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TÁYIEÁSZATI EEN D ELETEK
T A It A.

1. szám. 1870. Január 24.

A magyar királyi távirdai hivatalnokok számára a földművelés-, ipiar- és kereskedelom- 
ügyi magyar királyi ministerium távirdai szakosztálya által ezen számmal egy hivatalos lap 
kiadása kezdetik meg, mely 

főlapból és
melléklapból fog állani.

A főlapban csak a távirdaszolgálatot szabályozó rendeletek bocsáttatnak közre; me
lyek — ha különben már azelőtt nem léptek érvénybe — az ezen lapban való kiadás napjától 
számítandó 8 nap múlva, minden továbbá hivatalos utón való kihirdetés nélkül kötelező ere- 
jüeknek tekintendők. Minden más a távitdákat vagy a személyzetet illető közlemények a 
melléklapban fognak közöltetni.

A főlap czírne leend :

„Táviraszati rendeletek tá ra “,
a mellék lapé pedig

„Távirászati közlem ények,“
Mindkettő külön számozva ét lapozva adatik ki, és pedig a főlap mindannyiszor, a 

hányszor egy vagy .öbb általános érvényű rendelet lesz közrebocsátandó ; a melléklap azonnal, 
a min a indandó közlemények egy félívnyire összegyűltek.

E közlemények közé fel fognak vétetni:
a távírdákat és távirdaszemélyzetet érdeklő általános hazai, p. o. honvédelmi, pénz- 

ügyi, postai stb. Vendeletek vagy ezeknek kivonatai;
a távirdanyitásck;

„ megszüntetések;
„ szolgálati változtatások;

a hálózatban előjött változások, úgy a külföldiek mint a belföldiek, a belföldi személy
zetben történt változások, u. m. kinevezések, elbocsátások, előléptetések, állomáscsorék, áthelye
zések, kitüntetések és büntetések;

a külföldi távirászatban felmerülő általánosabb érdekű újdonságok, haladási moz
zanatok stb.

E szerint a közlemények kétfélék lesznek, ugymint 
hivatalos k és 
nem bivatalo«ok.

A nemh v-italos részben különösen a szakképzettség előmozdítására szolgáló ismeret- 
terjesztő közlemények fognak helyet foglalni, s e rész egysz rsmind ogy önálló távirászati 
szakism reteket torjosztö közlönyt is fog mindaddig pótolni, niigogy ilyen irodalmunkban létrejő.

E hivatalos lap most egyelőre a szolgál t érdekében magyar és német szöveggel lesz 
szerkesztve, horvát szövegben is akkor fogván közzétetetni, midőn azt a helybeli körülmények 
és a szolgálat igényei lehetővé teendik.

I

1



2

Rendelet
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. minister rendel te, melyig el az ál
lamsürgönyök dijkötelezettsége szabályoz

tatok.
20,354/6111. sz.

A sürgönydij fizetése a kormányi s törvény- 
hatósági közegek által feladandó, eddig díj
mentesen kezelt állami s hivatalos sürgönyökre 
is kiterjesztendő lévén, a es. kir. kereskedelmi 
ministeriummal egyetért ve,s a nemzetközi táv- 
irászati egyezmény illető határozatait szem előtt 
tartva, a m. kir. táviró-l álózat vonalain szállí
tandó, az osztrák-magyar monarchia bármely 
távírdájában feladott, s ä monarchia határain 
belül fekvő helyre intézett, fenemlitett sürgő 
nyök díj kötelezettségét illetőleg a következő
ket rendelem :

1. §.
Minden, az állami, vagy a magán sürgöny

zésre használható vasúti táviró-vonalon szál- 
litandó, a ministerektől, a szárazi és tengeri 
hadparancsnokoktol, sezek alárendelt közegei
től valamint a diplomatiai és consulsági ügy
nököktől, úgyszintén a törvényhatóságoktól, s 
ezeknek önállóan működő, állami sürgönyök 
feladására jogositott közegeitől kiinduló, akár 
belföldi, akár nemzetközi sürgönyök, s az ezek
re adandó feleletek, melyek eddig díjmentesen 
kezeltettek, 1870-ik január 1 tői kezdve kivé
tel nélkül, szabályszerű díjazás alá esnek, a mi 
által azonban a távirási sorra nézve, a magán
sürgönyök feletti eddigi elsőségüket nem ve
szítik el.

Az oly sürgönyök, melyek közhivatalban 
álló személyektől magán-ügyeikben adatnak 
fel, ezután is minden tekintetben magán sürgö
nyökként kezelendők.

2 . §•

Az arra jogositott egyénektől, hivataloktól,

Verordnung
des kgl. ung. Ministers f  ür Ackerbau- In
dustrie lind Handel, womit die Bestimmun
gen über die Taxpjlichtigko.it der Staats

depeschen festgestellt werden.
Nr. 20,454/5411.

