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A postam esterek és postakiadók 
kölcsönös biztosítása a  szolgálatban 

tö rtén t szerencsétlenségek ellen.
A „Postu írja: Ezen lap 24 számában, a pos�

tamesterek nyugdíjazásáról azon kérdés hozatott 
fel, hogy a postamesterek javára szerencsétlensé�
gek ellen, minők a szolgálatban megeshetnek, 
nem-e volna czélszerübb a k ö l c s ö n ö s  b i z �
t o s í t á s .  Egyszersmind arra utaltatott, hogy út�
közben a postakocsis, vagy a postamesterek segéd�
közegei által szikkasztások gyakran történnek, és 
hogy az ezek által károsított postamesterek gyak�
ran oly szerencsétlen helyzetbe jutnak, hogy egész 
életökön át szenvedniük kell. Kimutattatott, ha 
például az egész postaterületen az ily akaraton 
kívüli vesztességek évenkint 12000 irtot tennének 
k i; kölcsönös biztosításnál 3000 résztvevőre 4 írt- 
nyi díj esnék, mellyel a postamester azon nyugodt 
öntudatban lehetne, hogy hűsége mellett minden 
szolgálatbeli vesztességtől mentve van.

Ezen kérdés érdemes, hogy gondosabb meg�
fontolás alá vétessék, mivel a postamester alattas 
közegeiérti felelőssége gyógyithatlan következmé�
nyeket von maga után ; igy pedig jótéteménynek 
tartanók, ha a postamesternek vagyona és jószága, 
a fenyegető veszély ellen biztosítva volna.

Azonban nem hagyandó figyelmen kívül, hogy 
a felemlített kölcsönös biztosításnál tekintetbe kell 
venni, hogy az biztos alapon, és akként rendeztes- 
sék be, hogy a résztvevőket erejökön túl ne vegye 
igénybe. Mindenekelőtt vizsgáljuk meg, minő pos�
tamestereknek állna érdekükben ezen biztosításhoz 
hozzájárulni, melynek működési köre külömben 
postaépületek, t a k a r m á n y o k  sat.-re kiter�
jedhetne. Kétség kívül minden oly postamester 
volna érdekelve, ki a szolgálatot nem maga, 
teljesíti hanem azt segéd közegek által vé�
gezteti ; ezenkívül olyan is, ki szállítást vagy gya�
log küfdönczöt tart fenn, és küldeményét a kocsis, 
vagy küldönezre kell bíznia. Valamennyi ily pos�

tamester, külömbség nélkül arra, hogy kisebb 
vagy nagyobb állomást vezetnek, hasonló módon 
vannak érdekelve, és ugyanazon veszélynek ki�
téve ; mert a legkisebb postahivatalnál előfordulhat�
nak ezrekre rugó küldemények, mely összeg szint�
úgy elvesztésnek vagy sikkasztásnak van kitéve. 
Ebhői tehát világos, hogy a biztosítási díj nem a 
postahivatal nagysága szerint, hanem valameny- 
nyire nézve egyenlően volna megszabandó.

A fennt felhozott példából kitűnik, hogy ha 
az osztrák postaterületen 3000 résztvevő találkoz�
nék, és őket összesen 12000 írtra rugó vesztesség 
érné, minden egyesre 4 frt biztosítási illeték es�
nék. Azonban mi azon nézetben vagyunk, hogy ily 
vesztességek évek után kevesebbedni fognak, és igy a 
résztvevők dija is leszállítható volna. Ellenben 
azon lehetőség sincs kizárva, hogy egyszerre egy igen 
nagy, például 50,000 frt vagy még többre rugó 
vesztesség fordulhat elő, miáltal valamennyi résztve�
vő súlyosan megkárositatnék.

Egy ily lehetőség már elegendő arra, hogy 
sokat a hozzájárulástól visszariaszon. Es mégis az 
egylet valódi czéljának csak akkor felelne meg, 
ha a résztvevőnek, minden körülmények közt és 
minden szerencsétlenség ellen teljes biztosítást 
nyújtana, mi annál szükségesebb, minél nagyobb 
a vesztesség, mert ily esetben a sújtott legkevésbbé 
segíthetne magán. Ezen irányban az egyletnek leg�
inkább állam segélyre volna szüksége, és hisszük 
hogy annak is ez nagyobb érdekében van, mint a 
nyugdijegyiet. A postamesterek vesztes-ségeinél, 
azok akár saját, akár alattvalóik hibáiból eredtek, 
az állam gyakran oly helyzetbe jön, hogy a kárt 
maga viseli. Ha a postamester vagyontalan, vagy 
helyzete olyan, hogy az egész kárt nem fedezheti; 
akár előj egyezések, foglalások és valamennyi gyöt�
rő szerek, melyek ily esetben hatóságilag a sze�
rencsétlen postamester ellen foganatba vétetnek, 
nem elégségesek, hogy az államot kielégítsék. Ha 
azonban az a szerencsétlenség következik be, hogy 
egy postamester ö n h i b á j á n  k í v ü l  na�
gyobb vesztesség által sujtatik, melynek megtérí�

tése, ha netán vagyonos is, nagyon károsítaná; 
akkor arra szoktak számítani, hogy belátással 
biró felsőbb hatóság, mint már ezt többször tet�
te, nemcsak hogy a megtérítést részletben meg�
engedi, hanem végre kegyelem utján ezen összeg 
egy részét leíratja.

A hatóság valósággal nem sokat vesztene, 
ha egy ily biztositó intézet ellenében kijelentené, 
hogy minden oly térítéseket, melyek egy bizonyos 
összeget meghaladnak, az állam terhére iratnak. 
Tegyük tel, hogy az egylet például Csehországban 
alakulna, vagy pedig a külömben ez országban jól 
vezetett postamesteregylet venné hatásköre alá, 
hacsak 500 résztvevő volna, és a biztosítási dij 
minden résztvevőre 4 frtot tenne, akkor a kor�
mánynak ezen 500 résztvevő ellenében 2000 frt 
biztosítéka volna, mi igenis elfogadható, mert 
előre ki nem számítható, hogy a térítés vagyonos 
vagy vagyontalan postamestert illetend-e, és a kor�
mány a körülményekhez képest ezen biztosítási díjon 
kívül egyebet sem kap. Mindenesetre azon aggo�
dalomnak adható hely, hogy ily könnyed szaba�
dulás a kártérítéstől, büuös egyetértésekre adhatna 
okot, és igy nemcsak a biztosítóintézet, hanem a 
kincstár is a vesztesség veszélyének ki lehetne 
téve. Ilyen aggodalmunk nincsen. Egy postahiva�
talbeli állása, egy legkitűnőbb neme a b i z a l �
mi  á l l á s n a k .  A biztosíték, mellyel a tiszt 
vagy postamester kezeskedik, többnyire a reá bí�
zott összegekkel arányba sem hozható. Azért ha 
bűnös eszközökhöz akarna nyúlni, akkor nem vol�
na szüksége a biztositó intézet által nyújtott fe�
dezésre. Ha tehát az elsikkasztott jószágot télre 
tudja tenni, és egyéb vagyonnal nem rendelkezik, 
akkor csakis a kincstár szenvedi a kárt.

