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A nyugdíj-egylet-elaborátumának
átnyujtása,

Múlt hó 25-én L e y d o 1 t postamester és 
képviselő ur, az alsó-ausztriai postamester-egylet 
elnöke, azon szerencsében részesült, a kereskedelmi 
miniszter ur ő uagyméltóságának átnyújtani a 
postahivatalbeliek nyugdíj-egyletének alakítására 
vonatkozó elaboratumát. Következőkben az „Oest . -  
u n g. P o s t “ után közöljük az elaboratum előter�
jesztési jelentését:

Nagyméltóságu cs. k. kereskedelmi minisz�
térium !

Az állam minden szolgája, legyen az bár szol�
ga avagy hivatalnok, alkalmazásával biztosított lé�
teire tesz szert mindenkorra, az alkalmazásával 
járó fizetést élvezi, mindennapi szünórákkal bir, 
továbbá az előléptetésre való kilátással bir s végre 
szolgálatképtelenség esetére az ő s családja számá�
ra való nyugdijt húz.

Csak tőlünk vidéki postahivatalbeliektől von�
ták meg azon jogokat s igényeket, melyekre minden 
közhivatalnok igényt tarthat, ámbár szolgálat tel�
jesítésünk legalább is olyan, felelősségünk azonban 
nagyobb mint a cs. k. hivatalnokoké s mi a közönség 
előtt mint hivatalnokok működünk ; a magas ható�
ság minket nem tekint valódi közhivatalnokoknak, 
fizetésünk a legnagyobb postahivataloknál is még 
ma sem közelíti meg a legfiatalabb cs. k. postajá- 
rulnok (accessist) fizetését, számunkra nem léteznek 
szünórák sem szünnapok, és sokan közülünk még 
nyugéjekkel sem b Írnak. Naptárunk nem ismer sem 
vasár- sem ünnepnapokat, a tartományi postaszol�
gálat ki nem elégítő fizetés mellett csak felemésztő 
munkát ismer, minden pihenés tételünk is a véletlen�
től függ, a meddig szolgálatunkat minden ok nél�
kül felmondhatják.

Mily nagy az ellentét a nem állami postahi- 
vatalnokok s a valódi állami postabivatalnokok kö�
zött állásukat s fizetésüket tekintve tevékenységük 
ideje alatt, annál vigasztalhatatlanabbá válik a 
vidéki postabivatalnok helyzete, midőn betegség
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A levél keletkezése és kifejlődése.
Dr. H e r r m a n n, a nemzetgazdászat ta �

nára a bécs-ujhelyi katonai akadémián, kinek 
kezdeményezése folytán történt a levelezési lapok�
nak 1869-ben Ausztria-Magyarországban való alkal�
mazása, egy röpiratot irt, mely kiterjeszkedik a le �
velező lap feltalálására és terjedésére, valamint a 
levél keletkezésére és kifejlődésére is. Herrmann 
szerint a levél hírnökök és követek intézményéből 
származik. Eleintén megelégedtek azzal, hogy egy 
minden beavatottra nézve érthető symbolum útján 
terjesztettek valamely hirt; egy fáklya háborúra 
szólított fel, egy pálmaág jelképezte a békét, egy 
vörös virág a szerelmet stb.

Nem sokára azonban ily jelképek már nem 
voltak többé igen használhatók azon körülmény te �
kintetbe vételével, hogy igen gyakran szükségessé 
vált a híreknek okvetlen s minden körülmények kö�
zött való titokban tartása. Ekkor segélyt nyújtott az 
eközben feltalált irás jegyeivel, melyeket eleintén 
csakigen kevés ember volt képes megfejteni: az írott 
közlemények képezték a „levelet.“

A mi az iró anyagot illeti, ez eleintén a le- j 

beto legkezdetlegesebb miuőségü volt: állatok bőrei j

vagy magas kor folytán már nem képes többé szol�
gálatát teljesíteni.

Akkor a legnagyobb Ínségnek van kitéve, 
mert azon állam, melynek szolgált, melynek szol�
gálatában testi s szellemi erejét fel- s elhasználta, 
azon állam, mely valamennyi valódi szolgáit s hiva�
talnokait nyugdíjazza s őket családjukkal egyetem�
ben halálukig fenntartja, azon állam a szolgálatkép�
telenné váll vidéki postabivatalnokot elbocsát�
ja, a nélkül, hogy megkérdeznék, vajon neki s csa�
ládjának van-e miből jövőre élni.

Ily állapot elviselhetetlen voltának érzeté�
ben a nem állami postabivatalnokok eddigelé kü�
lönböző lépéseket tettek, hogy társadalmi állásuk 
javítását érjék el s biztosan remélik, hogy törekvé�
seiket a felsőbb hatóság méltányolni s jogos kívánal�
maikat s kéréseiket meghallgatni fogja. Másként 
áll a dolog a magas államigazgatás általi öregtar�
tásra vonatkozólag ; teljes lehetetlenségnek látszik 
ilyent elérhetni, azért el is határozták, hogy egy 
nyugdíj-egyletet alapítanak, hogy önsegély utján 
biztosítsanak ez egylet tagjai számára öregségükben 
bekövetkező szolgálatképtelenségnél, ép úgy mint 
haláluk esetére családjaik számára élet fenntartást.

Miután azonban ezen eszmét is csak akkor 
valósíthatni, ha a magas államigazgatás a czél- 
ba vett egyletet pártfogolja s pénzbeli segélyben 
részesíti, azért azon nap, melyen a posta fő-igaz�
gató kijelentette, hogy a magas kereskedelmi mi�
nisztérium örömmel tapasztalja a vidéki pos�
tahivatalnokok azon igyekezetét, hogy nyugdíj- 
egyletet alapítani akarnak, s elhatározta, hogy 
ezen egyletet nem csak subventionálni, hanem még 
más módon is támogatni fogja, örömnap volt, vala�
mennyi tartományi postahivatalnokok szivei ujjong�
tak, végre mert ezen rég óta megvalósíttatni akart 
eszme tényleg valósitbatóvá vált, és mert lehetsé�
gessé leend a nem állami postahivatalnokoknak 
örömmel nézni a jövő elé, mert ők valamint csa�
ládjaik azon vigaszt bírják, hogy öregségükben 
szolgálatképtelenség ^setére nem keilend majd

és fahéjak ; erre következtek csont- és fából készült 
táblácskák viaszkfelülettel, melyek tartósabbak vol�
tak, többszörösen lehetett ezeket használni és, — 
ha szükségesnek mutatkozott, gyorsan olvashatatla�
nokká tétethettek.