Nachdem die Taxpflichtigkeit auch auf die 
von den Organen der Regierung und der Ju
risdictionen aufgegebenen Staatsdepeschen aus
zudehnen ist, so findeich im Einvernehmen mit 
dem kais : königl. Handelsministerium und in 
Beachtung der bezüglichen Bestimmungen dc3 
internationalen Telegraphenvertrages, über die 
Gebührenpflichtigkeit der auf den Linien der 
königl.ung.Telegraphen-Verwaltung zur Beför
derung gelangenden Staatsdepeschen, welche 
bei irgend einer Telegraphenstation der österr. 
ungarischen Monarchie aufgegebenen und nach 
einem innerhalb der Monarchie liegenden Orte 
befördert werden, festzusetzen:

§• 1.
Alle auf die Staats- oder für Privatcorres- 

pondenzon eröffnoten Eisenbahn-Betriebs Tele- 
graphenlinien zur Beförderung gelangenden,von 
den Ministern, den Commandanten der Land- 
und Seemacht und den Ihnen untergeordneten 
Organen, wie auch von den diplomatischen und 
Consular-Agenten , dann den Jurisdictionen 
und ihren selbstständig functionirenden, zur 
Aufgabe von Staatsdepeschen berechtigten Or
ganen ausgehenden, sowohl internen als inter
nationalen Dopeschon und die auf eben diese zu 
gebenden Antworten, welche bisher taxfrei be
handelt wurden, sind von 1. Jännor 1870. aD, 
ohne Ausnahme, der tarifmässigen Gebühren- 
Entrichtung unterworfen, wodurch jedoch in 
Bezug auf das den Staatsdepeschen vor den Pri
vatdepeschen gebührende Vorrecht bei der Be
förderung keine Aendorung ointritt.

Telegramme, welche von den im öffentli
chem Dienste stehenden Personen im eigenen 
Privatinteresse aufgegoben werden, sind auch 
hinfort als Privatdepeschon zu behandeln.

§. 2 .
Die kgl. ung. Telegraphenstationen werden

)
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s hivatalos közegektől feladott államsürgö- 
nyöket a magy. kir. távirdák a szabályszerű 
dij későbbi leszámolása mellett, előre való fi
zetés nélkül, hitelre fogadják el, és kezelik; a 
leszámolás ezekre nézve évnegyedenkint, a 
központban, a távirda-intézet s az illető köz
ponti hatóságok közt történik, mely alkalmak
kal ezeknek, az alájuk tartozó hivatalos köze
gek által feladott sürgönyök a szükséges ellen
őrzés gyakorolhatása végett át fognak küldetni.

. 3. §.

Az államsürgönyök a táviró-vonalokon túl 
is tovább szállíttathatnak, és pedig:

1) vagy a postával ajánlóit levélkent ingyen, 
vagy

2) küldöncz által, ide értetvén az expresse- 
levélkénti postai kézbesítés is, a küldönczdij fi
zetése mellett, mely az ajánlott vagy kézbesí
tési tudósítást kívánó sürgönyöknél a feladó, a 
közönséges, nem ajánlott sürgönyöknél pedig 
a czimzett hatóság rovására számittatik fe l; 
vagy végre

3) gyorspostával (por eetafette) — a feladó 
hivatal költségére.

A továbbszállitási költségek, az illető hiva
talok rovására, a közölő távirdák által fedez
tetnek, s a központi leszámolásba vétetnek fel.

Testen 1860-iki docz. 20 án.

U t a s i t á s
a m. k. távirdák számára, az 1870-ik év kezde
tével érvényre emelkedett általános sürgönydij- 
kötelezettség foganatosítására, s a sürgönyök után 

járó dijak fizetésére s felszámit ásóra nézve.

A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. k, ministernek 1869. évi deczember 20-án

die von den hiezn berechtigten Individuen, 
Aemtern und amtlichen Organon zur Aufgabe 
gelangenden Staatsdepeschen, gegen spätere 
Aufrechnung der tarifmässigen Taxen, ohne 
Einhebung derselben, als creditirte Depeschen 
annohmen und behandeln; die bezügliche Ab
rechnung wird vierteljährig im Centrum zwi
schen der Telegraphen Anstalt und den betref
fenden Centralbehörden stattfindon, bei welchen 
Gelegenheiten den letztem auch dio von den 
ihnen unterstehenden Amtsorganen aufgegebe
nen Depeschen zur Ermöglichung der nöthi- 
gen Controlle übersendet werden.