Egy valódi veszélyt, bűnös egyetértés által 
csak azon esetben tételezhetünk fel, ha a tagok�
nak a postaszolgálatban részesített családtagokért 
is biztositatik fedezet. Az ez iránti (alapszabályok�
ban) arról kellene gondoskodni, hogy a kezesség 
családtagokért, kiadókért, vagy olyan szolgákért, 
kik egymással bizonyos fokig r o k o n s á g b a n ,

Tároza.

A postagalam bokról.
Az 1870—71-ik évben Straszbnrg, Metz és 

Paris ostroma alkalmat nyújtott arra, hogy uj mó�
dokról gondolkozzanak az emberek arra nézve: 
miképen lehessen elzárt helyeken a külvilággal 
való közlekedést eszközölni ? A többi közt megki- 
sérlették e czélból a postagalambok alkalmazását, j

A galamboknál ugyanis azt észlelték, hogy 
nagy ragaszkodással vannak oly dúczok iránt, a 
melyekben bő táplálékot kapnak s figyelmes gon�
dozásban részesülnek, úgy, hogy még ha az ily dú- 
czoktól nagy távolságra bocsátják is szabadon a jó 
koszton levő galambokat, ezek a már megszokott í 
helyre rögtön visszatérnek. Ez ész’elődés folytán i 
újabb meg újabb kísérleteket tettek, melyek alkal�
mával a galambokat nagyobb-nagyobb távolságokra 
szállították el hazájuktól, s ama meggyőződésre i 
jutottak, hogy e madarak rendkívüli kifejlett helyi 
érzékkel birnak, s annálfogva nagy szívósságuk, 
kitartásuk és gyors roptok által a hozzájok kötött 
igényeknek tökéletesen megfelelnek.

A galambok e tulajdonságát akarják most a 
hatalmak mindenfelé kizsákmányolni.

A különböző várakbangalamb-depot-kat akar�
nak állítani, s ott a galambokat kiváló figyelemmel 

I gondozni és gazdagon táplálni.* Mozgósításkor aztán 
a galambok kicseréltetnek. E tekintetben azonban 
nagy nehézségek mutatkoznak, melyeket mai napig 
sem sikerült egészen legyőzni. Egyik fődolog, hogy 
a galambokat jól meg beli jegyezni, melyik mely 

j depothoz tartozik, nehogy káros következményű 
kicserélések történhessenek. A más dúczba való 
átszállításkor a galambokat teljesen el kell zárni a 
külvilágtól, hogy a környezetből semmit se lássa�
nak ; azonkívül csak nagyon szűkén kell nekik az 
élelmi szert nyújtani, hogy ekkép a régi galamb- 
dúcz utáni sóvárgás folyvást megmaradjon bennök; 
mert különben, jó ellátás mellett csakhamar meg- 
szoknák lakhelyüket, s ha kibocsátanak, nem igen 
hagjnák azt el.

Ha azonban ez állapot hónapokig tart, a ga�
lambok a gyér koszton annyira el erőtlenednek 
hogy fölhasználhatásuk ez esetén nem képesek 
a rájok bizott szolgálat teljesítésére.

A mi a sürgönyöknek a galamb testén való 
erősítését illeti: eleintén a galamb nyakára kö�
tötték azt. Minthogy azonban ily módon számos

*) A nagyobb német erődökben, mint Köln, Metz 
Straszbnrg, „katonai postagalamb-állomásokat“ rendeztek 
be állami költségen.

levélke veszett el. (valószínűleg a galambok ma�
gok távoliták azt el csőrükkel, mint nekik alkal�
matlant,) újabb időben más eljárást követtek e 
tekintetben. Ugyanis a sürgönyöket tollszárba rejt�
ve, a galamb farkának középső tollához varrják. 
Ekkép aztán nem vesztek el a sürgönyök s az idő�
járás befolyásának sem lettek annyira kitéve.

Mivel azonban oly parányi kis tollszárban 
csak nagyon kis darab papir férhet el, szükséges�
sé vált oly módról gondolkozni, hogy a sürgönyök 
a lehető legkisebb téren szorittassanak össze. Egy 
franczia e nehézséget úgy oldotta meg, hogy a le�
irt sürgönyöket egy négyszög méternyi lapra fény�
képezte le. Persze ennek elolvasására aztán jó �
kora nagyitóüveget kell használni.

Hogy pedig a sürgönyök annál bizonyosabban 
megérkezzenek rendeltetésük helyére, rendesen 
20—30 galambot eresztenek útnak ugyauazon egy 
tudósítással. Mivelhogy nem tudhatni, mi éri e ga�
lambokat útközben, óvatosság szempontjából a 
sürgönyöket titkos jegyekkel szokták megirni.

Arra nézve, hogy az ily postagalambok egy- 
egy körülzárolt várba, vagy onnan a külvilágba tu�
dósításokat könnyű szerrel ne vihessenek sólyom- 
és ölyv-depot-kat állítanak föl, melyeket aztán a 
körülzárolt helyek közelében állítanak föl, a ki�
bocsátott vagy a várba repülni törekvő galambok 
elfogására.
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vagy sógorságban vannak, egészen ki van zárva.
A kezességnek az esetben is egészben vagy rész�
ben meg kellene szűnni, ha az illető postamester�
nek nagyobb foka gondatlansága vagy hanyagsága 
bebizonyítható. A felhozottak urán a következő kér- | 
dés lenne megfejtendő. (Most pedig egy főkérdés- : 
hez jutottunk.)