Ezen táblácskákat a papyrustekercs s a Krisz�
tus születése előtt való harmadik században felta�
lált pergamen szorították háttérbe. A len- s pa�
mutból készült papirossal uj fejlődésü időszak kez�
dődik a levelekre nézve; csak most vált kényel�
messé s kellemetessé a levelezés ; a papirosból ké�
szült levélnek bármilyen kívánt nagyságot lehetett 
adni, ez vékony volt, könnyen lehetett reá írni, he�
csomagolni, elküldeni s őrizni, s mind e mellett még 
azon megbecsülhetetlen előny is volt, hogy kis alak�
nál sokkal többet lehetett közölni, mint előbb. Az 
újkor mindinkább tokéletesbitette a papirost, s kü �
lönösen a levélpapirost; nemsokára kitűnt simaság 
a szin tisztasága s különfélesége s az alakra vonat�
kozó nagyobb választék által.

Az írni- s olvasni-tudás ügyességének gyors 
terjedése miatt arra kellett gondolni, hogy a levél 
tartalmát kiváncsiak szeme előtt el lehessen rej�
teni. A papyrustekercsnél vagy a pálmalevélnél, me�
lyet az angol-keletiudiai posta még mai napság is 
levélként tovább szállít, egy egyszerű háncs zsinór 
képezte a zárkészüléket. Az ókorban oly ügyesen 
tudták a csomót előállítani, hogy csak beavatottak

szűkölködniük, és haláluknál tudják, hogy család�
jaikról gondoskodva van.

Ezen esemény következtében a postamester�
egyleti elnökök azon felszólítást nyerték, hogy azon 
alapelveket megállapítsák, melyeken ezen egylet 
felépittessék, erre vonatkozólag számításokat ten�
ni, mily modalitások alatt lehetrie az egyletet élet�
képesen létesíteni? hogy a magas kereskedelmi 
minisztériumnál lépéseket tegyenek, hogy ezen 
egylet a szükséges subventióban részesüljön, hogy 
ezt minden segélyben részesítsék, mely szükséges, 
hogy jövőjét minden körülmények között biztosít�
sák. Az elnökök tanácskozásai megmutatták, hogy 
ezen egyletnek okvetlenül következő alapelveket 
mint szükségeseket kell alkalmazni:

1. Ha az egyletnek az képezné czélját, hogy 
a nem állami postahivatalnokok oly intézetévé vál�
jék, melyben ők, özvegyeik stb. eltartatnak, ak�
kor valamennyi vidéki postahivatalnok tarto�
zik tagja lenni.

2. Miután a tagok képtelenek oly nagy bizto�
sítási dijakat fizetni, hogy ez egylet valamennyi 
jövendőben való kötelezettségeit teljesíthesse, azért 
az állami subventió feltétlen szükséges.

3. Ép oly szükséges az állami igazgatás tá �
mogatása a tagsági fizetések beszedésénél, a nyug�
dijak s az egyleti vagyon őrzésénél, hogy az egy�
let mindennemű veszteség ellen lehetőleg oltal�
mazott legyen.

4. Annak biztosítása végett, hogy az egylet 
igazgatása mindig szigorúan az alapszabályok ér�
telmében történik, az állam fő-felügyelete felette 
kívánatos.

Legközelebbi lépésüket képezte, biztonságot 
szerezni az iránt, hány nem állami postahivatal�
nok szándékoznék azonnal az egyletbe lépni.

E czélból minden egyes tartományi posta�
hivatalbelihez kérdő leveleket intéztek s ezeket 
felszólították, nyilatkoznának az iránt, vajon szán�
dékoznak-e azonnal az egyletbe lépni. Különösen 
figyelmeztettek, hogy azok, kik azonnal lépnek az 
egyletbe, már ö t  é v i  tagság után nyernek

voltak képesek azt megoldani. Nem sokára azon�
ban áttértek arra, hogy a zsinór végeit egy viaszk- 
ba vagy agyagföldből készült pecséttel zárták el. 
Midőn elkezdték a leveleket papírra. Írni, akkor 
ezt csak összehajtani s kívülről lepecsételni kellett. 
Azonban még a pecsételés is nem sokára feletti 
körülményessé vált, úgy hogy az ostyához folyamod�
tak, azután a papírból készült pecsétmárkához. A levél 
helyes kézbesítésére vonatkozó vezetőként a fel�
irat maga magától kínálkozott. A meddig a leveleket 
csak egyszerűen összehajtották s kívülről pecsétel�
ték, közvetlenül a levélpapír külsejére alkalmazták 
a feliratot. A felírás ezen neme azonban ép úgy 
mint most is még számos esetben már üzleti okok�
nál fog/a czélszerütlennek bizonyult be ; arról kel�
lett gondolkodni, hogy a tulaj donképeni levelet 
külön takaróba (boríték, couvert) tegyék. Sokáig 
a levél írója maga vágta ki ollóval borítékát. Csak 
négy évtizeddel ezelőtt Anglia practikus iparos 
népe azon meggyőződésre jutott, hogy a költség- 
s időtakaritás szempontjából, s egy szép külső el�
nyerése végett előnyözte a levélborítékoknak gyári- 
utón nagyban való előállítását. A gyártás óriási 
mérveket öltött, 1867-ben naponkint állítólagosán 
Angliában 3 millió, Francziaországban 2 }/2 millió 
levélboritékot állítottak volna elő ; egy bécsi ezég 
1870-ben állítólagosán naponkint egy egész milliót 
készített volna el.



nyugdíj igényt, és hogy eddig a postaszol�
gálatnál töltött szolgálati éveket nyugdíj meg�
szabás alkalmával felszámíthatják, mig mind azok, 
kik csak későbben lesznek az egylet tagjává, csak 
t i z é v i  tagság után emelhetnek nyugdíjigényt, 
és hogy szolgálati idejüket a nyugdíj megszabás�
nál csak az egyletbe lépésük napjától kezdve fog�
ják számítani. Azon előny, hogy azok, kik azonna: 
belépnek az egyletbe azon joggal bírnak, hogy 
a postaszolgálatban töltött szolgálati ide�
jüket beszámíthatják, nem csak a postamester�
egyletek közgyűlése által el lön határozva, hanem 
azt tökéletesen igazságosnak is kell elismernünk, 
miután társaik érdekeiért való úttörőkként lép�
nek föl s ellentétül azon uj tagok irányában, kik ; 
valamint a tartományi postaszolgálatba, úgy az 
egyletbe is csak későbben lépnek be, megröviditet- i 
teknek tűnnének fel, mig valamennyi többi vi�
déki postahivatalnok, kik nem akarnak azonnal 
az egyletbelépni, önkényt lemondottak ezen jóté�
teményekről.

A vidéki postahivatalnokokhoz intézett 
3550 kérdőlevélre következő feleletek érkeztek : 
1743 készeknek nyilatkoztak az egyletbe lépni. 490 
kijelentette, hogy talán később belép, midőn a vég�
leges alapszabályokkal megismerkedtek volt már, a 
többi mit sem válaszolt.

