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ELSŐ MAGYAR POSTAI SZAKLAP,
a magyar-, horvát- és sz lavonországi p o s tam este rek  egyesületének és a m agyar  postahivatalbeliek
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küldendők.

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

Minthogy 235 kisebb m. k. posta- és 
távirclahivatal egyesítése hivatalosan elren�
deltetett, és valószínű, hogy a közel jövőben 
az egyesítés nagyobb mérvben fog eszközöl�
tetni, tehát időszerűnek és felette szükséges�
nek tartjuk, hogy lapunk, mely tizenegy 
éven át folytonosan és kizárólagosan a pos�
taiszakmával foglalkozott, ezentúl a távirda- 
ügyet is mint testvérszakmát felkarolja és 
azt a magyar szakirodalom terén méltóan 
képviselje.

Lapunk ez év végéig eddigi alakjában 
betekint egyszer fog megjelenni, azonban 
kezdeményezésül a rövidebb távirda közle�
ményeknek rendesen kü 1 ön ro va t o t ,  na�
gyobb szakezikkeket pedig kavonkint csak 
kétszer fogunk adni. A jövő újévtől pedig 
lapunk 4 hasábon, j ó v a l  n a g y o b b a l  a k- 
b a n  fog kiadatni s akkor a posta és távir- 
daügyet egyenlő arányban fogjuk képvi�
selni, de csak oly feltétel alatt, ha ebbeli tö�
rekvésünket a magyar távirdai tisztikar 
kellő mérvben támogatni fogja.

Őzéit érünk ha összetartunk s ha egy�
mástól nem idegenkedünk.

Budapest, 1877. augusztus 22.
A  „ P o s ta - K ö z lö n y “

szerkesz tő sége .

Mi egy postakiadó? mit kell telje�
sítenie?

Ezen két kérdésre helyesen válaszolva, világos 
fogalmat nyerünk egy postahivatalnok helyzete- és

állásáról, kire legtöbb esetben a postamester va�
gyona és az állampolgárok java van bízva, ameny- 
nyiben a postaszolgálatot többnyire egyedül kell 
vezetnie, és némely postahivatalnál, hol például 6 
órától reggel, esti 10—11 óráig van szolgálat, többet 
végez, mint némely állami postahivatalnok, ki mégis 
a teljesített éjiszolgálat után megfelelő nyugalmat 
élvez.

Mily kedvezményben részesül azonban ily 
postakiadó szolgálatai ellenében? — annyiban mint 
semmiben.

Ha netáni igényeket emel, kenyérgazdájáboz a 
postamester úrhoz kell fordulnia, és itt rendesen igy 
hangzik : kivánatát nem teljesíthetem, mivel nekem 
is volnának ilyféle kivánataim.

A postakiadó, a vidéki- postaügy méhe, 
csupán magánviszonyban áll a postamesterhez, ki 
vele tetszése szerint bánhat. — Ha ezen viszony ré�
szére türbetlermé válik, fenmarad neki a felmondás.

A jelen nehéz időben, hol minden üzlet-ágnál 
elég felesleges egyén létezik, némely tiszttársamnak 
sokat kell tűrnie.

Tapasztalatból szólok itt, és csak oly posta�
mester urakról, kik a postaügyből vajmi keveset 
vagy épen semmit sem értenek. Itt az is előfordult, 
hogy a postakiadó, kinek az általános postaremle- 
letekről a kezelési- és állomási szolgálatot illetve, 
valamint a földrajzból vizsgálatot kell tenni, egy szó�
val azon ismerettel, hogy egy postahivatalt minden 
ágaiban önállóan vezérelhessen, — bírnia kell, igen 
gyakran főnökétől utasításokat kap, melyek a ren�
deletekkel ellenkeznek • mit tegyen azonban a sze�
gényke, ha azokat az édes-kedves kenyér miatt kell 
elfogadnia.

És oly viszonyok léteznek ily fontos állam�
intézetnél, mint a melynek a postaintézetet tekint�
hetjük. Nem kihetem, hogy a magas postaigazga�
tás, a postakiadók szánakozásra méltó helyzetének 
és állomásának megjavítására ezélzó ily gyakrani 
megpenditése mellett, segélyét még továbbra is

akarná megvonni. Mit basznál nekünk az 1873-ik 
junius 20-ról kelt törvény, 19664-ik kereskedelmi 
minisztériumi szám, ha az tiszttársainkra oly ritkán 
alkalmaztatik, mivel tudvalevőleg az altisztek és 
gyakornokok elsőbbséggel bírnak.

Ha tehát már állam- postabivatalnoki- 
állomás elnyerésére nincsen kilátásunk, határozza 
meg legalább a magas postaigazgatás törvényesen, 
hogy azon nemállami postahivatal, mely emberé�
nek megadja kenyerét, csak egy postakiadóra átru�
házható. Továbbá hogy ott, hol kiadók szükségel�
tetnek, ezen állomások rendszeritessenek, és a ki�
adó a postamestertől csak szolgálati tekintetben 
függjön, azaz csak mint főnökének legyen aláren�
delve, azonban a hivatal és postahatóság ellenében 
kötelezettséggel bírjon.

Ezen rendszeresített postakiadói állomások 
500 frt évi fizetéssel és 200 frt biztosítékkal vol�
nának szabályozandók.

Ellenben ott, hol a postamester a postahiva�
tal szolgálatának meg nem felelhet, amennyiben 
lehetséges postakiadónők legyenek alkalmazva. 
Ha ez azonban nem volna a postamester kívánsága, 
melynek e tekintetben szabadságában álljon a vá�
lasztás, akkor vétessenek a szükséges erők a pos�
takiadók állományából.

Ezen postakiadók és kiadónők hasonlóan 
ugyan azon jogokkal bírjanak, mint ama postaki�
adók, kik rendszeresített hivatalt viselnek, csak 
azon kiilömbséggel, hogy ily kiadó-illetőleg kiadó�
nőnek ugyanazon biztosítékot mint a postamester, 
kell nyújtania és 400 frtnyi évi fizetést kapjon, 
mely természetesen a postamester által volna fi�
zetendő.

Gyakornokok csak a szükséglethez képest 
fogadhassanak fel, akkor lehet a kiadókkali alkal�
mazás- és nyomoruknak elejét venni.

Ep úgy, ezen valódi páriák egyenruháza- 
tát illetve érintetlenül nem hagyhatom, hogy lé�
teznek oly elemek, melyek a mindennap teljes!-

ÜPcste-xestsirxte.
— Rajz a postász életből. —

K őszegitő l.

I.

Nyáron poros, télen sáros 
E nagy területű város . . .