Hogy alakitassék az egylet, és mily módon 
szerezzen magának arról meggyőződést, hogy egy 
xésztvevő, ha az egylet biztosítását akarja igénybe 
venni arra csakugyan igenyképes-e ? A legtermé- 
szetesbb és legegyszerűbb alakulás akként volna 
elérhető, ha a postamesteregylet tagjaiból az egy- : 
let elnöksége ala t egy igazgatóság alakittatik, 
mely 500 frtig terjedő térítésekről önállóan intéz�
kedhetnék, nagyobb összegnél azonban a közgyű�
lés határozna. Az igazgatóság saját kebeléből 2—3 
bizalmi férfiút választana, kik esetről esetre, vagy 
bizonyos időszakban, az elöljáró postaigazgatóság�
hoz fordulnának, és maguknak ott az illető esetek�
ről felvilágosítást szereznének.

E bizalmi férfiaknak rögtön az igazgatóság�
nak vagy a közgyűlésnek határozat hozatal végett 
jelentést kellene tenniük.

Az egylet alakulásánál minden résztvevő leg�
nagyobb tagdíjul 4 frt és a költségek fedezésére 
pedig 1 frtot, tehát összesen 5 Irtot fizetne. Ha az 
év végén a valódi hozzájárulási dij 1 frt 50 krig, a 
költség pedig 50 krig leszállítható volna, akkor a 
résztvevőknek jövő évben csak 2 frtot kellene fizet�
niük, mivel 5 írtból 3 érintetlen maradt. Minden 
részvevő évenkint egy tagjegyet kapna, és a részt�
vevők névjegyzéke a postaigazgatósággal is köz�
lendő volna, ki, ha a vesztesség egy oly résztvevőt 
sújt, és egészen ártatlannak találtatik, rendesen fel 
volna mentve oly intézkedések megtételétől, melyek 
ámbár az állam biztosítására kikerülhetlenek, de 
gyakran a postamester hitelének és tekintélyének 
igen ártanak. Az ellen sem volnánk, hogy a hozzá�
járulás más igazgatósághoz tartozó postamesterek�
nek is megengedtessék; csakhogy az illető posta- 
igazgaztóságok a Ministerium által arra köteleztet- 
nének, hogy előforduló esetben az arra vonatkozó 
bejelentő ügydarabokat kimerítő felvilágosítással 
a bizalmi férfiaknak használat és miheztartás vé�
gett tudtul adnák. 11a a postamesteregyletek eddigi 
feladatát megszemléljük, akkor el kell ismernünk, 
hogy azok leginkább abban állanak, hogy kivána- 
tokat és javaslatokat a felettes hatóságnak felterjeszék. 
E gy  ö n n á 11 ó m ű k ö d é si k ö r, eddig egészen 
hiányzott náluk. Ez utóbbi tehát az imént te r/ezett 
kölcsönös biztosítás által a részvevők javára nagyobb | 
mérvben elérhető volna.

A kocsiposta reformjához,
A „Posta-Közlöny“ folyó évű 28. számáJban 

megjelent kocsipostai kezelésre vonatkozó egysze�
rűsítési javaslat, nézetem szerint nem egysze�
rűsítésre vezet, sőt inkább bonyolultabbá tenné a 
kezelés gyorsaságát.

Kisebb forgalmú postahivataloknál, hol egy 
ember erő elegendő a postakezelés ellátására, talán 
teljesíthető volna a nagysomkuti postahivatal ja �
vaslata, de megvagyok róla győződve, maga a ja- 
vaslat tevő, ha egy nagyobb forgalmú postahivatal- J 
nál, hol a fel és leadás, nemkülömben a továbbítás 
egy postász munka erejét túlhaladja, képes volua-e a : 
havi számadást, melynek havi porto és hozzászá�
mított portója400 vagy 600 frtot tesz össze krajczá- 
rozni? ,

Kimutatni, hogy a közvetett postahivatal 
terhére mennyi porto vagy hozzászámított portóval 
rovatott meg ? Mind e tények a ma kifejlett posta�
kezelésünknek elkerülhetetlenül szükségessé teszi 
nem oldalú ellenőrzés tekintéből, hanem önmeg�
nyugtatására oly rendszert életbe léptetni, mely 
minden kételyt kizárjon.

Hiszem, hogy sokan ama javaslaton nem tud�
nának eligazodni, nem egyszerűsítés volna ez, ha�
nem ép oly homályos mind például a kocsipostai 
küldemények rovatolása a mozgópostahivatallal.

Ki kell azonban a javaslatból emelnem azon 
indítványt, miszerint a bérmentesített küldemények 
jegyek által bérmentesittessenek, a mily egyszerű 
ép oly czélirányos volna, mert a franko összegezése 
s a naplóban való felszámítás teljesen feleslegessé 
válnék.

Engedjék meg, hogy én is szerény javaslato�
mat megbirálás asztalára t. kartáraimnak letegyem. 
Javaslatomhoz az itt alant példaként felhozott min- I

tákra kénytelen vagyok utalni, bár nem foglal m-a 
gában újságot, egyedül nézetem szerint a legegy�
szerűbbet mi a kocsipostánál alkalmazható volna, 
ehez bővebb magyarázatot kérem az ajánlott le�
velekre fennálló rendszabályból alkalmazni. A 
kocsiposta küldemények felvétele, némely posta- 
hivatalnál már úgyis, szelvényes vevények mellett 
történik, tudva levő az, hogy azok számozvák, 
könnyen átvihető tehát, a kocsipostai küldemények 
számozása, a czim és rendeltetési hely teljesen nél�
külözhető a számozott küldeményeknél, ezen pénz 
és szállitmányi rovatlap úgy miként a levelező la�
pok a postahivataloknál jegyzőkönyvet pótolnak, és 
egyidejűleg a leadási jegyzőkönyvbe való lemáso�
lás felesleges, a kocsipostai naplók a főkocsípostai 
naplóhoz volnának csatolandók, ép úgy, mint ed�
dig a levélrovatlapolc a levélportó naplóhoz — kér�
dem hány ezer forint volna megtakarítható és 
mennyi munka ?

Kérem tisztelt pályatársaimat szíveskedjenek 
jelen javaslatomat beható bírálat alá venni, és e 
részbeni nézetüket a nyilvánosságra hozni.

Krisztinicz István, 
postamester.