Ezen teljes eredmény csak örvendetesnek 
mondható, tekintettel arra, hogy a nem állami posta- 
hivatalnokok annyi tartományban szétszórvák, oly 
kevés gyupontokkal bírnak, hogy kölcsönösen megis�
merkedhessenek, is hogy állásuk érdekeire vonat�
kozólag informálhatnák egymást.

Ezen 1743 jelentkezés minden esetre azonban 
azt mutatja, hogy ezen egylet már megalakulása�
kor majdnem valamennyi vidéki postahivatal�
nok felit számíthatja tagjai közé, és hogy ezen 
egylet alapításának eszméjét a postahivatalbe�
liek intelligensebb része mint egy az egész karra 
kiható nagy jótéteményt felismerte.

Valamennyi szükséges statistikai adat befeje�
zett gyűjtése után több a biztosítási szakban jártas�
sággal biró mathematikust felszólítottak, hogy szá�
mítsák ki, mily feltételek alatt alakítható ezen egy�
let életképessé, midőn ezen számítások hasisául 
felveszik, hogy :

1. Az egylet kezdetekor 1743 tag azonnal be�
lép kiknek életkora átlag 42 évet tesz, és kiknek 
feltehető szolgálati idejük az egyletbe lépéskor át �
lag 13 évet tesz.

2. Hogy ezen egylet lassankint 3800 tagra 
fog kiegészülni s hogy valamennyi uj belépő tag 
átlagos korát 32 évre tehetni, kiknek szolgálati 
ideje az egyletbe, való belépés napjából kezdve szá- 
mittatik csak.

3. Hogy azon 1700 tag, ki legelőször lépett 
az egyletbe már ötévi tagság múlva legyen nyugdíj 
jogosult, a későbben az egyletbe lépő tagok azonban 
csak tiz év múlva.

4. -Hogy minden nem állami postahivatainok 
csak azon nyugdíj összeggel léphet az egyletbe, j 

mely szolgálati fizetésével egyenlő. A nyugdíj-beje�
lentések átlagos összege statistikai kimutatás alap- ; 
ján 300 frtot tesz.

5. Miután a gyűjtött táblázatok kimu1 ttjá.k, ! 
hogy azon 1743 nem állami postahivatalnok nejei, 
ha azonnal belépnek az egyletbe, átlag négy évvel 
fiatalabbak, a jövőben belépő tagoknál szintén négy | 
évvel fiatalabbaknak vehetők fel a nők.

6. Hogy az egyleti vagyon öt százalékot fog 
kamatozni.

7. Hogy ezen egyletnek kilátásba lön helyezve 
egy 20,000 frtos subventio.

8. Hogy szükségessé válhatik az egylet ke�
zelési költségeit legfelebb 2000 frttal felvenni.

E számitások eredménye jelenleg egy elabo- 
ratumban ki vau fejtve, mely képet tár elénk, 
melyből láthatni, hogy miként fog az egylet lassan�
kint a tagok teljes számára kiegészülni, fog vagyo�
na felszaporodni és mi módon lesz és marad élet�
képes ezen egylet a felvett hasison és különbeni 
rendelkezések alapján.

Midőn a mély tisztelettel alólirottak ezen ela- 
boratumot, valamint K a a n  J. úrnak az állam- 
vasut-társaság főfelügyelőjének számításait, — ki . 
bebizonyult capacitás a nyugdíj szakban, — vala- I 
mint egy mindkét számítást magyarázó jelentés s | 
az e szeriül készült alapszabályzat-javaslatok a ' 
magas kereskedelmi ministerium elé tisztelettelje�
sen terjesztik, bátorkodnak ehhez következő észrevé�
teleket tenni.

1. Hogy ezen egylet, melynek nemes czél- 
ját képezi, hogy az államhivatalnokok egy egész J 
osztályának öregségi ellátást nyújtson, czélját való�
ban elérje, feltétlen szükséges, a fentebb említett 
alapelvhez ragaszkodni, hogy valamennyi vidéki 
postahivatalnok kötelességét képezi ezen egy�
lethez tartozni, mi egyedül csak az által tétetik 
lehetségessé, midőn minden ujjonnan kinevezendő 
tartományi postahivatalnoknak már kinevezési 
decretumában tétetik kötelességévé az ezen nyug�
díj-egylethez való hozzájárulás, mint ez valamennyi 
nagy társulat nyugdíj-egyleténél szokásos.

2. Nagy intézetek és vasuttársulatok valameny- 
uyi nyugdíj-egyletei az általuk hivatalnokaik számára 
létesített nyugdíj-egylethez átlag a szükségelt ösz- 
szegek felét fizetik, mig az egylet tagjai fizetésük 
csak h á r o m  százalékával járulnak hozzá.

Az általunk megvitatott alapszabályzat�
javaslatban a tagok fizetése négy százalékkal s ál�

lami subventio évenkmti 20,000 írtból vétetett 
fel. Tagjaink fizetése ennél fogva 25°/0-kal na�
gyobb, mint hasonló intézetek valamennyi más 
tagjainak fizetései; a szükségelt állami-subventió 
azonban percentekben kifejezve, Cisleithauia posta�
mesterek fizetéseinek csak l 3/s százalékát teszi.

3. Ezen elaboratumban az évenkinti kezelési 
költségek csak 2000 Írttal lettek felvéve, azon biztos 
tudatban, hogy a magas állami igazgatás hajlandó 
leend, minden tekintetben ezen egyletet támogatni 
és kezelési költségeit kevesbíteni.

Hogy a pénzügynek egyleti szervek által 
való vezetése felette nehéz és sok költséget okozó, 
sőt lehetetlen lesz, azon körülmény tekintetbe vé�
telével, hogy tagjai egész Cisleithaniában szétszór�
vák, hogy továbbá a pénzjárulékok gyűjtése sem 
történhetik meg nagy corrects éggel, és hogy az 
egyleti vagyonnak magán kezekben való őrzése 
nem nyujhat teljes biztosságot, az bizouyos ; azon�
ban elvitázhatlau, hogy tetemes kiadást és apró�
lékosságot kímélnek, midőn az egyletnek vala�
mennyi be- s kifizetései a cs. k. kerületi pos�
tapénztárak utján történnek.

Ez egylet számára való bevételek s kiadások 
átvétele az államnak úgyszólván semmibe sem ke�
rülne ; mert mind ezen cassa-bevételek s kiadá�
sok a vidéki postahivatalnokok pénzügyviteli 
kimutatásában felszámíthatok, s az illető számve�
vőségekben revisiot igényelnének, csupán a központi 
bizottság által előterjesztett kimutatások alapján, 
mig a kerületi postacassák egész tevékenysége 
arra szoritkozhatik, hogy a feleslegeket a főpénz�
tárba szállítsák vagy attól pénzeket felvegyenek. 
A posta-főpénztárnak akkor csak az egyleti va�
gyont kellene őrizni és vele azon transactiókat fo�
ganatosítani, melyek a központi bizottság részéről 
el lettek határozva.