§• 3.
Die Statsdopeschen können auch über die 

Telografenlinion hinaus weiter befördert wer- 
don u. z. :

1. entweder mit Post — als recommandirte 
Briefe unentgeltlich oder:

2. mit Boten— einbegriffen die expresse
brieflichen Zustellung per Post, — gegen Be
rechnung des Botenlohnes — bei recommandir- 
ten Depeschen, und Depeschen mit Empfangs- 
anzeigo, auf Kosten der Aufgabe-, und bei ge
wöhnlichen unrecommandirten Depeschen, auf 
Kosten der Adressbehörde; oder endlich:

3. mit Estafette, auf Kosten der Aufgabe 
Behörde.

Die Weiterbeförderungs-gobühren werden 
von den manipulirendon Telegrafenstationen 
auf Kosten der betreffenden Behörden gedockt 
und in die centrale Abrechnung eiubezogen

Pest, am 20-ten Dezember 1869.

I n s t r u c t i o n
fü r die kgl. ung. Telegrapfenstationen, bezüglich 
der Vollziehung der mit Anfang 1870. in Kraft 
tretenden allgemeinen Taxpfliehtigkeit der De
peschen, und der Bezahlung und Aufrechnung 

der Depeschen gebühren.

Im Sinne der am 20. December 1869. sub’ 
Nro. 20354/5411, erlassenen Verordnung des

r
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20354/5411 sz. a. kelt rendelete értelmében az 
állami távsürgönyöknek díjmentesen való keze
lése az 1869-ik év végével a m. k. korona te
rületén is megszűnik, a nélkül azonban, bogy 
az állami sürgönyök kezelési rendjére nézve 
eddig fenállott szabályokon s bevett szokáson 
az által valami változás történnék.

Az e szerint ezután szabáyszerü díjazás 
alá eső állami sürgönyök kezelésében, az azok
ért járó illetékek félsz ámításában s behajlásá
ban ezen utasítás vételétől kezdve azonnal a 
következő szabályok alkalmazandók.

l . §

A sürgönyök osztályozása.
A sürgönyök ezentúl is három osztályba 

soroztainak, u. m.
az államsürgöny' k, 
a tavirdaszolgát ati sürgönyök, és 
a mayán i.r.önyok osztályába.
Ez osztá'yozá-mak megf 1 • ően a sürgönyök 

ezentúl is az eddigi rang oroz than adandók 
tovább, t. i. az államsürgönyök rendesen a 
többi sürgöny előtt táv.randók, utánuk követ
keznek a szolgálati sürgönyök s ezek után a 
magánsürgönyök azon rendben, melyben a táv- 
irógéphez kerültek, és azon sorrend a körül
mények szerint csak annyiban módosulhat, a 
mennyiben a nagyon sürgős távirdaszolgálati 
sürgönyök az államsürgöi yök előtt adandók 
tovább.

1-ör Az ál lám sürgő yök osztályába soro- 
zandók: az államfőtől, a mimsterektől, a szá- 
razi és tengeri hadparancsnokoktól s ezeknek 
alárendeli közegeitől, valamint a diplomatiai s 
consukági ügynököktől, úgy szintén a törvény 
halóságoktól s ezeknek önálóan működő, álla
mi sürgönyök feladására jogosított közegeitől 
kiinduló, akár belföldi, akár nemzetközi 
sürgönyök, s az ezekre adandó feleletek.

Az államsürgönyök számára külön (23. 
számú) feladó levélminta bocsáttatott nyomta

kg. ung. Ministers für Ackerbanu, Industrie 
und Handel, hat die taxfreie Behandlung der 
IStaatsdepescben auch im Vervvaltungsgebie- 
the der kgl. ung. Krone mit Ende 1869. aufzu- 
hören. jedoch ohne hiedurch die bezüglich der 
Manip dationsordnung bisher bestandenen Vor
schriften und Gepflogenheiten zu alteriren.

In der Manipulation der demnach der vor- 
scbrit'tsmäsaigen Taxirung zu unterziehenden 
Staatsdepeschen, und in der Aufrechnung und 
Einhebung der entfallenden Gebühren, sind 
nach Empfang dieser Instruction sofort die 
nachstehenden Normen in Anwendung zu 
bring' n :

§■ 1- •

Classificirung der Depeschen.
Die Depeschen werden auch in Hinkunft 

in drei Classen eingetkeit, nämlich in :
Staa/sd. pescheii,
Telegraphendimstdepeschen, und
Privatdepeschen .
Dieser Classificirung gemäsj sind die De

peschen auch hinfort in der bisheiige i R ang- 
ordnung zu befördern, es sind nämln h die 
Staatsdepeschen gewöhnlich vor allen and reo, 
nach diesen die Amtsdeposchen, und darauf 
erst die Privatdepeschen in der Reihe abzute- 
legraphiren, in welcher eie zum Apparate ge
langten ; und diese Reihenfolge kann nur in 
soferne modificirt werden, als sehr dringende 
Amtsdepeschen auch vor den Staatsdepeschen
abzutelegrapHren sind.