A m. tisztviselők egyl. értesítése.
Az igazgató választmány, tekintettel kedve�

zőtlen anyagi viszonyaira, az egyesület alapszabá�
lyai értelműben egyik főczéljául tűzte ki, tagjait — 
egyfelől irodalmi művek olcsó beszerzése, — saját 
könyvtára, ismeretterjesztő felolvasások, színházak, 
hangversenyek és más társas mulatságokbani rész�
vétel által szellemi, másfelől pedig a házi szükség�
letek, u. m. fa, szén és más fogyasztási csikkek ol�
csó beszerzése, valamint a fürdők jutányos haszná�
lata által anyagi kedvezményekben részeltetni.

A) Elorész. Pénz és szállitmányi rovatlap.
C s á t h r ó l  B o r s o d - N y é k r e ,  1 8 7 7 - d ik  é v i  j ú l i u s  h ó  1 0 —12 

A rendeltetési helyére m egérkezett 1877. ja l ia s  hó J2.

G

O

Feladási

hely

A külde�

mény száma
Értéke Súly Porto

Hozzá
számított Utánvétel ' . 

porto Észrevétel

frt kr. |j kg. gr. írt kr. frt j kr. I frt , k i .

1 127 9 — ! — io —

o Nyék 4 100 1 ! 100 13 — 13 -  —

3 Miskolcz 174 201 — 10 — — 16 i — —

G 7 — 1

Egyébiránt e bajnak is kitalálták az ellen�
szerét.

Mint a „Moniteur de 1’ Armée“ hja, Páris 
ban a „Jardin d' acclimatisation“ katonai dúczai- 
ban gén érdekes kísérletek tétettek erre nézve. 
Történik ugyanis gyakran, hogy egy kifáradt 
postagalambot üldözőbe vesz egy-egy ragadozó 
madár s ha elcsípi, a galambbal elvesz a sürgöny 
is. Chinában, hol nagyon rég óta használják a pos�
tagalambot levelezési czélra, akkép védelme ik az 
orvmadaraktól, melyek ott a sivatagban nagv szám�
mal tanyáznak, hogy a galamb szárnytollára na�
gyon könnyű kis csöngetyüket alkalmaznak, melyek�
nek éles, átható hangjuk van. Mentül gyorsabban 
röpül a galamb, annál élesebb hangot adnak a 
csöngetjük, s az orvmadarak visszariadunk. Ily 
apró csöngetyükkel a párisi kát.mai galambdú- 
czokban is tesznek kísérleteket.

Tárcsa levelek.
E napokban azt álmodtam, hogy valami pos�

tai dologban felsőbb meghagyás folytán elkellett 
utaznom messze földre. — Kaptam a vasútra je�
li) az in dóháznál feltűnő respectussal fogadtat�
ván, ki jeleltek egy csinosan felszerelt osztályt, 
melyben utamat teendőin. Beszálltam s elmélked�

tem teendőidnek a legszigorúbb módon való végre�
hajtásáról. Egy éles fütty s nehány kitty-ketty 
után neki robogott a vonat mint valami őrült a 
nagy messzeségnek...  Közelgett a végczél, de az 
ember tervez az álmoskönyv végez, s midőn egy 
nagyszerű galériához hasonló párkányra ért vona�
tunk s midőn a legszéditőbb magasba ért az egy�
szerre csirimp-csörömp, buinsz, zubé — az egész 
vonat mint czérnával összekötött dió sor a leg�
pokolibb zaj s forgással kalimpáló dzott a feneket�
lennek tetsző mélységbe. Na gondoltam magam�
ban. ez épen a pokolba jutáshoz való utazás s any- 
nyi lélekjelenlétem volt. hogy az ülés alá szoríthat�
tam magamat. Isten hozzádot mondtam Promon- 
tornak a világnak, s a kedves postamesterségnek 
és vártam hidegvérüen inig a múlandóság rám 
nyomja a megsemmisülés bélyegzőjét. Nem soká 
kellett lesnem e perczet, mert egy minden képze�
letet felül haladó rémséges zökkenés, recsegés 
sustorgás összevegyülve az utazók szivet-lelket 
átjáró fájdalom kiáltásaival, volt halotti énekünk 
utolsó strófája. Miután siri csend következett s 
meghaltunk mind, de csak pár perezre, mert egy�
szer csak különös zsibongás, sérthetetlen emberi 
hangok, erős s mégis gyengéd kezek érintése ma�
gamat is arról győzött meg. hogy talán mégsem 
jutottam a pokolba. Éltem tehát, de micsoda for�
mátumban! Kezem lábam összetörve, fejem be�

zúzva, félszemein kiütve, bajuszomnak se hire se 
hamva, szóval a promontori postamester és felsőbb 
lielyrőli teljhatalmú megbízott nem volt egyébb mint 
egy szent Mihály lova forma álványon össze pakolt 
bus roncsolék. Bekötöztek, s midőn magamhoz tértem 

I beláttam, hogy egész valóm uem ér egy elhasznált 
két krajezáros bélyeget. Fatalis tudat volt az is, 
hogy felgyógyulásom esetén a postainesterkedés 
rám nézve bevégzett fuuc.tió. Egész életemre tehe�
tetlen s a postamesterkedés alatt megfogyott cse�
kély sajátomból igen kevés id-ig tengethetem nyo�
mora életemet, a legbensőbb érzetből kelt fájdalom- 

! mai kiáltottam fel: miért e szenvedés? mért nem 
■ haltam meg inkább ?

Ezen tudat annyira megrázkódtatott, hogy ön- 
; kivületbe estem, csakis akkor tértem magamhoz 
! midőn deliriumomból felébredve egy tiszta szoba 
I ban találtam magam tekintélyes egyénektől kö- 
! rülvéve, roucsolt állapotban, de minden fájdalom 
j nélkül.

Gyógyulásom gyorsan haladt előre úgy, hogy 
rettenetesen sántikálva, ténferegve a jelenlevők 
közé vegyülvén elkezdém nekik a már elmondtakat 
recitálni, hozzá fűzve, hogy most már az 

i egészség csak helyre áll, de ily deformis in- 
I validus minőségben megélni? A jelenlevők
! arczárói fájdalmat olvashattam le s észre
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B) H átlap ja.

Kocsi postai napló Csathról—Nyékre 1877. julius hó 10 — 12 indított 
rovatolmányhoz.

Portó
összege

Hozzá számí�
tott porto 

összege

írt kr. tf t kr.

A leadásnál beszedendő portó összege — 13 — —

A leadásnál más postahivatalnak átutalt hozzászámított 
portó összege — — 35

Rovancsolta és átvette (hely és kelti betűző) N. N.