4. Mint az ide mellékelt alapszabályokból 
kivehető, az egyleti bizottságok mind azon elő�
munkálatokat tartoznak első sorban végezni, me�
lyek tagok felvételére, vagy elaggodt- és özvegy 
nyugdijak igényeire vonatkoznak, s az iratokat akkor 
a központi bizottság elé végleges határozat ho�
zatal végett terjeszteni.

Ez egy gyakran ismétlődő levelezésre fog a 1- 
kalmat szolgáltatni, mely midőn magánlevelezés�
ként tekintik meglehetősen tetemes kiadáso�
kat fog az egyletnek okozni, különösen midőu a 
központi bizottságnak a különböző postaigazgató�
ságokkal folytatott levelezését hozzászámítjuk.

Ép úgy az egyletre vonatkozó hirdetmények, 
melyek gyakran nem csak szükségesek, hanem a 
tagokra nézve felette íontosak is lesznek, a legkü�
lönfélébb tartományi-újságok utján’küzzé teendők, 
és miután épen az egyik tag ezt. a másik tag ama

Valamint a papír, úgy a borítékok is nagy kü- 
lönféleséget eredményeztek nagyság, alak, súly, j 
tartósság és érték tekintetében, úgy hogy mai nap 
majdnem minden külön levelezés számára külön 
lovélboritck áll rendelkezésre: szerelmi- vagy üdvöz�
lőlevelek számára kisebb borítékokat használunk, fi�
nom de erős papírból készülve, üzleti levelek számára 
ugyanilyeneket nagyobb alakban, ha lehetséges a kül�
dő vagy aczégnek nyomtatott nevével a kiilzeten ; ér- 
tékstb. levelek számára ugyanilyeneket vászonból ké�
szülve. Hogy a közönségnek megtakarítsák a pe- 
csételést, mit a posta csak még értéktartalom leve- 
1 -knél követel, most szélűben gummiroztatuak a le- | 
vél borítékok a levélnek a posta utján való könyebb 
elküldése czéljából, csak a levélbélvegjegyre volt 
még szükség. Ennek első feltalálása bizonyos V e- 
l a y e r  urnák tulajdonittatott, ki lG59-ben városi 
magánpostát létesített Paris városában s a levélbé- 
lyegjegyekkel bérmensitesitett leveleknek kényelme�
sebb beszolgáltatása czéljából az utcza szegletén 
állítólag levélszekrényeket alkalmazott volna. Má�
sok szerint közvetlenül franczia adózás körökből 
venné a találmány eredetét a egy L o u g u e v i 1- 
1 e nevű asszonyság szellemes eszméjének lenne 
köszönhető 1653 körül.

Csak későbben, úgy 1S40 körül kezdték a le- 
vélbélyegjegyeket nagyban alkalmazni. Ekkor egy 
M u 1 r e a d y W. nevű londoni festőnek eszébe .

jutott, egy levélbelyegjegy gyei díszített boríték ter �
vét elkészíteni, s azt a kormány elé terjeszteni. Az 
angol postaügy élén akkor a hires postareformator 
R o w l a n d  H i l l  állott, ki akar kívánalmai�
nak megfelelő eszmét megragadta s gyakorlatilag 
értékesítette. A levélbélyegjegyeket s a levélbé- ] 
lyegjegygyel ellátott borítékokat 1S40. január hó i 
közepe táján kezdték alkalmazni, legelőször a pénz�
ügyminiszter felelősségére, azonban az ugyanazon j 
évi augusztus 10-én kelt törvény nyel a parlament ; 
megerősítette ezen intézményt. Ez uj intézmény , 
azonban nem volt képes egyszerre a régi szokást : 
a leveleket készpénzfizetés mellett kiszolgáltatni, j 

háttérbe szorítani, s még 1850-ben valamennyi 1 
Angliában bejövő levelek közül csak 50 százalék volt 
levél bélyegjegyekkel ellátva; a többi 50 százalék 
közül 46 készpénz fizetés mellett lön feladva s 
négy százalék bérmentesítés nélkül lett elküldve.

A levél bélyegjegyek alkalmazását illetőleg 
Észak-Amerika legközvetlenebbül követte az angol 
postaigazgatást: 1850-ben Franczaországbau is és i 
1850-ben az európai szárazföld legtöbb államaiban ! 
kezdték létesíteni. Azonkívül a postaigazgatások 
legnagyobb részt most bélyeggel ellátott levél- 
boritékokat készíttet, s eladatja a közönségnek.

,.J>. P “

A londoni postahivatal.
— P. Parley után angolból ford. Böszörményi Kálmán —

Alábbi közleményt a napokban egy angol 
könyvben fedeztem fel, melynek nyomtatása 1864. 
évi keletű, ennélfogva a londoni postahivatalt a 
hatvanas évek elején, sőt (mint a leírásból kitet�
szik) nem is postász tolla írja le, mindamellett ér �
demesnek tartottam részben lefordítani és közölni.

Sok postahivatalt láttam már életemben ha�
nem ezek egyike se közelíti meg a londoni posta�
hivatalt. Első tekintetre bárki is valamely főur 
palotájának tartaná, ha pedig valakitől azon érte �
sítést nyernéd, hogy az postahivatal; akkor cso�
dálkoznál ezen épület rendkívüli magasságán, mely�
nek fő homlozata 400 láb bosszú. Midőn az elő�
csarnok nagyszerű őszi mellett állottam, azt 
tapasztaltam, hogy ho. zajok képest igen parányi 
valék.

Ezen építmény oldal falainak egyike 180 ab�
lakkal bir. Egy óra kellene hozzá, ha mindeut el�
mondanék a nagy csarnokról — mely a közönség 
részére átjáróval is bir, az oszlop sorok, gránit 
talapzatok, elfogadó termek, továbbá a fiókok és 
osztályokkal biró szekrények, valamint a bélyegző 
és osztályozó asztalokkal ellátott különböző hiva�
tali helyiségekről.

Ott van továbbá a külföldi postahivatal (The
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újságot olvassa, ritkán érné el czélját teljesen, min�
den esetre azonban nagy kiadásokat okozna.

Hogy e tekintetben is megkíméljünk az egy�
letnek oly tetemes kiadásokat, szükséges, hogy e 
levelezések számára portomentesség, valamint ezen 
egylet hirdetményeinek a cs. k. rendeleti lapba 
való díjtalan felvétele engedélyeztessék.

