oh  á e s. Megírtuk.

N a g r-B r e s z t o v á n y .  Előfizetése augusztus 

végéig tart.

L a  p u n k  jelen száma e félévben a har�

madik lévén, tisztelettel kérjük olvasóinkat az előfizetés 

mielőbbi szives megújítására. Jól tudjuk és ismerjük ügy�

társaink anyagi helyzetének kedvezötlenségét, de azért 

mégsem kétkedünk, hogy tizenegy éven át a magyar pos�

tai érdekeknek híven szolgáló lapot a postaintézet részre- 

hajlatlan intelligentiája kellő pártolásával továbbra is ne 

biztosítaná. Utólagos fizetés mellett csak az esetben adha�

tunk lapot, ha az ebbeli kívánság lapunk szerkesztőségével 

jó eleve tudatva lesz.

Pályázatok postamesteri állomásra.

1. Torontálmegyei N.-T ó s z e g e n. Tiszti szer�

ződés és 100 frt biztosíték letétele mellett, tiszti fizetés 

150 frt és 40 frt irodai átalány. Postáig. Temesvár.

2. Zemplénmegyei L e g e n y e - H i h á l y i b a n .  

400 frt tiszti fizetés, 60 frt irodai és 360 frt átrakodási 

átalány. Postáig. Kassa.

3. Fehérmegyei M o ó r o t t. 950 frt tiszti fizetés, 

135 frt irodai és 500 frt szállítási átalány. Postig. Budapest.

4. Komárommegyei Á c s  helységben. 180 frt tisz�

ti fizetés, 40 frt irodai és 360 frt szállítási átalány. Pos�

táig. Budapest.

5. Pestmegyei S z a l k  S z t .  M á r t o n  hely�

ségben. 150 frt tiszti fizetés és 40 frt irodai átalány. Pos�

táig. Budapest.

6. Sárosmegyei P a l o c s á u .  120 frt tiszti fize�

tés, 40 frt irodai és 1242 frt szállítási átalány. Postáig. 

Kassa.

7. Fehérmegyei E r c s i b e n .  320 frt tiszti fize�

tés, 52 frt irodai és 2304 frt szállítási átalány. Postáig. 

Budapest.

Pályázatok postakezelöi állomásra.

A s z i n i m. k. postahivataluál a postakiadói állo �

más, f. é. augusztus 1-töl, 12 frt havi fizetés és teljes el�

látással, betöltendő. Ebbéli kérvények a szini m. k. posta- 

hivatalhoz intézendök. Biztosítékkal rendelkezők előnyben 

részesülnek.

Ajánlkozások.
— A p o s t a k e z e l é s  minden ágában jártas, 

25 éves postakiadó, ki a magyar, német és tót nyelvet 

bírja, jó bizonyítványokkal és biztosítékkal rendelkezik, 

keres mielőbb alkalmazást. A szives meghívók F. I. pos�

takezelő czimén Nyitramegye Nagy-Tapolcsányba kül�

dendők.
— E g y  h a d m e n t e s  postakiadó, ki már több 

postahivatalnál szolgálatban volt, jó bizonyítványokkal és 

biztosítékkal rendelkezik, valamint a magyar, német és 

szerb nyelvben jártas, kere3 szerény feltételek mellett ha�

son minőségben alkalmazást. A szives meghívók T. M. he�

tük alatt Nagy-Becskerekre, Madrovics házban czimzendök. 

Állomását azonnal elfoglalhatja.

— E g y  40 é v e s ,  nőtlen a magyar, német és 

tót nyelvben valamint a postakezelésben teljesen jártas 

kezelő, ki jó bizonyítványokkal és készpénzben kellő biz�

tosítékkal rendelkezik, óhajtana f. é. augusztus 1-töl ha�

son minőségben alkalmazást nyerni. A szives meghívók N.

J. postakezelö czimén posterestante Jász-ÁrokszálIá sra in 

tézendök.

— E g y  24 é v e s  postakez'döi ki a magyar, 

német és román nyelvben jártas s jó bizonyítványokkal 

rendelkezik, óhajtana hason minőségben mielőbb alkalma�

zást nyerni. A szives meghívó levelek, László Károly m . 

k. postakezelö czime alatt Csik Szt -Domokosra (Erdély) ! 

küldendők.

— E g y  p o s t a k i a d ó ,  ki több éven át mi nt he - 

lyettes postamester volt alkalmazva, a katonai kötelezett�

ségtől mentes, jó bizonyítványokkal rendelkezik, a magyar 

és német nyelvben jártas, valamint néhány ezer forint va�

gyonnal bir, keres hason minőségben alkalmazást. A szi�

ves meghivók J. B. postakezelö czim alatt Tolnamegye 

Högyészre küldendők. Az állomást azonnal elfoglalhatja.