Éhez képest az eddig szerzett kedvezmények a kö�
vetkezők :

1. Szinházi jegyek 50% árelengedés mellett:
a) A nemzeti színházba naponként 6 (hat) 

számozott ülőhely minden előadásra, az operai elő�
adások kivételével.

b) A várszínházba, hason feltételek alatt.
c) A népszínházba, első emeleti erkély jegyek 

határozatlan mennyiségben.
d) A német részvény színházba (V. kér. 

gyapju-utcza) téli idény alatt, fölszinti-, első- és 
második emeleti zártszéki jegyek naponként 50 drb.

Jegyek az egyleti pénztáritok, ennek távollé�
tében a komornyiknál, az egylet javára 5 krért vál�
tandó utalványok felmutatása mellett az illető szín�
házi pénztárnál szerezhetők meg, megjegyeztetvén, 
utalványok a megnevezett egyleti tag családján kí�
vül más idegen személyekre át nem ruházhatók, és 
fölemelt áraknál, vasár- és ünnepnapokon, vala�
mint ujdarabok három első előadásánál nem ér�
vényesek.

IT. Fürdő jegyek : A) C3ászárfürdőbe. (Egész 
év folyamában.) a) férfi gőzfürdő 32 kr., b) női gőz�
fürdő 32 kr., c) márvány kádfürdő 27 kr., d) I osz�
tály 22 kr.

Nyári idény alatt: e) úri uszoda 16 kr., í) női 
uszoda 32 kr.

B) Ráczfürdőbe : a) férfi gőzfürdő 32 kr. b) 
női gőzfürdő 37 kr.

C) Lukácsfürdőbe; a) Urak és nők részére
1-ső osztályú kő, kád, török vagy iszapfürdő 32 kr.
b) Hasonlókép Il-od osztályú 22 kr.

D) Erzsébet sósfürdőbe : Urak és nők részé�
re 50°/o árelegendéssel, akként, hogy a fürdés csak�
is a délutáni órákban illetőleg 1-től esti 7-ig 
történhető.

Szobák künn lakásra szintén kaphatók 50°/o

árelengedéssel május 1-jétől 30-káig és augusztus 
1-jétŐl szeptember 15-kéig az utolsó évnegyedi 
nyugta esetleg tagsági jegy felmutatása mellett.

Megjegyzendő, hogy a császáríürdőben a gőz�
fürdők vasár- és ünnepnapokon csak a kimutatott 
összeg 20 kr. melletti felülfizetésével használha�
tók, a ráezfürdőben pedig ezen napokon épen nem 
vehetők igénybe.

E) Dunafürdők: A) A „Rudolf“ rakparton;
a) „Scholcz“ uszoda urak és nők számára 12 kr.
b) „Káldor“ uszoda urak és nők számára 12 kr.

B) II. kerület viziváros: „Péczely“ uszoda 
urak és nők számára 14 kr.

III. A budapesti m. kir. vall. alapítványi fa�
raktárból (Lipótváros Erzsébet malom mellett) bi- 
zotnáuykép teljesméretti, különféle minőségű, jó 
tűzifa rendes árszabálynál köbméterenként 25 kr. 
árleengedéssel.

IV. Jó és különféle minőségű kőszén, a ren �
des áraknál métermázsánként 12 krral olcsóbb.

V. Gyógyszerek 30% árelengedés mellett a 
következő gyógyszertárakból:

a) T. Paksy Béla gyógyszerész urnái (IV. kér. 
váczi és zsibárus-utcza sarkán.)

b) T. Sztupa György gyógyszerész urnái (Vili. 
kér. Muzeum körút, nagy stáczió utcza és Kálvin- 
tér sarkán.)

c) T. Jezovics Mihály gyógyszerész urnái, (V. 
kér. Nagy korona és Marokkói utcza sarkán.)

VI. Fényképészeti kedvezményt:
T. Gévai ur nyújt (Dorottya u. és Wurm u. 

sarkán) 50% árleengedéssel mindennemű és alakú 
fényképekre nézve.

VII. T. Váradi Béla férfi divat és fehér nemű 
kereskedő urnái (IV. kér. kishid-utcza 5. szám, a 
„vasusko“-hoz) minden egyes czikk legyen az ki�
sebb vagy nagyobb bevásárlás 10% árleengedés 
mellett kapható

VIII. T, Kuncz József és társa kir. szab. 
nagy kereskedők (Erzsébet és Deák Ferencz-tér 
sarkán) fehérnemüek gyárából 5% árelengedéssel 
mindennemű vászon és fehérnemű áruk kaphatók.

Ezen kedvezményeket egyesületünk minden 
tagja (csáládtagjaival együtt) az utolsó negyedévi 
tagsági dij lefizetését tanúsító nyugta, esetleg tag- 

s ági jegy előmutatása mellett igénybe veheti.
Miről oly megjegyzéssel értesittetnek a t. tár�

sak, hogy valamint eddig, úgy jövőre is főtörekvése 
lesz az igazgató választmánynak megszerzett ked�
vezmények számát lehetőleg növelni, nem mulaszt- 
ván el az elérendő eredményt időnként értésökre 
juttatni.

Budapest, 1877. julius hóban.
Hazafiui üdvözlettel a választmány nevében.

B orszék i/ A n ta l

egyleti titkár.

Vegyes közlemények.
— Személyzetiek. Weis sei Antal postafelügye�

lő a kolozsvári postahivatal vezetésével megbiza- 
tott. Kardoss Kálmán nyíregyházai postahivatal fő�
nöke a nagy-szebeni kerületben hely. postafelügye�
lővé kíneveztetett. — Fodor Julia ó-kanizsai és 
Horváth József marczali pk. jelöltek a postakezelői 
vizgát jó sikerrel letették. Bauer Zsigmond török�
becsei postakezelő 26 éves korában julius 2-án el�
hunyt.

— Sorsjáték. A magyar-, horvát-szlavon orszá�
gi postamesterek egyesületének sorsjáték bizottsága 
már benyújtotta a sorsjáték ügyben a szükséges 
kérvényeket. A. mint a portómentesség engedélye�
zése iránti kérvény elintéztetett s leküldetett, a fel�
hívó és a gyűjtő ivek, a nyeremény tárgyak beszer�
zésére azonnal szét fognak küldetni.

— Tek. Reményfy Rezső nagy-váradipostáig, 
titkár ur, az általa a temetkezési egyletnek ajándéko�
zott 50 frtot, miután oly egylet alakulására kilátás 
nincsen, a magyar-, horvát-szlavon országi posta�
mesterek egylete sorsjátékot rendező bizottságának 
adományozta, miért a bizottság elnökileg forró kö�
szönetét ezennel nyilvánítja.