Midőn teljes biztossággal reméljük, hogy ez 
általunk itt kifejtett elvek, a basis, melyen 
elaboratumunk alapszik, valamint ennek számí�
tásai és a mint ezen feltevések alapján ja�
vasolt alapszabályok, ép úgy mint az ezen egylet�
nek szükséges állami segélyezések magas helyen 
mint helyesek s igazoltak el fognak ismertetni, és 
azon körülmény tekintetbe vételével, hogy ezen 
egylet létrejötte és fenállása nem csak egyedül a 
tagok érdekében, hanem talán a magas államigaz�
gatás érdekében is fekszik, a mély tisztelettel alul�
írottak kérik :

A nagyméltóságu cs. k. kereskedelmi miniszté�
riumot, méltóztassék az előterjesztett alapszabályzat�
javaslatot jóváhagyni; ezen egylet pártfogását elválal- 
ni, és továbbá elrendelni: „Ezen egylet évenkint
20,000 frtnyi subventioban részesül, minden újonnan 
kinevezendő vidéki postahivatalbelinek márkinevezé�
si okmányában kötelességévé tétessék, ez egylet tagjá�
vá válni; a tagok befizetései és a nyugdíj összegek 
kifizetései a cs. k. kerületi postapénztárak utján 
eszközöltessenek, a még fennmaradó pénzügyvitel, 
valamint az egyleti vagyonnak őrzése a bécsi cs. k. 
fő-postapénztárnál történjék meg.

Ezen egylet központi- s tartományi bizottság 
közötti, valamint a cs. k. postahatóságokkal való 
levelezése számára portomentességet élvez, s jogo�
sult továbbá valamennyi ezen egyletre vonakozó 
hirdetményeit a cs. k. postarendeleti-lapba díjtala�
nul beiktatni.

Portomentességeink.
Már egy előbbi számban utaltunk azon viszás- 

ságokra és hátrányokra, melyek számos dij- 
mentességeink a postára nézve okoznak, s valóban 
idején lenne már, hogy e téren gyökeres reformok 
keresztül vitetnének.

Minden kezelő postahivatalnok eléggé ta �
pasztalhatta, mily kiterjedt mértékben visszaél�
nék a díjmentességgel magán levelezések tovább 
szállítása végett.

Kerületi elöljáróságok, iskolai igazgatók, is�
kolai előjáróságok gyakran leginkább visszaélnek, 
bál meghívók, hangverseny programútok, regények 
á la Eugen Sue díjmentes levelezésekként-, mint 
az iskolai könyvtár alkatrészei bevallatnak. Ma-

Eoreign Office) a külföldi levelek számára és a 
londoni kerületi postahivatal (The London Dis�
trict Post Office) is.

A mint a csarnokban állék, minden pillanat�
ban 20—40 ember rohant levelekkel a kőlépcső�
kön fel, és némelykor egy-egy idegen hibás angol 
kiejtéssel kérdező, hogy merre kelljen mennie.

Ezen épületben, mely egészben légszeszszel 
van világítva, a tűzvész borzasztó következményű 
lehetne, külömben a legnagyobb gond fordittatott 
arra nézve, hogy az egész alapjában tüzmentessé 
tétessék.

Kérdést intézvén a levelek forgalmára nézve, 
azon értesítést nyertem, hogy ezen postán minden 
évben 23 millió levél fordul meg, bele nem szá�
mítva a külföldi hivatalt, a hajó levél hivatalt 
(Ship Letter Office) és a londoni kerületi posta- 
hivatalt.

Nem csoda ennélfogva, hogy oly nagy terje�
delmű és hogy benne oly sokan vannak alkalmazva, 
mivel minden napra 75 ezer levél esik. A Sir 
Rowland Hill által behozott penny postarendszer 
folytán azonban a postahivatalon átmenő levelek éven�
ként a 400 milliót meghaladják. A közönség ké�
nyelmére nem régiben pénzutalványozási üzlet reu- 
deztetett be és pedig 5 font sterling összegig, mely-

gam tapasztaltam egyszer, hogy egy polgári iskola 
igazgatósága egy napon 30 darab ex offo — leve�
let adott fel, melyek mindannyian programmokat 
tartalmaztak valamely rendezendő mulatságos ün�
nepély számára, s ennek folytán kifogásolni kellett 
is, mi által az illető postatisztnek halálos ellensége 
lett az iskola igazgató ur.

Városi-, községi- s egyházi hivatalok gyak�
ran oly dolgokat adnak fel mint díjmenteseket a 
kölcsönös forgalomban, melyeken a nyilvános jel�
leg nyomasem látható; hány születési-, erkölcsi, 
s más bizonyítvány, melyek felek érdekében kül�
detnek, kerül díjmentes levelezésként a postához. 
Igenis! szép, kellemes, különösen felette olcsó 
dolog ilyen egy portoszabadság — privilegium a 
mi a fődolog, hogy nyújtható s pedig oly mértékben, 
mely minden képzeletet túlhalad. Véleményem 
szerint rendkívüli mértékben kárositja a posta- 
regalet a telekkönyvek szabályozása érdekében 
folytatott levelezés. Annak következtében t. i. a fe�
lek tömeges kereseteket nyújtanak be régi, jelzá�
logokat terhelő tételek törlése végett. A kir. 
járásbíróságok tartoznak már most valamennyi 
érdekeltet a bekövetkezett törlésről értesíteni, mi 
ajánlott levelek s térti vevény segélyével történik.

Miután a levél föladója portomentes hatóság, 
ily nemű leveleket csak azon egyszerű porto tétel�
lel terhelhetni, melyek a czimzettől felvesznek. Mi�
után azonban ily törlés csupán a fél érdekében 
fekszik, méltányos lenne, hogy ez valamennyi 
ebből származó portó költséget viselje is. A pos�
tajövedék e levelek mindegyikénél veszt, az ajánlati 
díjnál 10 krt., egy tértivevénynél 10 krt., összesen 
20 krt.

Azon leveleknél, melyek külföldre mennek, 
ez valamennyi illetéket beszedi, s ennél rovásunkra 
nagyon jó „Gesch'áft“-et csinál.

Közép terjedelmű forgalommal biró posta- 
hivatalokban naponkint 15—20 ilyféle levelezések 
adatnak fel, mi, ha csak 10 darabok veszünk, átlagnak 
évenkint 3650 darabot tesz. Ez utóbbi összeg 20-szal 
szorozva eredményül 73,000 =  730 o. é. írt ad, mi 
valóban csinos egy kis összeg, mit csak egy postahiva�
talnál veszt évenkint a posta kincstár. Ha már most 
hazánk valamennyi postahivatalát veszszük, me�
lyeknek állomási helyén járásbíróságok léteznek, 
mily nagyszerű eredményre tehetnénk szert. 
Hány még be nem töltött hivatalnoki állomást le�
hetne itt betölteni, hány postamesternek javíthatni 
szűk fizetését. A többi magán levelezések, melyek 
ezenkívül még portomentesen küldetnek el, minden 
számítást lehetlenné tesznek, azonban évenkint sok 
ezerre becsülhetők.