Irta már évtizedekkel ezelőtt valami fűzfa�
poéta M .. .ről, azon városról, melyben néhány éven 
át hivataloskodtam. Talán nem akarták meghazud�
tolni a költőjük rimfaragását, — lehet azonban, 
hogy más okból is, a város bölcs atyái hagyták to�
vábbra is sárosnak, porosnak városukat, szépnek 
találva azt úgy is. Lehet, hogy azóta már száműz�
ték tőlük telhetőleg városuk e kedvencz porát, 
sarát, hanem az én időmben mindketten, a város 
is. meg a por s sár is, még nagyon ragaszkodtak 
egymáshoz.

De nekem azért, nem volt sok kifogásom el�
lene, — kénytelen kelletlen belenyugodtam, s las�
sanként megszoktam. Ha véletlenül sár zárta el uta�
mat, — az okosabb enged. — szépen kitértem ne�
ki, s ha egy-egy kis porfelhőcske kezdett kaczér 
kodni velem, szelíden tűrtem az elkerülhetlent, 
inig vagy ő hagyott el eugem, vagy én őtet.

A városnak külömben legtisztább, s mondhat�
ni legezélszerübb helyén feküdt a postahivatal. Fő�
nököstül együtt nyolezan képeztük tiszti személyze�
tét, s elég nagy forgalom lévén, kezeink uem sokat 
pihentek.

Nincs semmi, a mi gyorsabban s biztosabban 
kiképezzen valakit jó,hasznavehető postászszá, mint 
az a folytonos egyhangúság munkánkban, mely 
napról-napra ugyanazon tárgyakkal foglalkoztatja, 
s mely éppen ez által a kezelésben gyorsabbá, s 
idejét beosztani tudóvá teszi az embert, úgy annyi�
ra, hogy dolgai szaporodtával is, éppen e gépiesség 
által ügykörének megfelelni képessé válik. így fejt�
hető meg, hogy az év azon szakában, midőn a for�
galom megkétszereződik, ugyanazon személyzet 
ugyanazon idő alatt meg bir dolgaival mérkőzni, 
mig rendes körülmények között a felényivel keve�
sebb munka is ugyanannyi személyzetet s ugyan�
azon időt is megköveteli,

Ilyen forgalmat növelő a karácsony s uj 
év előtti idő, — hogy miért, ez szükségtelen meg�
említenem.

Történetem kezdete is éppen az időszakba 
esik. A gyermekek örömünnepe : — a karácsony 
közeledett.

Habár a hivatalban chórusban áldottuk is, 
amúgy a maga módja szerint, ez ünnepet, — a mi 
ha laikusok előtt nem is, de a „postabivatalbeliek“ 
előtt mindenesetre ismeretes lesz, elég magyarázatul 
szolgálván erre nézve a kötegszámra felbalmazott, 
levelek, s a szobatetőig felrakott dobozok s csoma�
gok kaczérkodása, — mégis mindenikiink, egyik 
egy, másik más okból, szívesen tekintett e nap kö�
zeledte elé.

A kocsiposta küldemények leadásával voltam

ez időben megbízva. Ha valami, úgy bizonyára e 
foglalkozás képes időnek előtte megősziteni a sze�
rencsétlen postászt. Naponta újabb meg újabb pa�
naszokkal, fenyegetések zápora közt rohanja meg 
őt a mélyen tisztelt közönség. Ha a nagyságos asz- 
szouy szabója elfelejtette a batáridőt, s e határozott 
időre meg nem küldte a ruhát, bizonyos, bogy a 
posta pontatlan, s kit vennének mindjárt elő, ha 
nem a leadással foglalkozó tisztviselőt, kinek bi�
zonyára kedvetelik abban, ha ő nagysága csomag�
ját ki nem adja; — vagy a ki talán még megveszte�
getni is bagyá magát a vetélytársnő által, hogy ne 
ő jelenhessék meg azon a bizonyos estélyen a leg- 
ujabbik ruhában.

Ha az urfi elpazarlotta havipénrét, s sürgeté�
sei daczára hazulról még pénzt nem kapott, bizo�
nyos, hogy a postász sikkasztotta el. Ha bebizonyít�
ják is neki, hogy nem úgy van, hogy részére semmi 
sem érkezett, bizonyára ő lesz az utolsó, ki ezt el�
hiszi, — mert hát ő ismeri a papának jó szivét.

Ha Valaki ur csomagot kapott, a viteldijat 
neki kell megfizetni, holott ő szentül meg van győ�
ződve, hogy barátja oly feledékeny csak nem volt, 
hogy oda kölcsönzött salonruháját visszakiildve, 
a portót is mindjárt ki ne fizesse, —- menydörögve 
fog rohanni a postára, a postán a leadáshoz, egye - 
nesen csalással vádolva a tisztviselőt, nézete helyes�
sége iránt, kételyt sem engedve támasztatni.

De még ezek mind csak eltűrhető!? volnának. 
Egy kis veszekedés után lerázhatok, s e felindulás
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tendő feladatukat vagy nem ismerik, vagy Dem 
akarják ismerni; az igazi szempontból kiindulva 
kérdem tisztára uraimat: „Illik e hozzánk oly öl�
tözet, melynek jelvényét a postalegény kabátján 
hátulról visel — az az a postakürt?“

Erre nézve ép úgy szükségeltetik az ujon- 
szervezés.

Ezekben nézetemet és azon igazságos kívá�
nalmakat, hogy a postakiadók helyzete szolgálat- 
tételei szemben, méltóvá alakitassanak kifejtettem, 
és teljesen osztom tiszttársam az „Oesterr. Ungar. 
Post“ becses szaklapban kifejtett nézetét, mely a 
cs. k. kereskedelmi minisztériumhoz beadandó 
petitiót gátolja.

Tisztelt kartársaim! Itt mindenekelőtt egysé�
ges eljárás szükségeltetik, sorakozunk tehát, legyünk 
bátrak, mert itt nem igazságtalanságról, valami 
bűnről van szó, hanem a legvilágosabb igazságról, 
melyet mi követelni vagyunk jogosítva! Követjük 
tehát a „Styriai és Karinthiai“ postaigazgatóság 
kerületbeli tiszttárs uraink szép példáját, és re�
méljük, hogy szükségkiáltásunk magas helyen 
szívesen fog meghallgattatni.

Egij postaMadó.

Postairodalom.
— E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s !  A múlt 

évben kiadott postai szakmüveim a mellett, hogy ál�
talános pártolásnak örvendettek, még feljebbvalóim, 
kiválóbb szakférfiaink és a sajtó részéről reményei�
met túlhaladó kitüntetésben is részesültek: sőt azon 
körülmény folytán, hogy az első kiadás nehány nap 
alatt teljesen elfogyott és az azt követő második 
nyomás, (az azótai sok változások daczára) a még 
mostanában is érkező számos megrendelésekhez ké�
pest elégtelennek bizonyult, — elhatároztam ezen 
műveket egészen újonnan átdolgozva, bővitve és a 
legújabb rendeletekig kijavítva, ismét kiadni.