HIRHA RA N G . — Trefort Mariska kis�
asszony, Trefort kereskedelemügyi hely. miniszter 
bájos leánya egybekelt Szalay miniszteri titkárral 
a közoktatásügyi minisztériumban. — Uj vasúti 
áiiomás. F. hó 15-ével a magyar államvasutak ke�
leti vonalán levő Nagyvárad és Tngyi-Vásárhely közt,
— a 3-ik számú őrháznál „Várad-Velencze“ nevű 
megálló hely utasok felvétele czéljából megnyittatott.
— Uj távirda-állomás. Verestoronyban, Szeben- 
megyében a kolozsvári távirdaigazgatóság terüle-

vettem, hogy tőlem félre húzódva valamin tanács�
koznak, s mindegyik tárczája után nyúlt; kis idő 
múlva igen tisztességes ősz közelede felém nyájas 
részvétteljes arczal egy szép összeget nyújtott át 
leendő nélkülözéseim fedezésére.

En bár láttam s éreztem a nemeslelküséget, 
mintha ezer vipera csípett, mart volna azon pilla�
natban, midőn meg kelle győződnöm, hogy ezutáni 
nevem koldus. Tiltakozám a nyújtott segély 
ellen s kétségbe esve fel akarám tépni se�
beim, midőn egy jól ismert tekintélyes és
tisztelt alak kezében irat tekercsesei jelent 
meg, s ezen rám nézve soha el nem felejt�
hető szavakat ejté ki:„ A mi postamesterünknek ! 
nincs kegy adományra szüksége, még ha az a leg�
nemesebb indulatból származna is, mert az ő jö- 
vöj ?■ biztosítva van szolgálata nélkül is. Részére a 
mai naptól kezdve tisztességes nyugdíj tétetett fo- 
lyóvá, ime itt a meghatalmazás élvezze ön nyu�
godtan.“

Istenem, minő perez, minő érzés volt az 
enyém ! oly rendkívüli izgatottság zavart meg, hogy 
köszön etem egy óriási kiáltásban törvén ki . . .  . 
felébredtem ! magam az ágyamban a fal felé fordulva 
találtam, s véghetetlenrosszul esett, hogy Morpheus 
karjai közt ily impertinens csalódás ért. Össze is 
szidtam amúgy magyarosan, úgy hogy reggelig 
nem vett kegyelmébe, s én elmélkedhettem regé�

nyes kis álmomról s annak a valóval! ellentétes�
ségéről. Ebreu akár mozsárban törhetik össze a 
szegény postamestert, nem jelennek meg jó szivű 
adakozók sem oly rendelet, mely a szegény munka 
képtelenné váltnak bajait megenyhitené. A posta�
mesterek nyugdijjázásává még csak gondolni sem 
lehet, mert daczára hogy az, oly és annyi munkát 
végez mint az államilag kezelt hivataloknál 3—4 
tiszt, mégis munkaképtelenségük esetén elöketnek 
mint valamely használatlan tárgyak. A szegény 
postamesterek még álmukban sem gondolhatnak 
arra, hogy valaha méltányolt közegeknek fognak 
tekintetni. Innét van az, hogy 1800 postahivatal�
beli közül alig van 100, ki huzamosb ideig szolgál, | 
innét van az, hogy a rendeletek tára alig jelen 
meg S—10 sőt néha 12—15 pályázat nélkül, mi 
pedig soha sem érdem a postászatra nézve. A I 
közmondás azt mondja, hogy annál nagyobb a gaz�
da és a szolga érdeme, mennél hűségesebb s állan�
dóbbak cselédei. Ez alkalmazható a postászati 
téren is.

Ezen intézménynek tekintélyét és hitelét nem 
a minden félévben felmondó, hanem a számos éve�
ken át odaadással működő hivatalbeliek őrzik és 
gyarapítják, ezek iránt pedig lehetne az állam any- 
nyi méltánylattal, hogy ha ezek közül valamelyik 
épen a szolgálat következtében lesz munka képte�
len ne csak 120— 150 egyszermindenkori kegy-

morzsalékban részesüljön, hanem — egy erre szánt 
külön alapból, melynek növelésére minden posta�
hivatalbeli köteleztetnék hozzá járulni — rendes 
és idő fokozat szerénti tisztességes nyugdijjat él�
vezzen. A posta kormányzat maga is belátja, hogy 
mióta a tisztvisélőket jóravaló és képzett embe�
rek képezik, a posta az államnak nem hogy kárt 

I de tetemes jövedelmet hoz, s igy tehát elvárható, 
hogy a postahivatalnokok ne csak conventióra fo�
gadott fuvarosai, de valódi megbízottjai legyenek 
az államnak s mint ilyenek méltányoltassanak, ak�
kor álmaink sem lesznek oly regényesek, mert pa�
naszra nem lesz okunk.

Liszkay Gyula,

X. és Y. hajdani iskolatársak találkoznak az 
élet színpadán. Megjegyzendő, hogy X. kitűnő diák 
volt Y. pedig sötét fejű.

— Hát hogy vagy, mi lettél? — kérdezi Y.
— Köszönöm, jól, postatiszt vagyok,— felel X.
— Csak?!. . .Csudálom— mond Y. gúnyo�

san, kit ministertauácsosságra emelt a sors.
— S te ? — mond X.
— En ministertanácsos vagyok — válaszol 

nyomatékkai Yr.
— Csudálom ! — felel X.