Azért talán már nagyon is idején lenne ele�
jét venni azon roppant sok díjmentességnek, mert

nek segítségével az egyesült királyság bármely ré�
szébe pénzek továbbíthatók. Ha a lakásodhoz leg�
közelebb álló postahivatalnál az utalványozandó 
összeget kifizetted, egy rendelvényt illetőleg utal�
ványt nyersz, melyet a posta által rendeltetés he�
lyére elküldesz, és ezen összeg a czimzettnek a 
legközelebbi utalványozó (Money — order Office) 
hivatalnál kifizettetik. Az utalványozási rendszer 
azért lett felkarolva, mivel a postán a készpénz 
továbbításnál azelőtt nagy Összegek veszendőbe 
mentek.

Hírlap némely napon 25 ezer példány is fel- 
adatik a postára, némely napokon azonban 50—60 
ezer. A feladott hírlap példányok száma évenként 
13 milliónál több.

A forgalom napról-napra emelkedik és ezen 
emelkedés főképen annak köszönhető, hogy az 
egyesült királyságok bármely rész én, csak egy 
penny fizettetik a levelekért, ha azok a V2 unciát 
meg nem haladják, és a levél bérmentesítési dij le�
szállítása foly án most sokkal több levél szállitta- 
tik mint az előtt.

Érdekes tudni azt is, hogy midőn az óra es�
teli hatot üt, a postahivatali ajtók és a közönség 
által hozzá férhető közlekedési nyílások bezáród�
nak, minek folytán aki azon túl akar levelet a pos�
tára feladni, egy pennyvel többet fizet.

már Németország e tekintetben minket megelő�
zött, és ha ott kereszülvikető volt, miért nem ná�
lunk is, hol a postát mindig csak fejős tehénnek 
tekintik, hol ennek budgetje mindenkor amennyire 
csak lehetséges, mégnyirbáltatik, holott mi tehát 
évenkinti nagyobb bevételt leginkább szüksé�
g ek én t „D . P .“

Vegyes közlemények.
— A budapest-konstantinápolyi hajó közleke�

dés. Brindisi és Konstantinápoly közt f. évi julius 
hó óta hetenkint egyszer olasz hajók közlekednek, 
melyek a Triest és Konstantinápoly közt szintén 
hetenkint egyszer közlekedő osztrák-magyar Lloyd- 
gőzösökkel egyetemben — azon időre, míg a közle�
kedés Rustsukon és Várnán át megszakítva van — 
hetenkint kétszeri posta összeköttetést nyújtanak 
Konstantinápolylyal. Ezen összeköttetés Magyar- 
országra nézve következőképen alakul: A) a buda- 
pest-konstantinápolyi irányban: Indítás Budapest�
ről hétfőn reggel 7 óra 10 perczkor, a budapest- 
prágerhofi vonattal, Cormonson és Brindisin át, 
csatlakozásban az onnan szerdán éjjel 12 órakor 
induló olasz gőzhajóval; és pénteken reggel 7 óra 
10 perczkor, a budapest-pragerhofi vonattal Tri�
eszten át, csatlakozásban az onnan szombaton dél�
után 2 órakor induló Lloyd-gőzössel. Érkezés Kons- 
tantinápolyba vasárnap este az olasz gőzhajóval, 
csütörtök este a Lloyd-gőzössel. B) a konstan- 
tinápoly-budapesti irányban : Indítás Konstantiná�
polyból délután 5 órakor az olasz hajóval és pén�
teken délután 5 órakor a Lloyd-gőzössel. Érkezés 
Budapestre kedden és csütörtökön S óra 36 percz�
kor a pragerkof-budapesti vonattal.

—Nyilvános köszönet.”A„Posta-Közlönyuf. é. 
29-dik számában közlött 56 frt 10 kron kívül, utó�
lagosan a követk ező könyöradományokfolytak be: 

A budapest-várbeli postahivatal 3 frt 30 kr. 
A „ főpostahiv. levélhordói 20 „ — „
A pozsonyi postahivatal . . . 9 „ 70 „
A székesfehérvári postahiv. . . 12 „ 80 „
Vilié* Tivadar csalmai pm. . . — „ 50 „

Összesen 46 frt 30 kr.

E nagy lelkű és kegyes adakozóknak ezennel a 
leghálásabb köszönetemet nyilvánítom. Rév-Komá�
rom, 1877. julius 26. Blazsóez János nyugalmi, 
postahiv. szolga. Ennek hiteléül. Szladik postahiv. 
főnök

— Utazás a dél afrikai postán. Ez idő sze�
rint már mindenki a lehető gyors utazásra törek�
szik. A gőz már alig elégíti ki a vágyakat, és a föld 
felülete nagyon is határozott tért nyújt.

Az európai legroszabb szállítási eszközök is

Én a nagy csarnokban voltam kevéssel 6 előtt, 
hanem ehhez hasonló látvány azelőtt soha se tá�
rult fel előttem. Az egész helyiség tere egy nyüzs�
gő és tomboló néptömeg által volt belepve és ezek 
mind a hivatali záróra előtt rohantak leveleiket 
feladni.

Hogy milyen sietség, zavar és tolongás lehe�
tett ott, az elképzelhető akkor, ha hozzá teszem, 
miszerint kevesebb mint V» óra alatt a leveleken 
felül még 20 ezer hírlap is adatott fel.

Azon szempillantásban, midőn az óra a ha�
tot elveré, minden nyílás és ajtó be lett zárva. Egy 
ablak azonban hová hírlap zsákok tétettek be, nem 
akart lecsukódni mert a bőrzsákok egyikében meg�
akadt, miért is belülről huzgálták, kívülről pedig 
taszigálták a zsákot.