Ezeken kívül - - a bennem helyezett nagybe�
csű bizalom által íelbátorittatva, — (fáradság és 
költséget nem kiméivé), a legmegbízhatóbb magán 
és hivatalos adatok után, egy uj mű szerkesztésére 
is vállalkoztam, és pedig a következő czim alatt: 
I. „A világ minden államának postaügye“. (A leg�
régibb kortól kezdve a legújabb időkig.)

E mű 11—20 sűrűn nyomatott nagy nyol- 
czadrét ivén, csinos kiállításban összesen 4—5 fü�
zetben színes borítékkal (és pedig folyó évi októ�
ber hótól kezdve havonként egy-gy füzet) fog meg�
jelenni. Tartalma : A világ minden népek és orszá�
gok postaügyének eredete, története, jelenlegi szer- j

vezete (u. m. a kezelés, reformok, tisztviselői ügyek, 
fizetések, Dyugdij stb). fejlődése és statistikája a 
legrégibb kortól kezdve a legújabb időkig; továbbá 
a levelek, levelezési lapok, hírlapok, levéljegyek, 
posta-utak, — kocsik és egyéb közlekedési eszkö�
zök. légnyomatu-, galamb-, léghajó- és mozgó-pos�
ták, valamint a levéltitok, posta utalványok, posta 
takarékpénztárak, faluzó levélhordók, világposta- 
egylet stb. töiténete.

Az egész mű előfizetési ára bérmentes szét�
küldéssel 1 írt 60 kr. Egyes füzetek ára (48 — 64 
oldal, színes borítékban, dijmantes szétküldéssel), 
az egész mü elfogadásának kötelezettsége mellett 
40 kr. Egyes füzet ára kötelezettség nélkül 50 kr.

Az előfizetési pénzek a kár egyszerre, akár 
íüzetenkint, tetszés szerint utalványozhatok. Után�
vétel melletti megrendeléseknél az egész mü az 
utolsó füzet megjelenése után (a megrendelő költ�
ségén) fog egyszerre elküldetni.

Véleményem szerint ily munka szükségét 
mindenki be fogja látni, én részemről tehetségem�
hez képest mindent el fogok követni arra nézve, 
hogy ezen dús tartalmú, nagy gonddal és fáradság�
gal szerkesztett mű még évek múlva is maradandó 
becscsel bírjon, hogy továbbá a postai pályára lé�
pők, valamint rajta levő és az általános postaügy 
iránt érdeklődőknek biztos és felvilágosító kalauza 
lehessen : a világpostaügyet hűen vázolván, a kül�
földi hasonirányu müvekkel a versenyt sikerrel ki�
állja, és a t. kartársaknak bennem helyzett bizal�
mát még növelje. II. „Postai portomeutességi táb�
lázat“. Tartalmazza a legújabb rendeletekig ki�
dolgozva, a portomentességet élvező hatóságok, 
egyletek, hivatalok, intézetek, társulatok, közegek 
stb. betűrendben szerkesztett névsorát és annak 
megjelölését, hogy azok mely személyek, hatóságok, 
egyletekkel, stb. szemben minő mértékben, minő 
körülmény között és mely rendelet értelmébe n 
élvezik a portomentességet. A portomentesség alap�
ját képező 1865. év október 2-kán kelt Portomen- 
tességi törvényt és a dijmeutességre vonatkozó 
több fontos rendeletet.

E müvecske czélszerü áttekinthetősége mellett 
hivatva van a portomentesség labyrinthszerü pa�
ragrafusai között biztos vezető fonalat nyújtani, — 
mert A. B. C. szerint lévén össze állítva, — min�
den hatóság, hivatal, stb azonnal föllelhető, sőt 
a szükséges felvilágosításokon kívül a rendeletek éve 
és száma, vagy a reá vonatkozó portomentességi 
törvényczikke szinte feljegyezve találtatik.

Egy példány ára iv nagyságban finom vastag 
kártya papírra nyomva, s díszes és czélszerü kiállítás

mellett, — bermentes szétküldéssel együtt 25 
krajezár.

III. ..Bel- és külföldi általános posta díjszabási 
táblázat" (Tarifa.) Tartalma: A belföldre, az euró�
pai többi országok, Ázsia. Afrika, Amerika és Ausz�
tráliába czimzett levelek, levelező lapok, nyomtat�
ványok, áruminták, ajánlati, térti vevény és express 
illetékek díjszabási táblázata, a postautalványok és 
utánvételeknek a belföldi. Némethon, Helgoland 
Luxenburg és Svájczczal, továbbá az utalványoknak 
Olaszhonnali forgalombani dijszabváuya, a zárva 
és nyitva feladott pénzküldemények, szállítmányok 
és utánvételes küldeményeknek a belföldi forgalom�
bani tarifája, több kisebb magyarázó táblázat, a na�
gyobb utalványok feladása és kifizetésére feljogosí�
tott Magyar-Osztrák birodalmi postahivatalok név�
sora, külföldi hírlapok előfizetésénél az arany pénz 
érték-táblázata, hirlapjegyekkeli bérmentesítési sza�
bályzat és a legszükségesebb kezelési rendsza�
bályok.

E dús tartalmú, a legújabb rendeletekig szer�
kesztett összehajtható táblázat iv nagyságban finom 
vastag kártyapapirra nyomatik. (Egyik oldalán 
a levél-, másikon a Kocsi-posta) Egy példány ára 
25 kr.

Ezen utóbbi mü falinaptár alakban is megje�
lenik mint: IV. „Irodai s üzleti posta és távirdai 
falinaptár 1878. évre.“ Tartalma: Katholikus és pro�
testáns naptári rész. holdjárása, sorsolási naptár, to�
vábbá az egész fenti bel- és külföldi általános posta 
díjszabási táblázat, a legfontosabb posta szabályok, 
kocsipostai küldemények, csomagolási szabályzata 
(ábrákkal), külföldre czimzett küldeményekhez 
használandó vámnyilatkozati minták 5 nyelven 
(magyar, német, franczia, angol, olasz), méter-mér�
ték, távirdai bel és külföldi szabályok és dijszab- 
ványok. bélyegtörvény fokozatok stb.

Egy példány ára falinaptár alakban, piros és 
fekete nyomással, bérmentes szétküldés mellett 
30 kr.

E művek minden postász által előnyösen 
használhatók, az újonnan íelállitott postahivata�
loknál pedig, hol a portomentességi törvényt tar �
talmazó rendeletek tára hiányzik, valamint a bel 
és külföldi díj szabványok nincsenek kijavítva, 
nélkülözhetlenek.