1. In die Classe der Staatsdepeschen sind 
einzureihen: Die vom Staatsoberhaupte,den Mi
nistern, den Befehlshabern der Land- und See
macht und deren untergebenen Organen, dann 

-die von <''en Agenten der Diplomatie und der 
Consulate, wie auch die von den Landesbehör
den und deien selbstständig amtirenden, zur 
Aufgabe von Staatsdepeschen befugten Orga
nen ausgehenden internen und internationalen 
Depeschen, und die auf diese zu gebenden Ant
worten.

Für die Staatsdepesehen wurde ein eige
nes Aufgabsblanket (Drucksorte Nro. 23) auf-



tatás alá, mely a m. k. távirdáknak rövid idő 
alatt meg fog küldetni. Ezen államsürgönylevél 
nyomtatványából a hatóságoknak az esetről 
esetre kívánt mennyiség nyugta mellett ingyen 
szolgáltatandó ki, s az államsürgönyök ily le
velekre irva, valamint a hivatalos pecséttel s 
aláírással ellátva adandók föl, vagy ha más pa
pírra irva hozatnának a távirdába, ily levélre 
ragasztandók fel. A szószám, valamint a sür
gönyökért járó szabályszerű dijak meghatáro
zása a fenálló általános szabályzat szerint haj ■ 
tandó végre, s a sürgönylevél illető rovatai a 
szokott módon töltendők be, feljegyeztetvén 
arra a rovatok czimei szerint a sürgöny pénz
tári száma, osztálya, feladásának ideje, az ezért 
járó illetékek s más netán szükséges hivatalos 
megjegyzések.

2-or. A távirdaszolgálati sürgönyök osztá
lyába sorozandók a távirászati igazgató ható
ságok s a kezelő távirdák közt a távirdaszol- 
gálatra vonatkozólag váltott sürgönyökön kí
vül, még azon távirati közlemények, is, melyek 
a közérdek szempontjából ilyeneknek nyilvá
níttatnak, nevezetesen:

a) a pesti m. k. főtávirdától a m. k. állam- 
távirdáknak a közönség számára való kifüg
gesztés végett kiadatni szokott pénz- és gabo
natőzsdei sürgönyök;

b) a m. k. és cs. k. lottohivatalok közt vál
tandó és az ezek alá rendelt, az egyes távír
dákra nézve rendes hivatalos utón tudtul adott 
lottogyüjtőkhöz intéztetni szokott azon sürgö
nyök, melyek által a lottohivatalok a kihúzott 
nyerőszámokat ezekkel tudatják;

c) a m. k. és cs. k. állami moteorologiai in
tézetek s a belföldi észleldék közt, továbbá a 
nemzetközi távirászati egyezmény 64. czikke 
nyomán a monarchiái meteorologiai intézetek
nek a külföldi állomásokkal, valamint ezek

gelegt, welches den kgl. ung. Telgr. Stationen 
in kurzer Zeit zugesendet wird.— Von dieser 
Drucksorte ist die von Fall zu Fall zu beanspru
chende Menge den Landesbehörden gegen Quit
tung unentgeltlich zu verabfolgen, und die 
Staatsdepeschen sind auf diese Blanketen ge
schrieben und mit dem Amtssiegel und amtli
chen Unterschrift vorsehen, zur Aufgabe zu
bringen ; sollten solche Depeschen auf anderes 
Papier geschrieben zur Aufgabe kommen, so 
sind selbe auf Staatsdepeschenaufgabsblanke- 
ten aufzukleben. Die Bestimmung der Wort
zahl und tarifmaasigen Taxgebühren hat nach 
den allgemein gütigen Regeln zu geschehen, und 
die entsprechenden Rubriken des Blanketes 
sind in gepflogener Weise auszufüllen, indem 
darin den Ueberschriften entsprechend das 
Cassa Nr. die Classe, die Aufgabszeit, und die 
entfallenden Gebühren, wie auch sonst etwa 
nöthige amtliche Zusätze vermerkt werden.