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, Karoly laktanya épületében a kö�

vetkező tárgyak utánvét mellett rendelhetők meg.
1 postatiszt! vagy postatisztnél arany- 

zsinóros finom zubonv 13 frt 80 krtól 15 frt 80 krig 
1 ezüst zsinóros pedig 12 frt

60 krtól . ........................................... 14 frt 25 krig
finom szürke pantaló . 8—10-ig. — „ 
a legfinomabb fajból . 11—12 — „
téli köpeny 24 írttól . . 38 ” — „
eső köpeny csuklóval 10 frt. 12 „ — „ 
sapka, valódi 3/o arany

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

arany jelvénnyel...................................  3
ugyanaz ernyővel . . .  3
szabályszerű nyakravaló — 
pár arany vagy ezüst hím�

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

kalap urak vagy fiuk számára 1 frt 50 ártól 3 
szabályzerü levél hordó zubony 7 frt
50 k r t ó l ............................................... 9

szürke pantaló 5 frt 20 krtól 8 [
sapka...........................  i

valódi ezüst-zsinórral . . . .  3 *
ugyanez magastetejü . . 3 ’

szabályszerű postalegény szűr,csuklyával 18 
szabáiyszerü zubony . . 7
szabályszerű nadrág 

„ kalap
„ sapka

jó erős négy karimás posta sip .
1 „ „ barom , „ , . .
1 „ ,  sip zsinór .......................
5 kilogramm jó spanyol viasz 
1 ‘ ‘ ‘

70
50

25
40

50
40

50
50
80

20
10
50
30
50
50
60
40
25

b
3 -3  
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 4

jo erős bőrtáska levélhordók számara
6 írttól ...................................................  g

1 ugyanez nagyobb minőségben csoma�
gokra 9 í r t t ó l ....................................... lg

1 jó szerkezetű tized málha mérleg sulyok 15 
1 jó szerkezetű levélmérleg tányérral . 3 
1 jó erős levélgyűjtő-szekrény postaczi-

merrel 7 frt 50 k r t ó l ........................
1 jó erős posta czimer 7 frt 50 krtól .

12 jó minőségű tekete irón 35 krtól . .
12 jó minőségű kék irón 55 krtól . . .
12 jó minőségű vörös irón 70 krtól . .
12 jó minőségű tolltartó 25 krtól . . .

1 doboz finom aczél toll 50 krtól . .
lOO hivatalos boríték czimmel................
100 ugyanaz vastag pap írbó l....................
100 jelentési i v ...........................................
100 pénzes levé lbo riték ...........................
100 levél papir festett monogrammal . .
100 hozzá való boríték ...............................
100 levél boríték czim nélkül 86 krtól .
100 látogató jegy 65 k r t ó l .......................
100 hozzá való boríték ...............................

1 nagy korsó fekete t i u t a .......................
1 nagy korsó finom viola tinta . . . .
1 kis üveg bárminő színű tenta . . . 0 
1 korsó, 7“ kilogram fekete bélyeg festék 
1 betüzőköz való szelencze párnával . .
1 rizsma fogalmazó p a p i r ....................
i rizsma fehér iroda papir 2 frt 50 krtól
1 koncz jó csomagoló p a p ir ...................
1 vonalzó 10 k rtó l...................................
1 par jó erős lópokrócz I-ső számú . .
1 pár jobb fajta II-dik számú . . . .
1 pár legjobb minőségű III-dik számú 5 ft 
] drb fehér vagy szinesdng 1 frt 60 krtól 
1 drb vászon nadrág I frt 20 krtól . .
6 drb fehér vagy színes zsebkendő 90 krtól 
6 drb feliér vagy színes kapeza 90 krtól 
1 ing gallér vagy nyakkendő 20 kitol .
1 jó erős revolver 7 frt 50 krtól . . .
1 szimpla vagy dupla pisztoly 2 írttól .
1 postatiszti kard elefánt csont marko�

lattal s arannyal kirakott tokkal . .
ehkez k a rd k ö tő ..........................................  5 frt —
l pénzes zacskó felvágó k é s ................
4.z említett tárgyakon kívül még megrendelhető a lehető 

legolcsóbb árak mellett, 
urak, gyermekek és hölgyek részére ruházat, 

nap és esernyők, minden háztartási szükséglet, urak és höl�
gyek részére kesztyűjegyzék könyvek, pénzes tárczák ké�
sek. ollók, méter sulyok, vas és rézből, minden irodai tár �
gyak és szükségletek, lámpák, mindenféle ajáudéko kna- 
alkalmazó tárgyak, úri és hölgy nyakravalók, zseb- és fáik 
órák.
1 Deák Ferencz emlék é r e m ....................... - -  frt 50 kr

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

ték p on t o s  beküldése szükségeltetik
Az egyenruházathoz tartozó szövet zsiuór gomb, 

jelvény sat. részletesen is megrendelhető, és ugyanazon 
áron s'zámittatik amint a n. méltós. kir. keresk. minist, 
által megkataroztatott.

Pontos jó és gyors kiszolgáltatás iránt kezességet 
nyújtani ismert czégüuknek különös érdekében fekszik.
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Minthogy szállítási üzletünket a pártolás foly�
tán, melyüen a n. é. vidéki közönség részesített nagyobbi- 
tottuk, és ezentúl nem csak a tek. hivatalbelieknek hanem 
az összes közönség szallitói leszünk, felhívjuk mély tiszte �
lettel a tek. postamester, és postatiszt urakat, nekünk e vállalat�
ban segédkezet nyújtani és az illető felektől bármi néven 
nevezendő megbízásokat, melyeket mi rögtön utánvétellel kül�
deni fogjuk, mint közbenjárók elfogadni szíveskedjenek 
Működésűkért amint az utáuvételi lap hozzánk vissza 
érkezik, az utánvételi összegből hatos kamatot posta 
utalványon az illető közbenjáró ur kezeihez fogunk juttatni 

T iller  M ó r éti tes tvére , szállítók-

Lnptulajdonos : Joanovich György. Budapest, 1877. Wilcken. F. C. és fia nyomása koronaherczeg-utcza 2. sz.