Gyűjtőknek minden 5 példány után (a hatodik) 
egy tiszteletpéldánnyal szolgálok.

A dijszabvány és naptárt múlt évben a kö�
zönség is megkedvelte, minek folytán azok eláru- 
sitását (a postaügy ösmeretének terjesztése czél- 
jából) becses figyelmébe ajánlom.

még jó is, legalább gyorsabb forgásba hozza a vélt, j 
a mire a folytonos ülés mellett még szükség is van ; 1 
hanem egész máskép áll a dolog a „poste-restan- 
te“-ot keresőkkel az igazolások körül. Ezekkel 
szemben kifakadásokkal semmire sem mehetsz, j 
hiszen legnagyobb részük oly alázatos, oly kérő 
hangon zaklat, háborgat, hogy restelsz velők szó�
vitába keveredni, s ha legsürgetősebb dolgaid kö�
zepette, hallod ama mindig egyforma kérdést; 
„Nincsen poste-restantc levelem vagy csomagom?“ 
— magadban átkozod a sorsot, mely éppen ez idő�
ben hozza őket eléd. Csak magadba fojthatod ha�
ragodat, kitörni engedned lehetetlen. Másrésze pe�
dig oly válogatott gorombasággal rohan meg, ha 
igazolványát kérni merészled, hogy te, ki tagja 
vagy amaz intézetnek, melynek tisztviselőiről azon ; 
(igaz is. nem is) szólásmondás „goromba, mint egv ' 
postász“ kezd lábra kapni, — bátran elmehétnél j 
hozzá leczkéket venni e tudományból. Hja, a világ ; 
ítéletét megváltoztatni nehéz, s ha egy nap kétszer ' 
vagy kitéve gorombaságoknak azok részéről, kik i 
téged vádolnak ezzel, vigasztalhatod magad, hogy 1 
másnap hetvenkétszer lehetsz kénytelen azokat , 
zsebre nikni. Ez ássa alá egészségedet, ez veszi | 
el kedvedet, s ez tesz végre is hypochondorrá.

Csak néha, nagyon ritkán ráz fel valamely 
kedélyes jelenet egykedvűségedből, a mosolygás 
ránczait varázsolva oda arezodra. amitől az, leg�
alább a hivatalban már rég elszokott.

Képzelj magadnak egy sovány, vézna fiút, ki

kérőleg mereszti reád félénk szemeit, esedező vé�
kony hangján kérdezve főied, nincs e poste-restan- 
te pénzes levele édes anyjától. Igazolványa persze 
nincs, hanem ha akarod, megmutatja neked zseb�
kendője csúcsát, ott láthatod neve két kezdő be�
tűjét. Mit fogsz vele csinálni? El akarod kergetni, j 

de szeme oly esedezve néz reád, zsebkendőjét jobb�
jában oly remegve nyújtja eléd. hogy akarva, nem 
akarva, könyörületből átadod neki levelét. — Egy 
kis idyll e száraz prózai életben, egy kis szélcsend 
mely után újra a kedves közönség panaszvihara 
fog következni.

A karácsonyi ünnepek tehát közeledtek.
A forgalom naponta élénkebb. a hivatalno�

kok arcza a hivatalos asztal mellett naponta ko- ■ 
molyabb. s a munka folytonosan megerőltetőbb l 
lett. Egyik fél a másiknak adta át. az ajtó kilincsét, ; 
szünet nélküli lármával tolonuálva, taszigálva egy- j 
mást: — miudenik első akart lenni, mindenik 
gyorsan kívánta végezni ügyét, s rend nélkül előre- 
hátra hullámozva, vagy egyes helyeken mint han�
gyaboly összeszorulva, éppen túlságos sietségük ; 
által késleltetek önmagukat, s késleltetének ben�
nünket is.

Semmi sem hat pedig oly zavarólag a műkö�
dő tisztviselőre, mint az a zaj, az a folytonos lár�
ma, mely postahivatalainkban tapasztalható, s mely�
nek előidézésében kiváló alkalmakkor szinte ked�
vét látszik találni a közönség. Kérés, fenyegetés 
mind hasztalan ; nincs eszköz, melylyel őket csen�

dességre lehetne hozni. Ez okból aztán a hivatalnok- 
sietsége által iparkodik őket tehetsége szerint ki�
elégíteni. hogy tőlük megszabaduljon, pedig a si�
etség rósz tanácsadó, — saját magamon voltam 
kénytelen ezt tapasztalni.

Deczember 24-én, karácsony előestéjén tör�
tént.

E nap délutánján, hivatalba menetelemkor, 
útközben rég nem látott egy barátommal találko�
zóm. Mindketten nőtlenek, elhatároztuk együtt 
tölteni ez estét, s ő megígéri, hogy esti hat óra�
kor értem fog jönni. Elválva tőlem, sietve halad�
tam hivatalom felé, dolgaimmal hogy bizton kész 
lehessek a mondott időre.

A hivatal helyisége tömve volt. miként a tél, 
ha a tavasznak kénytelen átengedni helyét, még 
egyszer utoljára érezteti erejét, s kiadja utolsó 
mérgét, — e napon a közönség is legsűrűbb hul�
lámzásban mozgott ki s he a hivatalban, — s mind�
nyájunknak össze kellett magunkat szednünk, hogy 
óhajaikat kielégíthessük, folytonos, megerőltető 
munka között eltelt a délután, — különösen ne�
kem jutott ki belőle. Oly mennyiség pénzes levél s 
karácsonyi ajándékokat tartalmazó csomag érke�
zett, s oly sok utánkérdezősködésnek voltam ki�
téve, hogy ennyivel már rég nem voltam elhal�
mozva. s annyira rég nem elfoglalva.

Az óramutató már lassan közeledett a hiva�
talos óráink bevégzését jelentő hat óra felé. Bará�
tom is megjött volt, s minthogy az érkezett pesta-
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Elárusítók 5 példányért csak 4 példánynak 
árát fizetik, azaz (legkevesebb 5 példány megren�
delésénél) minden forinttól 20 kr. kedvezményben 
részesülnek, mely összeg a megrendelésnél mind�
járt levonható.

Utánvétel melletti megrendelésnél a postadi�
jat a megrendelő fizeti.

Kérem az előfizetések és megrendelések mi�
előbbi szives eszközlését, hogy a nyomatandó pél�
dányok száma iránt magamat tájékozhassam.

Kéméivé, hogy szerény müveimtől (most mi�
dőn a postaügyet a külföldön már az elemi is�
kolákban is tanítják), becses pártfogását nem fog�
ja megtagadni, maradtam

Debreczenben, 1877. augusztus hóban.
tisztelettel

Höszörrtiéii y  i K á lm á)i,
m. k. postatiszt.