■ , — _ _ _ __ _ _ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ _  - __ ___
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tén korlátolt nappali szolgálattal állami távirda 
nyílt meg. — Uj vasút. Gyula város és Békésm. 
előmunkálati engedélyt kaptak egy év tartamára 
egy Kis-Jenőről Erdőhegyen s Székudvaron át N.- 
Pélnek, s innen tovább G yulai arsándon-Gyula, 
Várin-Gyulán és Dobozon át Gerla-Pósteleknek 
és Békés érintésével tovább Mezőberényíg veze�
tendő gőzmozdonyu másodrendű vasútra. — Ez is 
újdonság. Berlinben a titkos udvari főnyomda ke�
zelése Stephan birodalmi vezér-postamesterre bí�
zatott. Üzletvezetőül Riczler postatanácsos, pénztár�
nokul pedig Ptoak postatitkár alkalmaztattak. — A 
berlini városi bíróság a magán feleknek küldendő 
levelek frankirozására havonkint 15000 márka ér�
tékű levéljegyet felhasznál. — A konstantinápolyi 
követségi postahivatal jelentése szeriut a rustschukí 
cs. kir. postahivatal működése egyelőre be lett 
szüntetve és az oda szóló küldemények ezentúl 
Várnára küldendők. —■ Trautmann briegi postatit�
kárt a boroszlói fegyelmi bizottság 100 márka 
pénzbírságra és áthelyezésre elitélte, mivel legújab �
ban a német postaigazgatást compromitálólag 
megtámadta a berlini Deutsche-Postban. — A 
magyar-, horvát-szlavon-országi postamesterek 
egyesületének titkára Paulay Zsigmond ur, Bátyú�
ról Csicsó-Kereszturra (Erdély) tette át lakását. — 
Valószínűleg Fraucziaországban is ezidő szerint na�
gyon unatkoznak a postai szakférfiak, mivel a 
„Revue des Postes“ kiszámította, hogy Franczia- 
országban évenkint 628 millió és kerekszámban
700,000 db. levéljegy árusittatik el. — A bécsi 
postai szaklapok újabban már megiut hajba kap�
tak. Az „Oesterr. Ung. Post“ legutóbbi számában 
Riedl Xavért a „Post“ szerkesztőjét szemtelennek, j 
inasnak és szamárnak nevezi el. Ezek az emberek 
aztán merik kétségbe vonni a magyar postai elem ; 
cultur képességét. — Bécsben Waldheim könyv�
árus kiadásában megjelent IX és X füzet a gali- 
cziai és bukovinai postajáratokról. E füzetekhez 
postai térképek is vannak csatolva. — Nagy-Abony 
mezővárosban uj távírda állomás nyittatott korlá�
tolt napi szolgálattal. — Lassniy Karoly postai 
számvevőség igazgatója, egészségének helyreállítá�
sa végett lseidbe utazott.

A közönség köréből.
Tekintetes szerkesztő u r! F. é. junius hóban 

nehány napot Kun-Szent-Mártonban töltöttem. — 
Ez alkalommal egy sürgős levelem postára adásá�
val véletlenül elkéstem, annyira hogy csak este 6 
óra után értem vele a postára, erős aggodalommal, 
hogy levelem elfogadtatik-e ?

Meglepetésemre a postamester Gróf Lajos ur 
szives készséggel vette át levelem és továbbitá is a 
hajnali postával.

Csudálkozva vettem aztán észre, hogy a posta- 
hivatal még este 7 óra után is — nyitva áll, és a 
közönség csak úgy mint a hivatalos idő alatt — 
hozza, viszi leveleit, mint ezt több napon keresztül 
azután is — volt alkalmam tapasztalni.

Ez aztán ritka tisztviselő, kinek buzgalma 
valóban a közönség kényelmének hódol.

Legyen jutalma a köz elismerés.
Teljes tisztelettel.

Orosházán, 1S77. Julius hó 12.
kész szolgája

JBarsi Gyula.

Szerkesztői sürgöny.
P r o m o n t o r .  Igen szívesen küldünk.

N y i r-B á t or. Ha a déses ügy eddigelé elinté�

zetlen maradt, szíveskedjék a megbízást megújjitaui.

B á c s k a i .  A jelenkor haladó műveltsége és a 

szakérdekek nyomóssága kívánatossá t- szik, hogy a tár �

sadalomnak minden nagyobb s érdekei iránt öntudattal 

biró osztálya saját közlönyével bírjon.

L i p t ó S z t. M i k l ó s .  Az ottani lotto-gyüj- 

töde ntjáu megtudható. Ebbéli utánjárásunk sikertelen 
maradt.

B u s t y  a h á z a .  Megrendelheti Aigner Lajos 

könyvkereskedésében Budapesten. Előfizetése szeptember 
végéig tart.

P. P á p a .  Még nem jelent meg, a kérvényezés 1 
azáltal nincs akadályozva.

S. S z i l i .  A reklamált számot postára adtuk.

R. Ma k ó ,  H e r c z e g s z ö l l ö s .  Lapunk f, 
havi számait elküldöttük.

K n é z ,  H o s s z ú m e z  ö. Előjegyeztük.

K. K i s-C z e 11. A fél évi forgalmi kimntatások nem 

bírnak jelentőséggel. Egyebet várunk.

Pályázatok postamesteri állomásra.

1. Veszprémmegye L e p s é n y b e n .  600 frt tiszti 

i fizetés, 80 frt irodai és 600 frt szállítási átalány. Postáig.

Sopron.

2. Zólyommegye D o b r o n á n .  200 írt tiszti fize�

tés, 40 frt irodai és 708 frt szállítási átalány. Postáig 
Pozsony.

3. Marmaros S z u r d o k o n .  120 frt tiszti fizetés, 

40 frt irodai és 1434 frt szállítási átalány. Postáig. 

Kassa.

4. Beregmegye B á t y u n. 150 frt tiszti fizetés, 

40 frt irodai, 420 frt szállítási átalány és 240 frt rakolási 

dij. Postáig. Kassa.

Pályázatok postakezeiöi állomásra.

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

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

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

hivatalhoz intézendök. Biztosítékkal rendelkezők előnyben 

részesülnek.

Ajanlkozások.
— Egy 24 éves, szakképzett és katonamentes posta- 

kezelő, ki az utóbbi 3 évben mint helyettes postamester 

működött, a magyar és német nyelvben teljesen jártas, jó 

bizonyítványokkal és 200 frt biztosítékkal rendelkezik ke�

res hason minőségben alkalmazást. A szives meghívók 

Szlávik Gyula czime alatt A c s á r a  (Pestm.) inté�

zendök.
— E g y  20 é v e s  postakiadó, ki a vizsgát leg�

utóbbi időben jó sikerrel letette és egy középforgalmu posta�

hivatalt önállólag is kezelni képes, keres szerény feltételek 

mellett alkalmazást. Az ebbeli szives meghívók Horváth 

József posta kezelő czimén M a r c z a l i b a  (Somogy m.) 

intézendök. Állomását azonnal elfoglalhatja.

— 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 bizonyítvány okkal és biztosítékkal rendelkezik, 

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

takezelö czimén Nyitramegye Nagy-Tapolcsányba kül�

dendők.