Ezen idő alatt mindazok, kiknek feladni való 
hírlapjaik voltak, azokat az ablak felé röpítették. 
Néha 20 felől is repültek egyszerre a levegőben 
lapok, ezek közül némelyek behatoltak a nyíláson 
keresztül, némelyek az üvegtáblákhoz ütődtek, más 
része pedig a néptömeg közzé hullott, a közönség 
pedig préselte és taszigálta zajos nevetéssel egy�
mást ezen idő alatt.
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jobbak mint a legjobbak Afrikában. így jellemzi 
egy angol orvos a postai utazást dél Afrika egy 
gyarmatában. A postakocsik ott egy két rúdon 
nyugvó ládához hasonlítanak. Ebben küldemények 
vannak elhelyezve, melyen a postalegény és a ko�
csis, hátul pedig utazó ül. — Az már az utazó dol�
ga, hogy üljön a kocsin, ha az hegyen-völgyön, 
árkon-bokron keresztül íohan. Ki magát ezen 
ideális utazásra elszánta, annak nehány négyszög 
hüvelyknyi keményta az ülő helye. Nem ritkán tör�
ténik, hogy a Gap várostól 700 mértföldre is terjed 
ezen utazás. Az utazó az egész utón csak a magá�
val vitt élelemre van szorítva, melyet akkor költhet 
el nyugodtan, midőn a lovakat etetik vagy itatják, 
így megy éjjel-nappal óránkénti 6 angol mértföld- 
nyi sebességgel ezen kocsinak csúfolt jármű, s nem 
ritkán történik, hogy az utazó nem valami kelle�
mes módon gurul le ülő helyéről.

— A „Zemplénében a következő szomorú 
sorokat találjuk: Az erkölcsi sülyedésnek egyik 
jeleként jegyezhetjük föl azon körülményt, hogy 
alig egy év folyamán megyénkből 7 postakezelő 
állott sikkasztás vádja miatt a fenyitő törvény�
szék előtt. Közelebb a legenye-mihályii postake�
zelő tisztet tartoztatták le 800 és egynéhány fo�
rintnak sikkasztása folytán, mely összeget hosszabb 
idő óta, apródonkét költötte el. Ez oly gyakran 
felmerülő bűneseteknek oka — valljuk meg — 
nagy részt azon körülményben is rejlik, hogy 
rendkívül szegényesen díjazzák a kezelő személy�
zetet; fizetésük sokszor egy írnok fizetését sem 
haladja meg, úgy, hogy családos embernek abból 
tiszteségesen megélni csaknem lehetetlen.

HIRHARANG. — A magyar korona or�
szágainak „Helynévtára“ megjelent 1360 lapon, 
ára 7 frt 50 kr., a keresk. miniszter megbízásából 
készité Kollerffy Mihály min. titkár. — Persia az 
egyetemes postaegyletbe f. é. szeptember 1-ével 
ténylegesen belépend. — Az olmiitzi vasúti állo�
másnál múlt hétfőn éjjel 5 pénzes zacskót 800 frt 
tartalommal elloptak. A bécsi lapok 120,000a buda�
pestiek pedig csak 80.000 frt-ra becsülték a pénzes 
zacskók tartalmát. — A bécsi cs. k. postahivatal�
beliek beteg segélyző és temetkezési egylete, 1876- 
ban 156 beteget 2755 frtal segélyezett, ezenkivül 
25 temetkezésre 1040 frtot, orvosi dijakra 94 frt 
és egyéb kiadásokra 416 frtot kiutalványoztatott. A 
múlt évben alakult cs. k. postatisztviselők „temet�
kezőpénztár-egylet“ Becsben, e_y év alatt 2740 
frt segélyt nyújtott tagjainak s igy e két postai 
egyesület a humanisztikus téren jelentékeny jóté �
teményt gyakorol.s — Az amerikai Egyesült- 
allamok vezérpostaigazgatója legújabban közzé tet�
te, hogy a szövetséges kormány a postahivataluo- 
koktól politikai szolgálatot nem vár, és hogy egy 
jóravaló hivatalnok, ha az elnököt nem támogatja, 
állásától nem fosztható meg, kivéve ha a politiká�
val való tevékeny foglalkozása miatt a postaszolgá�
latot elhanyagolja. — Parisban megjelenő „Jour �
nal des Postes,“ 12 évi fenállása után e hó elején 
megszűnt. — Telegrammiigy Csongrádon. Már ré �
gebben szövetkezett — írják lapunknak — Szen�
tes, Csongrád, Szarvas, hogy Kun-Félegyházától 
nevezett városokon keresztül Mezőtúrig vagy Gvo- 
rr.áig egy telegramm állíttassák föl. Azonban a 
temesvári távirda igazgatósága szűkmarkúsága mi�
att ez az ügy elesett. Szentes város ez ügyet vég�
kép elesni nem engedvén, újabb eszmét pendített 
meg, hogy t. i. a tőle 3V2 mértföld távolságra 
eső H.-M.-Vásárhely felé viszi a telegrammot. — 
Azonban egy él tre való czikk látott napvilágot a 
„Szentesi Lap“-ban, mely Szentes javára a tele- 
grammot Csongrád felé vitetni javalja. Ezt követte 
a temesvári telegramm-igazgatóság megkeresése 
Csongrád városhoz, hol fölhívja ezt, hogy intéz�
kedjék, miszerint a távirda Csongrádon át vitet- 
tessék a főváros felé. Csongrád egy küldöttségre 
bizta ez ügy tovább fejlesztését. -  A vasút és 
gőzhajó állomások, egy legnjabb rendelet szerint 
tartoznak a panaszkönyveket minden hó végével 
felterjeszteni, még azon esetben is, ha bennük épen 
semmi panasz nem fordulna elő.

Szerkesztői sürgöny.
B. D e b r e c z  e n. Megszerezzük s azonnal el, 

fogjuk küldeni.

. R u p e r t n s .  Quid nunc'?

N a g y - S o m k u t .  Julius 24-én keresztkötés alatt 
újból elbüldöttük.

I l e r c z e g s z ö l l ö s .  Lapjainkat rendesen küld�

jük, a tévedés alkalmasint egyik átrovatoló hivatalban for�

dult elő. Ismételt reclamatiójára a kellő intézkedést meg�
tesszük.

B. K o m l ó  s. N a g  y-K ő r ö s .  Megírtuk.

B. N é m e t  S z t. P é t e r .  Nem közölhető.

Ö k r ö s .  Méltóztassék egyenesen az egyesület el�

nökéhez fordulni

Pályázatok postamesteri állomásra.
1. Gömörmegyei V ö r ö s k ö n .  200 fit tiszti fi�

zetés. 40 frt irodai és 88? fit szállitási átalány. Postáig. 

Kassa.

Pályázatok postakezelöi állomásra.

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

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

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

hivatalhoz intézendök. Biztosítékkal rendelkezők előnyben 

részesülnek.

Ajánlkozások.

— E g y  o k l e v e l e s  postakezelő és jegyző, 

12 éves katona (altiszt) nős, óhajtana magyar vidéken 

postakezelöi alkalmazást nyerni. A postaszakban valamint 

az önálló postakezelésben teljes jártassággal bír. A szives 

meghivó levelik Chikán János postakezelö czimén Balassa 

Gyarmatra intézendök.