N yilványos köszönet!
„Donec eris felix,

Multos numerabis amicos.“

A „Posta-Közlöny 27-ik számában kartár�
saimhoz, illetve barátaimhoz egy kérést koczkáztat- 
tam; hogy segédkezet nyújtsanak, a Frankel Ferencz 
volt f. vadászi postamesterért reám rovott adósság 
törlesztéséhez.

Fentebb emlitetr tartozás fedezésére követ�
kező barátaim szíveskedtek adakozni:

1 Vuies Tivadar Csalnia — frt 50 kr.

2 Löeszl Camilla Mező-Peterd 1 77 — 7’

3 Leszich Gyula Dautova — 77 50 n

4 Kisfaludy László Szerednye — 77 50 75
5 Kertész Ferencz Lovasberény 1

n
— V

6 Holczer Ignácz Csáki-Gorbó — 7) 50 w
7 Leschofszky L. Igló — n 50 77

8 Angyal, Zenta — 77 50 n

9 Szabó, Zenta — 71 50 1?
10 Kubinyi Izabella Sugatagj
11 Opris Katinka „ j

1 •i — 77

12 Kafga Gyula 0-Kanizsa. 1 — 77
13 Polák Henrik Dóiba — r 50
14 Francsics Teréz Kocsola — 77 50 77

15 Dukes Manó Tapolcza 1
r

— Ji
16 Tomastyik K. Namesztó — 11 50 77

17 G. F. Kőhalom — 51 50 75
18 Borbáth Sándor Bánffy-Hunyad — 77 50 77

19 Toborfy Lajos Budapest 1 75 — -
20 Plennel Antal Pelsütz — 75 50 77

21 Fleiscbhackernő Báté — 55 50
22 R. F. Rétságh — 77 50 15

küldemények átvételével s kiosztásával már telje�
sen kész voltam, s mivel a közönség is egészen 
magamra hagyott, — nem tartva többet attól, hogy 
valaki újra jönni fogna, rendes napi dolgaim be�
végzéséhez láttam, titkon örülve kartársaim boszu- 
ságán, kik még mindig kézzel lábbal munkálkodtak, 
fáradoztak a közönség kiszolgálásában. De a sors 
nem akarta, hogy kárörömem sokáig tartson.

— Kérem — szólalt meg egyszerre egy ud�
varias hang ablakom előtr.

Kinéztem, szemügyre veendő azt, ki éppen 
a legutolsó pillanatokban jelentkezik. Magas, bai- 
na, szépnövésii 24—26 éves fiatal ember állt 
előttem.

Magas köcsögkalapja ragyogott, mintha e 
pillanatban került volna ki a boltból, — czvikke- 
re mintha oda lett volna nőve orrához, s nehéz 
arany-lánezát ujjai körül csavargatva, hanyagul 
dülleszkedett oda a rácsozathoz. Ruhája a legügye�
sebb szabó keze alól látszott kikerülve lenni, s tar �
tásán az az urias semmivel sem törődés volt elömöl�
ve, mely a világfiakat jellemzi. Szemei lankadtan 
néztek reám szemüvegei mögül, s arczát az élv- 
hajhászók halaványsága boritá, a mely oly anuyira 
érdekes a nők előtt.

Ma sem tudom mi volt, —■ sejtelem- e vagy 
mi, — a mi arra indított, hogy oly részletesen vizs- 
gálgattam ez uracsot, — eddig ez még nem volt 
szokásom.

— Mi tetszik ? — kérdem végre.

23 Béres Elek Kistelek — frt 50 kr.
24 Sárkány Erzsi Udva n 50 75

25 Csehy László Páczin » 50 77

26 Durcsinszky L. Papina i „ — 77

27 Postahivatal Nagy-Bánya 71 50 77

28 Fischer Orsóvá 55 50 77

29 Fodor Péter Tasnád 71 50 Ti

30 Nagy Mária A. Zsolcza 71 50 11

31 Palkovics Ujszőny »1 50 11

32 Skoda Lőrincz Zólyom-Lipcse — „ 50 71

33 Pálmay Béla Boicza 1! 50 77

34 Csapó Dezső Furta 1 . — 15

35 Belius György Gálszécs 1 » — 77

36 Bálkányi J. Gálszécs fi 50 77

37 Érmikályfalváról névtelenül 1 „ — 77

38 Dörfel Aurel Meczeuzéf 77 50 77

39 Egy özv. pmesternő Meczeuzéf 1 „ — 77

40 Postahivatal T. Gyarmatba 1 „ — 77

41 Stolcz Béni Talpas 77 50 71

42 Heim Wendel Beodra 1 „ 50 77

43 Balázs Sándor Paks 77 50 77

44 Zagler Károly Alcsúth 57 50 77

45 Soos Pál Szalacs 1 * — 77

4G Grünwald D. Gesztely 77 50 77

47 Schäffler M. Mezőhegyes 77 50 77

48 Resofszky L. Tolcsva 1 „ — 77

49 Wenser J. Zólyom 1 „ — 77

50 Orosdy Béla Zólyom 1 n — 77

51 Klemm Béla Körmöcz-Bánya o
u 77 — 77

52 Sebők Sándor Békés 1 „ — n

Összeg 36 frt — kr.

Fogadják kedves barátim legmelegebb kö- 
szönetemet szives készségükért, és ne adja Isten, 
hogy hasonló ily kellemetlen ügy zavarja békés 
tűzhelyüket.

Egyidejűleg bocsánatokért kell esedeznem, 
hogy ily későn adok magamról életjelt, mentse 
azonban ebbeli mulasztásomat azon alapos ok, hogy 
hét heti távoliét után csak e bő 21-én tértem haza 
a fürdőből.

A viszontlátásig

V en d  égi, 1877. augusztus 24.

Scholcz Ferencz.

Vegyes közlemények.
— Bekiildeteít. A „Posta-Közlöny8 t. szer�

kesztőségének. E lapok 33. sz. a kirkarang hasáb�
jában levő hir, hogy az itteni postaépületen az or�
szág czimert sárral megdobálták, a levélszekrényt 
letépték volna, — nem való, s ennélfogva uem te-

— Uram — szólalt meg újra, s hangja egész 
rokonszenvesen csengett, - -  teguap tevetet adtam, 
fel Pesten önönmagamra ide poste-restante czimez- 
ve 1000 írttal, azt hiszem, már itt kell lennie?

— Szabad tudnom nevét?
— Kalmáry Jenő.
Emlékeztem levelére. Ez nap délelőtt érkezett, 

s már csak éppen ez egy bevert még nálam, szinte 
örülni kezdtem, hogy ezen is túlahatok.

— A levél itt van — szóltam tehát hozzá, — 
kérem igazolványait.

— Mi tetszik? — kérdé s bámulva nézett
reám.