2. In die Classe der Telegraphendienstde
peschen sind ausser den zwischen leitenden 
Telegraphenbehörden und ausübenden Tele- 
grapfenstationen in Bezug auf den Telegra
phendienst gewechselten Amtsdepeschen, auch 
jene telegraphischen Mittheilungen ein zu rei
hen, welche im allgemeinen öffentlichen Inter
esse als solche bezeichnet und zugelassen wer
den, nämlich:

a. die von der kgl. ung. Teig. Hauptstation 
an die übrigen Staatstelegraphenstationen be
hufs dem Publikum zugänglicher Afliigrung 
hinausgegebenen Geld-Effecten- und Fracht 
börsen- Coursdepeschen;

b. die zwischen den kgl. ung. und k. k. 
Lott ämtern gewechselten und von denselben 
an die ihnen untergeordneten, den betreffenden 
Tolegraphonstatiouen im vorschrifttsmässigen 
Amtswege bekanntgegebenen Lottocollectan- 
ten gerichteten Lottodepeschen, womit den 
letzteren die gehobenen, gewinnenden Zahlen 
bekannt gegeben werden;

c. die zwischen den kgl. ung. und k. k. 
Reichsanstalten für Meteorologie und ihren in
ländischen Beobachtungsstationen, ferner die 
im Sinne des 64. Art. der internationalen Te
legraphenconvention zwischen den meteorolo-
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nek egymás közt váltandó meteorológiai sür
gönyeik ;

d) a közmunka s közlekedésügyi m. k. mi- 
nisteriummal egyetértve megjelelt állomások
ról adandó vizállási távsürgönyök;

e) a közbátorság veszélyben forgása, vagy 
nagyobb mérvű szerencsétlenség, p. o, vizára- 
dás, tűzvész, vasúti baleset s. t. eff. alkalmával 
segélykérés czéljából bárki által feladandó sür
gönyök, ha a körülmények azoknak feladását 
igazolják; továbbá a m. k. vasut-főfelügyelőség- 
bez intézett oly sürgönyök, melyek vasúti bal
esetekről vagy más a pályaüzletre befolyó ese
ményről való tudósítást tartalmaznak.

3-or. A fennebbi két pont alatt elő nem sorolt 
valamint azon sürgönyök is, a melyek ugyan 
közhivatalban álló személyektől de magán 
ügyekben adatnak fel,a magánsürgönyök osztá
lyába sorolandók s mint ilyenek kezelendők.

2. § .

A távirási díj alul való felmentés.

Díjmentesen kezeltetnek :
1. az 0  cs. és apóst. kir. Felségétől s a 

felséges uralkodóház tagjaitól, vagy azoknak 
parancsára feladott belföldi sürgönyök, mint 
udvari államsürgönyök.

tf
Az 0  felsége s a Felséges uralkodóház tag

jainak parancsára feladott díjmentesen keze
lendő udvari államsürgönyök közé számítan
dók az udvari hivatalok s közegek által fela
dott sürgönyök és az ily sürgönyökre a siir- 
gönyzö kivánatára adott feleletek is, melyek 
feladásánál azonban mindég a feleletet kivánó 
lidvari államsürgöny előmutatandó.

gischen Instituten der Monarchie und den aus
ländischen Stationen, so wie die zwischen die
sen unter sich gewechselten, meteorologischen 
Depeschen;

d. die von den im Einvernehmen mit dem 
kgl. ung. Communications-Ministerium bezeich- 
neten Stationen zugebenden Wasserstandsde
peschen ;

e. Die in Fällen der Gefährdung der öffentli
chen Sicherheit' oder bei grösseren Unglücksfäl
len, wie Ueberschwemmungen, Feuersbrünsten, 
Eisenbahnunfällen u. dgl. behufs Hilfeleistung 
von wem immer aufgegebenen Depeschen, wenn 
deren Aufgabe durch die Umstände gerecht
fertigt erscheint; ferner auch jene, an die k. u. 
General-Inspection der Eisenbahnen gerichte
ten Depeschen, welche Nachrichten über Ei
senbahnunfälle oder andere auf den Eisenbahn
verkehr einflussnehmende Begebenheiten ent
halten.

3. Alle in den obigen zwei Puncten nicht 
erwähnte, wio auch solche Depeschen, welche 
zwar von irgend ein öffentliches Amt beklei
denden Personen, aber in ihrem Privatintoresse 
aufgegeben werden, sind in die Classe der Pri- 
vat-Depeschen einzureihen und als solche zu 
behandeln.

§• 2.

Bef reiung von der Entrichtung der 
Telegraphentaxen.

Taxfrei werden behandelt:
1. Die von Sr. k. und aport. kgl. Majestät 

und den Mitgliedern des allerhöchsten Regen
tenhauses, oder auf Allerhöchst und Höchst de
ren Befehl aufgegebenen internen Depeschen, 
als Hof-Staatsdepeschen.

Zu den auf Befehl Sr. Majestät oder der Mit
glieder des alienhöchsten Regentenhauses auf
gegebenen, taxfrei zu behandelnden Hof-Staats
depeschen, gehören auch die von den Hofäm
tern und deren Organen aufgegebenen Depe
schen und die auf diese Depeschen auf den 
Wunsch des Aufgebers zu gebenden Antwor
ten ; bei der Aufgabe solcher Antworten ist stets 
auch die die Antwort verlangende Hofdepesche 
vorzuweisen.
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2. Á távirdaszolgálati sürgönyök és az ezen 
utasítás 1. §. 2. szakaszának a., b., c., d., és e. 
pontjai alatt elősorolt távirati közlemények.