— A z ö n á l l ó  postakezelés minden ágában 

jártas a katonai kötelezettségiül mentes 24 éves postake�

zelö, ki a bárom hazái nyelvet tökéletesen bírja, jeles j 

bizonyítványokkal, ágyneművel és készpénzbeli kellő bizto- ! 

sitékkal rendelkezik, óhajtana hason minőségben alkalma- í 

zást nyerni. A szives meghivó levelek e lapok szerkesztő- J 

ségéhez czimzendök.

— Egy 24 éves, szakképzett és batonamentes 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- ! 

rés hason minőségben alka’mazást. A szives meghívók j 

Szlávik Gyula czime alatt Á c s á r a  (Pestrn.) inté- i 

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 j 
József postakezelö czimén M a r c z a l i b a  (Somogy m.) j 
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 bizonyítványokkal és biztosítékkal rendelkezik, 

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

takezelö czimén Nyitramegye Nagy-Tapolcsányba kül�

dendők.

V i o l a s z i n ü
j c c l á & o I ó  t i n t a ,

20 krajczárért egy perez alatt mindenki 
előállíthat egy iteze kitűnő minőségű tin�
tát viola színben.

Kisebb megrendeléseknél a készít�
mény levélposta utján küldetik el.

A megrendelések alulírotthoz czi- 
mezve postautalványnyal eszközlendők. — 
Használati utasítás minden küldeményhez 
csatoltatik.

JJebert G yörgy,
m. k. postamester Zichyfalván ( TorontcU m.)

Tiller Mór és testvére
a nméltós. keresk. m. kir. minisztérium áltel 

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 postatisztnől aranv- 

zsiuóros finom zubouy 13 frt 80 krtól 15 frt 80 krig 
1 ezüst zsinóro8 pedig 12 frt

tlO k r t ó l ..............................................  14 frt 25 krig
finom szürke pantaló . 8—10-ig. — „ 
a legfinomabb fajból . 11—12 „ — „ 
téli köpeny 24 írttól . . 38 * —
eső köpeny csuklával 10 frt. 12 ” — *
sapka, valódi s/o arany

zsinór és rózsáv a l...............................
ugyanaz vitézkötéssel . 
finom nyári tábori sapka

arany jelvénnyel...................................
ugyanaz ernyó'vel . . . 
szabályszerű nyakra való 
pár arany vagy ezüst hím�

zett posta jelvény zubouy galléra .
pár érez postajelvény 
finom posztó vagy szalma 

kalap urak vagy fiuk szamára 1 frt 50 Krtól 
szabályzerü levél hordó zubouy 7 frt
50 k r t ó l ..............................................

szürke pantaló 5 frt 20 krtól
sapka...............................

valódi ezüst-zsinórral

9 
8 
1 
3

ugyanez magas tetejű . . 3
szabályszerű postalegény szűr,csuklyával 18 

szabáiyszerü zubouy . . 7
szabályszerű nadrág . . fi

, kalap . 3-- 3
, sapka

jó erős négy karimás posta sip .
* „ karom „ „ , . .

sip zsinór

70
50

25
40

50
40

50
50
80

20
10
50
30
50

5 kilogramm jó spanyol viasz . . ,
1 jó erős bőrtáska levélhordók sz

fi ír t tó l ...........................
1 ugyanez nagyobb minőségben c

gokra 9 í r t t ó l ............................
1 jo szerkezetű tized málha mérleg sulyok 
1 jó szerkezetű levélmérleg tányérral 
1 jó erős levélgyűjtő-szekrény postaczi

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

12 jó minőségű tekete Írón 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 
1Ü0 hivatalos boríték czimmel . . . .
100 ugyanaz vastag pap írbó l................
100 jelentési i v .......................................
]00 pénzes levélboriték .......................
100 levél papír festett monogrammal
100 hozzá való bo riték ...........................
100 levél boriték czim nélkül 35 krtól
100 látogató jegy 65 k r t ó l ....................
100 hozzá való boriték . ........................

1 nagy korsó fekete t i n t a ...................
1 nagy korsó finom viola tinta . . .
1 kis üveg bárminő színű tenta . . .
1 korsó, V» kilogram fekete bélyeg festék 
1 betüzőköz való szelencze párnával . .
1 rizsma fogalmazó p a p i r ....................
j, rizsma fehér iroda papir 2 írt 50 krtól
1 koncz jó csomagoló p a p ir ...................
1 vonalzó 10 k rtó l...................................
1 par jó erős lópokróez I-sö számú . .
1 pár jobb fajta II-dik szánni . . . .
1 pár legjobb minőségű III-dik számú 5 ft 
1 drb fehér vagy színes ing 1 frt fiü krtól 
] drb vászon nadrág 1 frt 20 krtól . . 
fi drb fehér vagy színes zsebkendő 90 krtól 
6 drb fehér vagy színes kapeza 90 krtól 
1 ing gallér vagy nyakkendő 20 krtól .
1 jó erősrevolver 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 — kr,
1 pénzes zacskó felvágó k é s ................
kz említett tárgyakon kiviil még megrendelhető a lehető 

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

nap és esernyők, minden háztartási szükséglet, urak és h öl - 
<ryek részére kesztyű, jegyzék könyvek, pénzes tárczák ké�
sek. ollók, méter sulyok, vas és rézből, minden irodai tá r �
gyak és szükségletek, lámpák, mindenféle ajáiidékokna- 
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 zsinór gomb, 

jelvény sat. részletesen is megrendelhető, é8 ugyanazon 
áron számittatik amint a n. méltós. kir. keresk. minist, 
által meghatároztatok.

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

1 - 50
1 - 60
1 , 40
1 . 25
4 _

a
• 8 „ —

• io  „ 50
k 15 
3—fi b 50

9 - 50
9 „ 54

V 85
95

V 60
1 - 25

60
1 - 20
1 » 29

— - 65
95
95
65

1 - 55
35
35
45

V 10
1 V —
1 „ 50
1 - 85
3 •, 50
~ rt 40

— „ 50
3 , 60
4  „ 30
8 , 95
2 „ 65
2 - 50
4 „ 50
3 , 75
1 . 50

12 „ 50
3 „ 25

15 , —
5 Irt —

V 35

Minthogy szállitási üzletünket a pártolás foly�
tán, melynen a n. é. vidéki közönség részesített nagyobbi- 
tottuk, és ezentúl nem csak a tek. hivatalbelieknek hanem 
az összes közönség szállítói leszünk, felhívjuk mély ti szté�
lékéi 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 
Működésükért amint az utánvételi lap hozzánk vissza 
érkezik, az utánvételi összegből hatos kamatot posta 
utalványon az illető közbenjáró ut kezeihez fogunk juttatni 

T iller M ó r én testvére , szállítók.

Lapui!::jdon■ -:  Joanovich György Budapest, 1877. Wilckens. F. C. és fia nyomása koronaherczeg-utcza 2. sz.