— Igazolványait kérem, — szóltam újra, — 
útlevelét, vagy oly okmányát, melyben személy- 
leírása s sajátkező aláírása foglaltatik.

— Megbocsásson uram ! Poste-restante leve�
lekkel még soha sem volt dolgom. Ezt is csak bizonyos 
okból küldtem igy önmagam czimére, de nem tet�
tem volna, ha előre tudom, hogy még ily kellemet�
lenségem is leeud vele. Az hiszem belföldön vagyok, 
útlevélre ennélfogva szükségem nincs, s arra 
még csak nem is gondoltam, hogy valaki szavaimban 
kételkedjék.

Arczába néztem; — a sértett büszkeség ki�
nyomata volt azon elterülve. A hányszor csak iga�
zolvány nélkül levő egyénekkel hozott még eddig 
össze a sors, mindannyinál e kifejezést olvashatám 
le arczukról. Személyes sértést találnak-e abban, 
ha első szavukra el nem hiszi az ember azonossá-

hettem semmi nemű jelentést a tek. szolgabirói 
hivatalnál.

Ez nem most, hanem ezelőtt 9 évvel három 
Ízben történt.

Kiváló tisztelettel vagyok
Znióváralján, 1877. évi augustus 22-én.

H a n zé ly  Jó zse f ,
kir. postamester.

— A kassai m. kir. postaigazgatóság részéről 
ezennel közhirré tétetik, miszerint Abaujvármegye 
Alsó-Kéked helységében folyó évi augusztus hó 21-től 
uj postahivatal lép életbe, mely nyáron naponkint 
közlekedő küldönczkocsi-postajárat, télen keten- 
kint háromszori gyalog küldöncz-postajárat által 
lesz a zsadányi postahivatallal összekötve. A posta- 
hivatal forgalmi területét: Alsó- és Felső-Kéked 
Pányok és Újvár községek képezendik.

—  (A tudakozványok irodája New-Yorkban) 
[Inquiry-Office] melynek élén Mr. Halbett mint 
superintendens (főnök) áll, és hova a hamisan 
czimzett levelek is küldetnek, legközelebb az ot�
tani vezér postamester Jamesnek oly jelentést tett, 
melyben az üzleteknek összege kimutattatik, melye�
ket ezen iroda három havi időtartam alatt keresztül 
vitt. Ezen jelentés a következő tételeket foglalt magá�
ban. A superintendens Íróasztaláról átvett tudakoz�
ványok, eltűnt levelek, csomagok stb. miatt 9121; a 
postaállomásokról ezen hivatalhoz visszaküldött le�
velek 22,910; postalevelek bejelentettek és az Of- 
ficekez mint át nem adható levelek (dead letters) 
küldettek 34766; összes mennyisége azon levelek�
nek, melyek az Officehez mint át nem adhatók át�
küldettek 62184; levelek, melyek a feladóknak 
visszaadattak 30894 ; tökéletlenül czimezett leve�
lek megvizsgálás végett beérkezett 38283; kijaví�
tott czimmel elküldetett 36918 ; tökéletlenül czime�
zett levelek a Dead letter Officehez küldettek 713; 
értékes át nem adható levelek a Dead letter Office- 
tól a levélfeladónak leendő visszaadása végett be�
érkezett 439; porto miatt visszatartott csomagok, 
röpiratok, újságok stb. 15507 ; a Dead letter Office- 
hoz küldetett 1396; maculaturhoz tett újságok 
12092. Ebből kitűnik, hogy mily rendkívüli műkö�
dést fejt ki az Inquiry-Office Newr-Yorkban.

Távirdaügyek.
(Egy grófnő mint távirásznő) a kereskedelmi 

minisztérium Wimpfí'en Hedvig Grófuőt cs. k. táv- 
irásznőnek nevezte ki. Schlesinger Zsigmond erről 
a „N. Wiener Tagblattu-ban a következőt írja: Ez 
az urhölgy, mint tudjuk, a boldogult Báró Sina uno�
kája, Grói Wimpfí’en, a távirdaügy vezérigazgatójá-

gukat, vagy pedig más oka van-e, azt még nem tar�
tottam érdemesnek kutatni. Megelégedtem a tény�
nyel, — ez már nagyon megszokott volt előttem.

— Sajnálom — mondám — de igy, igazol�
vány nélkül önnek a levelet át nem adhatom. Ha 
van itt helyben ösmerőse, ki önért kezességet vállal, 
úgy holnap szíveskedjék vele eljönni, reggeli nyolcz 
órától kezdve itt található vagyok.

— Idegen vagyok, ösmerősöm nincs, de.
Boszúsan néztem az órára. A mutató már túl�

haladta a hat órát, s minden jel oda mutatott, hogy 
látogatómat nem egykö-nnyen fogom lerázhatni nya�
kamról. Sietve összeszedtem tehát az asztalomon 
még szétliányva levő irományaimat s e közben há- 
borgatomra néztem, ki hirtelen félbeszakítva mon�
datát, tárczáját ragadá ki zsebéből, s lapozgatni 
kezde benne. Ez is nagyon is meretes művelet ily 
esetekben; — ha igazolvánnyal nem bírnak, min�
denféle papírokat raknak eléd, a rájuk czimzett 
levelek boritékából kezdve fel egész a keresztiévé, 
lig, — de a mik mind nem vezethetik őket az óhaj�
tott czélhoz. Nem sokat gondoltam tehát ezzel, s 
folytatám irományaim elrakását, elhatározva, kur�
tán utasítani őt vissza, ha ilyenekkel alkalmatlan�
kodni kezdetid. Pont hatkor reméltem elmehetni, s 
már egy negyed hét e járt az idő, s nekem még 
mindig hivatalban kellett lennem. Marokra fogtam 
mindent s bekánytam fiókomba, nem is ügyelve 
többé látogatómra.

(Foly. köy.)
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Dak leánya. A Gróf természetesen fizetés nélkül 
vállalta el hivatalát, sőt ellenkezőleg mióta azt el�
fogadta, sok szép pénzt fizetett rá különféle önkén�
tes czimekalatt. Ha Hedvig grófnő szintoly értelemben 
mint édes atyja szándékozik hivatalát viselni, és ha 
átalában a távirdai szolgálat ezen kissé költséges 
neme a grófi családban még tovább íejlesztetik, 
akkor mindenesetre jó, hogy öregapja milliomos 
volt, és hogy azt Báró Sinának nevezték. Ily kis 
mellékjövedelem mellett, még egy „cs. kir. távirász- 
nőJ havi fizetéséből is igen csinosan meg lehet 
élni, — mi különben az ellenkező' esetben meg 
nem történhetne. Mondhatjuk, nagyon szép azon 
elővigyázat, ha egy fiatal grófnő és milliomos uno�
kája cs. kir. távirásznoül magát kiképezi — de 
még szebb volna ezen elővigyázat, ha mind azok, 
kik távirásznőktil kiképezik magukat, egyúttal 
milliomos örökségben is részesülnének.