3 .§ .

A távinísi díjak fizetése s felszá
mítása.

A távirási dijak fizetése tekintetében a dij- 
kötelezett sürgönyök közül az államszolgálat 
érdekében feladottakat meg kell azoktól külön
böztetni, melyeket államsürgönyök feladására 
jogositott hivatalok vagy közegek adnak ugyan 
hivatalosan fel, de egy vagy több magánfél ér
dekében.

Az állami érdekben feladott államsürgö
nyöket a m. k. távirdák előre való fizetés nél
kül, hitelre fogadják el és kezelik, felszámítván 
az azokért járó dijakat ezen utasitás 5. és 6. 
§§-aiban előirt módon a feladó hivatal, illető
leg azon in. k. ministerium rovására, melynek 
ez alá van rendelvo.

Az állami érdekben feladott, de magánsze
mélyekhez czimzett államsürgönyökre ezektől 
adandó feleletek előre való fizetés nélkül ugyau, 
de csak a feleletet ki vánó államsürgöny elömu- 
tatása mellett veendők fel, s az azokért járó 
dijak a feloletet kívánt hatóság, illetőleg a fe
lette álló ministerium terhére írandók.

A hivatalos sürgönyzésre jogositott által 
magánfél érdekében feladott hivatalos sürgöny 
a rangsori kezelés tekintetében ugyan állam
sürgönynek veendő, de az azért járó illetékeket 
és pedig nem csak a távirási s továbbszállitási- 
akat, hanem a netán kívánt feleletért járót is 
az érdekelt fél köteles fedezni, és pedig előre 
a feladáskor, s az ily sürgönyökért befizetett 
illetékeket és letéteményeket ép úgy kell ke
zelni és beszámitni, minta ma'gánsürgönyökért 
árókat.

2. Die Telegraphendionstdepeschen und die 
in §. 1., Punkt 2 Absatz a., b., c., d. und e. die
ser Instruktion aufgezählten telegraphischen 
Mittheilungen.

§• 3.

Entrichtung und Verrechnung der 
Tclcgraphentaxen.

Bezüglich der Entr chtung der Tolegra- 
pfentaxen, sind unter den taxpflichtigen Staats
depeschen die im Interesse des Staatsdienstes 
aufgegebenen von jenen zu unterscheiden, wel
che von zur Aufgabe von Staatsdepeschen be
fugten Aemtern oder Organen zwar amtlich 
jedoch im Interesse einer oder mehrerer Pri
vatpartheien aufgegoben werden.

Die im Interesse des Staates aufgegebenen 
Staatsdepeschen haben die kgl. ung. Telegra
phenstationen ohne Vorausbezahlung auf Credit 
anzuuehmen und zu befördern, und die entfal
lenden Taxen und Gebühren im Sinne der 
§. §. 5. und ß. dieser Instruktion auf Kosten 
der Aufgabebehörde, resp. dos derselben Vorge
setzten Ministeriums auf zu rechnen.

Die auf im Staatsinteresse aufgegebenen 
und an Privatpersonen gerichtete Staatsdepo- 
schcn zu gebenden Antworten, werden eben
falls ohne Vorausbezahlung jedoch nur unter 
Vorweisung der die Antwort verlangenden 
Staatsdeposche angenommen, und die entfal
lenden Gebühren sind dor die Antwort verlan
genden Behörde, resp. dem derselben Vorgesetz
ten Ministerium zur Last zu schreiben.

Die von zur Aufgabe von Staatsdepeschen 
berechtigten im Interesse von Privatpartheien 
aufgegobonen ämtlichenDopeschen sind zwar in 
der Rangordnung der Manipulation als Staats- 
depeschon zu behandeln, die entfallenden Ge
bühren jodoch, und zwar nicht nur die für Te- 
legraphirung und Weiterbeförderung, sondern 
auch dio für etwa verlangte Antworten entfal
lenden, durch dor betreffenden Parthei bei der 
Aufgabe im Voraus zu decken, und die für sol
che Depeschen eingozalilten Gebühren und De
positen obonso zu behandeln und zu verrech
nen, wie dio für Privatdepescheu entfallenden.



A magánsürgönyök szállításáért járó ille
tékek fizetésére s felszámítására nézve az ed
digi eljárás nem szenved változást, ezekért a 
sürgönydij a feladásnál előre fizetendő ; egyes 
állandóan sürgönyzöknek azonban kivételesen
— a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi
m. k. ministerium távirászati szakosztálya ált a]
— indokolt kérelmükre a hitelre való sürgöny
zés is engedélyezhető.