— E g y  k 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, keres szerény feltételek mellett ha�

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

tűk alatt Nagy-Becskerekre. Madrovics házban czimzeudök. [ 

Állomását azonnal elfoglalhatja.

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

tót nyelvben valamint a postakezelésben tel jesen jártas j 

kezelő, ki jó bizonyítványokkal és készpénzben kellő biz�

tosítékkal rendelkezik, óhajtana f. é. augusztus 1 -tül ha- i 

son minőségben alkalmazást nyerni. A szives meghívók N. j 

J. p stakezelö czimén posterestante Jász-Árokszil lásra jn 

tézendök.

— E g y  24 é v e s  postakezeiöi 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. postakezelő 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- I 

lyettes postamester volt alkalmazva, a katonai kötelezett- j 
ségtöl mentei, jó bizonyítványokkal rendelkezik, a magyar | 

és német nyelvben jártas, valamint néhány ezer forint va�

gyonnal bir. keres hason minőségben alkalmazást. A szi�

ves meghívók J. B. postakezelő 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. Károly laktanya épületében a kö�

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

zsinóros finom zubony 13 frt 80 krtól 15 frt 80 krig 
1 ezüst zsinóro8 pedig 12 frt

60 k r t ó l ............................... 14 frt 25 krig
1 finom szürke pantaló . 8--10-ig —
1 a legfinomabb fajból . ll_ -12 „ _
1 téli köpeny 24 írttól . _
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

19

1 finom nyári tábori sapka
arany jelvénnyel........................... ° )J — »11 ugyanaz ernyővel 3 „ 25

1 szabályszerű nyakravaló 40
1 pár arany vagy ezüst him-

zett posta jelvény zubony galléra 1 „ 50
1 pár érez postajelvéuv — 40
1 finom posztó vagy szalma

kalap urak vagy fiuk számára 1 frt 50 ártó! 3 ,, _
1 szabályzerü levél hordó zubony 7 frt

50 k r t ó l ................................... 9 r 50
1 szürke pantaló 5 frt 20 krtól 8 ' 50
1 sapka ....................... 1 „ 80

valódi ezüst-zsinórral 3 _ _
1 ugyanez magastetejü . 3 20
1 szabályszerű postalegény szűr, csuklyával 18 „ lö1 szabáiyszerü zubony . 7 v 50
1 szabályszerű nadrág , . 6 „ 301 , kalap . 3--3 50
1 , sapka . . 1 , 50

jó erős négy karimás posta sip . 1 „ 60
1 „ ,  barom , „ , . . . 1 , 40
1 „ „ sip zsinór ................ 1 . '25
0 kilogramm jó spanyol viasz . . . . 4
1 jó erős bőrtáska levélhordók számára

6 írttól ....................................... 8
1 ugyanez nagyobb minőségben csórna- 19

gokra 9 í r t t ó l ............................ 10 . 50
1 jo szerkezetű tized málha mérleg sulyok
1 jó szerkezetű levélmérleg tányérral . 3—6 „ 50
1 jó erős levél gyüjtő-szekréüy postaczi-

merrel 7 frt 50 krtól . . , . 9 „ 50
1 jó erős posta czimer 7 frt 50 krtól . 9 " 54

12 jó minőségű fekete Írón 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
lGO hivatalos boríték czimmel . . . . . 60
100 ugyanaz vastag p ap írb ó l.................... 1 „ 20
100 jelentési i v ........................................... 1 7> 29
100 pénzes levélboriték ........................... _ 05
100 levél papír festett monogrammal . . _ 95
100 hozzá való boríték ............................... _ 95
100 levél boríték czim nélkül 3ó krtól . _ 65
100 látogató jegy 65 k r t ó l ....................... 1 ” 55
100 hozzá valő boríték ............................... 35

1 nagy korsó fekete t i u t a ....................... _ w 35
1 nagy korsó fiuoni viola tinta . . . . _ ^ 45
1 kis üveg bárminő színű tenta . . . . _ 10
1 korsó, ‘/» kilogram fekete bélyeg festék 1 r —
1 betüzőhöz való szeleucze párnával . . 1 „ 50
1 rizsma fogalmazó p a p í r .................... 1 . 85

rizsma fehér iroda papír 2 frt 50 ki tói 3 , 50
1 koncz jó csomagoló papit-................... 40
1 vonalzó 10 k rtó l................................... _ 50
1 par jó erős lópokróez I-ső számit . . 3 „ 60
1 pár jobb fajta II-dik számú . . . . 4 „ 80
1 pár legjobb minőségű III-dik számú 5 ft 8 „ 95
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 színes zsebkendő 90 krtól 4 „ 50
6 drb fehér vagy sziues kapeza 90 krtól 3 „ 75 „
1 ing gallér vagy nyakkendő 20 krtól . 1 - 50 „
1 ió erős revolver 7 frt 50 krtól . . . 12 „ 50
1 szimpla vagy dupla pisztoly 2 írttól . 3 , 25 V)
1 postatiszti kard elefánt csont marlco-

lattal s arannyal kirakott tokkal . . 15 . —
hkez kardkötő ........................................... 5 frt — kr.
l pénzes zacskó felvágó k é s ........................ — „ 35 „
iz  emlitett 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 kesztyű,jegyzék könyvek, pénzes tárczák ké�
sek. ollók, méter sulyok, vas és rézből, minden irodai tár �
gyak és szükségletek, lámpák, mindenféle ajándékokna- 
alkalmazó tárgyak, úri és hölgy nyakravalók, zseb- és fáik 
órák.
1 Deák Ferencz emlék é r e m .......................  -  írt oO kr

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

ték p on t os  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 meghatároztatott.

Pontos jó és gyors kiszolgáltatás iránt kezességet 
nyújtani ismert ezégünkuek különös érdekében fekszik.

Minthogy szállítási üzletünket a pártolás foly�
tán, melyneii a n. é. vidéki közönség részesített nagyobbi- 
tottuk, és ezentúl nem csak a tek. hivatalbelieknek hanem 
az összes közönség szállítói 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 lógjuk, mint közbenjárók elfogadni szíveskedjenek 
Működésűkért amint az utánvételi lap hozzánk viasza 
érkezik, az utánvéieli összegből hatos kamatot posta 
utalványon az illető közbenjáró ui kezeihez fogunk juttatni 

TU fér M ó r és testvére , szállítók.

Laptulajdonos: Joanovich György. Budapest, 1S77. Wilokens F. C. és fia nyomása koronaherczeg-utcza 2. sz.