HIRHARANG. — A morva postamesterek 
egyesülete f. é. szeptember 11-én tartja rendes évi 
közgyűlését Troppauban avárosháza nagy termében. 
Ez alkalommal előadást is fognak tartani a hazai 
postatörténetből és az osztrák postahivatalnokok 
társadalmi életéből. — Veszélyes küldemény. Mi�
dőn a glasgowi postahivatalnál az Amerikából 
érkezett csomagokat rendezték, feltűnt egy kicsi 
zacskó is, mely egy felülről átlyukasztott horgany- | 
dobozt tartalmazott. Közelebbről megvizsgálva azt 
találták a hivatalnokok, hogy a doboz telve van élő 
s döglött koloi'üdó bogarakkal és sáskákkal. A \ 
küldeményt azonnal megsemmisítették. — Olaszor�
szág és az amerikai „Egyesült-Államok közt a 
postautalványozást életbe léptették. Az utalvány 
maximuma olasz részről 250 lire, az egyesült álla�
mokból pedig 50 dollárig terjedhet. — Franczia- 
országban szeptember 1-ével beszüntetik azon 
rendszert, melyszeriut csak bizonyos kijelölt pos�
tahivatalok foglalkoztak a külföldi postautalványo�
zással. A nevezett időtől kezdve az összes franczia 
postahivatalok fogadnak és küldenek pénzt és utal�
ványokat a nemzetközi postaforgalom részére. — 
Szegedtől Makóig, és Kun-Félegyházától Csongrá- 
dig lóvonatu vasutat fognak legközelebb épiteni. — 
Csehországban a kereskedelmi testületek újabban 
ismét sürgető feliratot intéztek az osztrák posta�
igazgatáshoz a faluzó levélhordárok életbe léptetése 
tárgyában. — Glasgowban uj postapalotát építet�
tek, melynek alapkövét Wales angol trónörökös 
tette le. Az épület elkészítése és megnyitása alkal�
mából rendezett ünnepély 9000 írtba került. — A 
bullapesti postaigazgatósági kerületben ezidőszerint 
eny postatiszti, illetőleg gyakornoki állomás betol- i 
tömlő. — A vasúton meghalt. A 8. számú posta�
vonaton, mely tegnapelőtt este Budapestről elin�
dult. Rákos-Palotán észrevették, hogy a postawag- 
gonban ülő Miser vonatvezető, ki Budapestről 
legjobb egészségben távozott, halva ül a helyén. 
— A posta- és távirda épületben igen sok vizet 
használnak fel, a nélkül, hogy megfelelő összeget 
fizetnének a vízvezeték használatáéit. Ez okból a 
palotába vezető csöveket már el akarták zárni, mi�
dőn a kérdés a belügyminiszter elé került, ki a 
városnak adva igazat, elrendelte a többlet-fogyasztás�
ért járó dijak kifizetését. — A legközelebb megjelenő 
postatiszti névtár szabatos összeállithatása végett a 
vidéki postahivataloknál legutóbbi időben történt sze�
mélyzet változást, szíveskedjenek e lapok szerkesz�
tőségével mielőbb tudatni.

Szerkesztői sürgöny.
K a p n i k. Előnyös feltételek mellett elintéztük. 

Legközelebb bővebben

H o s s z n m e z  ti. Azonnal postára ailtnk.

L. P. Az aradi vonalon életbe léptették.

Pályázatok postamesteri állomásra.

1. Veszprém megyei P á p á n. 2700 írt tiszti fize�

tős, 310 fit irodai és 5''4 írt szállítási átalány. Postáig. 

S pron.

2. Gömörmegyei R a g á l y o n .  120 frt tiszti fi�

zetés, 40 frt irodai és 480 frt szállítási átalány. Postáig. 

Kassa.

3- Bácsmegyei G a r á n. 120 frt tiszti fizetés, 40 

frt irodai és 1032 frt szállítási átalány. Postáig. Te�
mesvár.

4. Nyitramegyei D r a h ó c z o n .  150 frt tiszti 

fizetés, 40 frt irodai és 120 frt küldöncz átalány. Postáig. 
Pozsony.

5. Nyitramegyei B r u n ó c z o n .  150 frt tiszti fi�

zetés, 40 frt irodai és 120 frt küldöncz átalány. Postáig. 

Pozsony.

6. Hunyadmegyei R n s s o n. 200 fi t tiszti fizetés, 4ü 

frt irodai és 200 frt szállítási átalány. Postáig. Nagy�
szeben.

Pályázatok postakezelöi állomásra.

1. Bácsmegyei U j - S z i v a c z o n  a postakiadói 

állomás, 12 frt havi fizetés és teljes ellátás mellett azon�

nal betöltendő. Szakképzett postakiadó urak ebbeli kérvé�

nyeiket Kovalik János, m. k. postamesterhez Uj-Szivaczra 
intézzék.

2 A p u s z t a-p o ó i m. k. postahivatalnál 

egy, a mozgó-posta uj rovatolásban jártas postakiadó azon�

nal alkalmazást nyerhet- Megkeresések a pályázó feltételei�

vel Révész József m. k. postamesterhez Pnszta-Poóra in- 
tézendök.

Ajánlkozások.
— E g y  23 é v e s  nőtlen, 7 gymnáziumi osz�

tályt végzett okleves néptanító, óhajtana teljes ellátás 

mellett postagyakornokul, illetőleg postakiadói jelöltül al�

kalmazást nyerni. A szives meghivó levelek Heé Sándor 

ref. tanító czime alatt M ez ö-T á r p á r a  küldendők.

— E g y  m a g á n y o s a n  álló fiatal özvegy 

asszony, ki több ideig kezelte szülei házánál a hivatalt 

s igy egészen sajátkezüleg is képes azt vezetni — óhajtana 

szerény feltételek mellett mint postagyakornoknö, vagy ke- I 

zelünü felvétetni. — Kisebb helyeken gyermekek tanitá- j 

sát is elválalja. Adhat oktatást a magyar, német és fran- | 

czia nyelvben, ugyszinte a zongorában. Szives megkeresé�

sek A. H. 16 czim alatt poste-restante Nagy-Kanizsára Zala- | 

megye küldendők.

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

postakiadó, ki egy nagyobb forgalmú postahivatalnál több 

éven át önállóan működött, a magyar, német és tót nyel�

vet bírja, jó bizonyítványokkal és biztosítékkal rendelke�

zik, keres mielőbb alkalmazást. A szives meghívók Lud- 

maun Pál postakiadó czimén Lőcsére küldendők.