4. §•

A továbbszállitási illetékek fizeté
se s felszámítása.

A távirókálózat vonalain kívül fekvő he
lyekre intézett sürgönyök az utolsó távírdából 
tovább küldhetők:

postával — ajánlott levélként, vagy expresz- 
levélként, vagy

killdöncztöl, melyet a tovább küldő távirda 
e czélra külön fogad ; vagy végre

gyorspostával
Í. Minden továbbszállitandó sürgöny ren

desen a postán, még pedig ajánlott levélként 
szállitatik tovább, ha nincsen abban a tovább
szállításnak más módja különösen kijelelve, 
vagy még akkor is, ha a feladó ugyan más to 
vábbszállitási módot jelelt meg, de a czimzett 
rovására, és az illető czimzett más megelőzött 
alkalommal az utólagosan tőle felvenni kellett 
dijak fizetését megtagadta.

A sürgönyöknek ajánlott levélkénti posta
kezeléséért sem a feladótól, sem pedig a czim- 
Zettöl postadij nem követelhető, miután azokat, 
ha állami és szolgálati sürgönyök , vagy 
olyan magánsürgönyök, melyek külföldről ha
zai hatóságokhoz vagy ezeknek önállóan mű
ködő közegeihez intézteinek, a posta ingyen 
száilitja.

Ily nemű sürgöny boritékára a tovább 
küldő távirdában rá kell Írni, hogy „porto- 
mentes,“ s a postának az ily sürgöny mint hi-

In Bezug auf Entrichtung und Verrech
nung der für die Beförderung der Privatdepe- 
schen einzuhebenden Gebühren bleibt der bis
herige Vorgang unverändert, die Depeschen
taxen sind für diese in der Regel bei der Auf
gabe im Voraus zu entrichten; einzelnen stän
digen Aufgebern kann jedoch — durch die Te- 
legraphensection des kgl. ung. Handelsministe
riums — auf ein begründetes Ansuchen auch die 
creditweise Correspondenz bewilligt werden.

§• 4.

Entrichtung und Verrechnung der 
Weiterbeförderungsgebühren.

Die Telegramme können nach ausserhalb 
der Telegraphenlinien gelegenen Orten von der 
letzten Telegraphenstation weiter befördert 
werden:

mit Post, als recommandirte Briefe, oder als
Expreszbriefe, oder

mit Boten, welche die weitersendende Tele
graphenstation zu diesem Zweck besonders 
dingt, oder endlich

mit Esiujfette.
1. Mit Post, als recommandirter Brief, wird 

jedes weiter zu sendende Telegramm befördert, 
wenn darin keine andere Weiterbeförderungs 
weise angegeben ist, oder auch dann, wenn der 
Aufgeber zwar eine andere Weiterbeförderungs
art, jedoch auf Kosten des Adressaten bezei
chnte, der betreffende Adressat aber bereits 
bei einer früheren Gelegenheit die Zahlung der 
von ihm nachträglich einzuheben gewesenen 
Gebühren verweigert hatte.

Für die Weiterbeförderung der Telegramme 
per Post als recommandirte Briefe, ist weder 
vom Aufgeber nach vom Adressaten eine Post
gebühr zu verlangen, indem dieselben, wenn es 
Staats- und Amtsdepeschen, oder solche Privat- 
depeschen sind, welche vom Auslande an in
ländische Behörden oder deren selbstständig 
amtirenden Organe gerichtet wurden , durch 
die Postanstalt unentgeltlich befördert werden.

Auf das Couvert solcher Depeschen hat die 
weitersendende Telegraphenstation des Wort 
„portofrei“ zu schreiben, und dieselben als
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Vatalos ajánlott — s igy díjmentes — levél 
adandó át.

Ellenben a postával továbbküldendő minden 
más magánysürgönyért a porto s ajánlás diját a 
távirdaintézet hordozza,s ezeknek boritékára a 
továbbkiildö távirda köteles az egyszerű lovél- 
dijnak s ajánlási illetéknek megfelelő postai 
lovéljcgyekct ráragasztani, s a sürgönyt igy 
vevény mellett a postahivatalnak átadni, a le- 
véljegyek árát pedig az üzleti kiadásokról ve
zetett számadásban a postai vevény melléklése 
mellett folszámitni.

2. Expreszlevélként, vagy külön e czélra fo
gadott küldöneztől, vagy végre gyorspostával 
a sürgönyök rendszerint csak a feladó vagy a 
czimzettnek e tárgyban határozottan kifejezett 
kívánságára küldetnek tovább.

Nevezetesen a feladónak kívánságára ak
kor, ha ezt a sürgöny czimzésében szabálysze
rűen megjegyzi, és pedig a czimzett költségére, 
ha ez a költségeket fizetni szokta.