— E g y  21 é v e s  egyén, ki 4 gymnáziumi és 

3 osztály állami képezdét végzett, a magyar és német 

nyelvben, valamint a postakezelésben is teljesen jártas, 

óhajtana valamely m. k. postahivatalnál mint gyakornok, 

illetőleg mint postakezelöi jelölt alkalmazást. A szives 
meghivó levelek Feiner Miksa czimén Gyöngyösre inté- 
zendök.

— A p o s t a k e z e l é s b e n  némileg jártas 

egyén, ki megfelelő bizonyítványokkal rendelkezik, óhajtana

a nagyváradi kerületben valamelyik m. k. postahivatalnál | 

gyakornokul felvétetni. Az ebbeli szives meghivó levelek 

Katz Sámuel czime alatt Nyír-Bátorba küldendők.

V i o l a s z i n ü
z c c l s u s o I ó  t l r ^ t a ,  i-

20 krajezárért 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 
csatol tátik.

Debert Gf/öri/i/.
ni. /,. }iost<i mester Zichy falván (Torontál in.)

Tiller Mór és testvére.
a  n m é l tó s .  k e re s k .  m . k i r .  m in is z té r iu m  á l t a l  

m e g b íz o t t  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 postatisztből arany- 

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

GO k r t ó l ..............................................  14 irt 25 krig
1 finom szürke pantaló . 8—10-ig. — „
1 a legfinomabb fajból . 11—12 „ — „
1 téli köpeny 24 írttól . . 38 ,  — ,
1 eaőköpenycsuklávallOfrt. 12 „ — „
1 sapka, valódi ®/o arany

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

arany jelvénnyel...................................  3 „ — „
1 ugyanaz ernyővel . . .  3 „ 25 „
1 szabályszerű nyakravaló — „ 4 0  ,
1 pár arany vagy ezüst hím�

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

kalap urak vagy fiuk számára 1 frt 50 ártól 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 sziir,csuklyával 18 ifi 
1 szabáiyszerü zubony . . 7 „ 50 *
1 szabályszerű nadrág . . G , 30
1 ,  kalap . 3—3 n 50 ,
1 „ sapka . . 1 „ 50 „

jó erős négy karimás posta sip . , . 1 39
1 „ „ három „ „ , . . . . 1 „ 4(v ”
1 „ „ s í p  zsinór ...............................  1 „ 25 „
5 kilogramm jó spanyol v ia sz ................ 4 n _
1 jó erős börtáska levélhordók számára

G ír t tó l ................................................... 8 _
1 ugyanez nagyobb minőségben csoma�

gokra 9 í r t t ó l ...................................... lO 50
1 jó szerkezetű tized málha mérleg sulyok I5 ” _
1 jó szerkezetű levélmérleg tányérral . 3—6 ” 50 [
1 jó erős levélgyűjtő-szekrény postaczi-

merrel 7 frt 50 k r t ó l .......................  9 50
1 jó erős posta czimer 7 frt 50 krtól . 9 ” 54 *

12 jó minőségű tekete irón 35 krtól . . — 75
12 jó minőségű kék irón 55 krtól . . .  — " 85 '
12 jó minőségű vörös irón 70 krtól . . _  n 95
12 jó minőségű tolltartó 25 krtól . . .  _  n 60
1 doboz fiuom aczél toll 50 krtól . . 1 25 „

jOO hivatalos boríték czimmel........................ „ 6 0  ,
lOO ugyanaz vastag pap írbó l...................  1 „ 20 „
lOO jelentési i v ........................................... 1 ,  29 l
100 pénzes levélboriték .......................... — „ 6 5
100 levél papír festett monogrammal . . — „ 95
100 hozzá való boríték ..............................— „ 9 5
100 levél boríték czim nélkül 36 krtól . — „ 6 5  „
100 látogató jegy 65 k r t ó l .......................  1 ,  55 l
100 hozzá való boríték ....................................— „ 3 5  „

1 nagy korsó fekete t i u t a ............................— „ 3 5
1 nagy korsó finom viola tiuta . . . .  — „ 4 5  „
1 kis üveg bárminő sziuü tenta . . . .  — „ 10 „
1 korsó, l/a kilogram fekete bélyeg festék 1 „ -— „
1 betüzöböz való szelencze párnával . . 1 „ 50 „
1 rizsma fogalmazó p a p í r .................... 1 „ 85 „
i rizsma fehér iroda papír 2 frt 50 kitói 3 „ 50 „
1 koncz jó csomagoló p a p ir ........................ — „ 40 ,
1 vonalzó 10 k rtó l........................................— „ 5 0  r
1 par jó erős lópokrócz I-sö szánni . . 3 „ 60 „
1 pár jobb fajta 11-dik számú . . . .  4 „ 80
1 pár legjobb minőségű III-dik számú 5 ft 8 „ 95 „
1 drb fehér vagy színes ing 1 frt GO krtól 2 „ 65 „
1 drb vászon nadrág 1 frt 20 krtól . . 2 „ 50 „
G drb fehér vagy színes zsebkendő 90 krtól 4 „ 50 „
6 drb fehér vagy színes kapeza 90 krtól 3 „ 75 „
1 ing gallér vagy nyakkendő 20 krtól . 1 „ 50 „
1 jó erős revolver 7 frt 50 krtól . . .  12 „ 50 ,
1 szimpla vagy dupla pisztoly 2 írttól . 3 „ 25 „
1 postatiszti kard elefánt csont marko�

lattal s arannyal kirakott tokkal . . 15 ,  -  ,
ehkez k a rd k ö tő .................................. .... 5 írt kr,
l pénzes zacskó felvágó k é s .......................  — „ 35 ^
4/. említett tárgyakon kívül még megrendelhető a lehető 

legolcsóbb arak 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 ajándékoknak 
alkalmazó tárgyak, úri és hölgy nyakravalók, zseb- és fal�
órák.
1 Deák Fereucz emlék é r e m .......................  -  frt oO kr#

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

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

jelvény sat. részletesen is megrendelhető, éa ugyanazon 
áron számittatik amint a n. méltós. kir. keresk. miiűst. 
által megliataroztatott.

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

3 s r  Minthogy szállítási üzletünket a pártolás foly�
tán, melyiien a u. é. vidéki közönség részesített nagyobbi- 
tottuk, és ezeutul nem csak a tok. 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 után vételi lap hozzánk vissza
érkezik, az utánvételi összegből hatos kamatot posta 
utalványon az illető közbenjáró m kezeihez fogunk juttatni. 

T iller M ór és testvére , szállítótc.

Budapest, 1377. Wilckens F. C. és fia nyomása koronaherezeg-uteza 2. sz.Laptulajdonos : Joanovich György.