Ellenben az ajánlott, vagy’olyan sürgönyért, 
melyről a feladó kézbesítési értesítést kíván, 
a továbbküldési költséget a feladó előre is fe
dezheti.

A czimzettnek kivánságára akkor küldhetők 
ily módon tovább a sürgönyök, ha az erre a táv- 
irdát akár valamely egyes esetre, akár egyszer 
mindenkorra írásban megkérte, s e kérésében 
kijelentette, hogy az innen keletkező költséget 
fizetni fogja.

Ha magánfelek hazai hatóságokhoz intézett 
inagánsürgönycikot oxpreszlovélkéut, vagy fo
gadott küldöncz által, vagy pedig gyorspostá
val akarják kézbesitetni, az csak a feladó költ
ségén történhetik, s ennélfogva ezen sürgönyö
ket ily osctbon csak az ajánlás vagy a kézbe
sítési értesités és a szállítási dij előrevaló megfi
zetése vagy letétemény általi biztositása mel
lett lehet felvonni.

amtliche rocommandirto — also taxfrei — Brie
fe der Post zu übergeben.

Dagegen ist für alle übrigen mit Post woi- 
terzusendenden Privattologramme das Porto 
und die Recommandationsgebühr von der To- 
legraphonanstalt zu bestreiton, und die weiter- 
sendende Telegraphenstation hat das Couvert 
einer solchen Dopesche mit den, der aus Porto 
und Recommandationstaxe bestohendon Post
gebühr entsprechenden Briefmarken zu verse
hen, und das Telegramm auf diese Weise dor- 
Post gogon Aufgabs-Recepissc zu übergogoben 
und den Betrag der hiezu verwendeden Brief
marken in der Betriebsausgabsrechnung unter 
Beilago des Postrocopissos vorschriftsmässig 
zu verrechnen.

2. Als Expreszbriof per Post, oder mit be
sonders gedungenen Boten, oder endlich mir 
Estaffette können die Telegramme in der Re
gel nur auf Wunsch des Aufgebers oder des 
Adressaten weiterbefördert werden. Namentlich 
auf Wunsch des Aufgebers dann, wenn er die
ses in der Adresse seiner Depesche vorschrifts
mässig bomorkt, und zwar auf Kosten dor Ad- 
resseten, wen dieser derlei Gobühron zu zahlen 
pflegt, oder auf Kosten dos Aufgebers, wenn 
er seine Depesche recommandirte, oder eine 
Empfangsanzeige verlangte und auch dio Wei
terbeförderungsgebühr im voraus deckt.

Auf Wunsch des Adressaten könuon die an 
ihn gerichteten Telegramme auf diese Weise 
weiterbefördert werden, wenn er die weiterson- 
dende Telegraphenstation entweder für den 
einzelnen Fall, oder ein für allemal schriftlich 
darum ersuchte und in seinem Ansuchen er
klärte, die hieraus entspringenden Kosteu tra
gen zu wollen.

Wenn Privatpartheien ihre an Landesbe- 
hördon gerichteten Privattolograrnmo als Ex- 
proszbriefo per Post, oder mit gedungenem Bo
ton, oder aber mit Estaffotto zustollen lásson 
wollen, so kann dieses nur auf Kosten dos Auf
gebers geschehen, und es können daher diese 
Depeschen nur rocommandirt oder gegen Em
pfangsanzeige unter Vorausbezahlung oder 
dopositweisor Dockung dor entfallenden Ge
bühren aufgegeben wordon.

2
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Az expreszszel való kézbesítésért fizetendő 
díj kijár a postának, úgy a posta által 
hivatalos ajánlott levélként ingyen szállí
tott sürgönyökért, mint azokért, melyek
nek porto és ajánlási dijját a távírda hordozza. 
Ennélfogva minden a megelőző szám szerint a 
postán ingyen kezelendő, de expreszlevélként 
továbbküldendő sürgöny borítékára ráírandó 
hogy „portomentes,“ és csak az expreszilleték
nek megfelelő levéljegyek ragasztandók reá.

Ellenben a többiekre a portó s ajánlási 
díjnak megfelelő levélj egyeket, s ezen kívül, 
ha a kézbesítés a feladó költségén történik, 
még az expresz illetéknek megfelelő levélje
gyeket is fel kell reá ragasztani.

‘ Ha a magánszemélyhez intézett magánsür
göny expreszlevélkénti kézbesítéséből felmerülő 
költséget a feladó nem fedezte, s „az expreszil- 
leték a czimzetten veendő fel,“' ez a sürgöny bo
rítékára reá írandó, melyre ez esetben csak a 
postadijnak — illetőleg a porto s ajánlási díj
nak — megfelelő levéljegyek ragasztandók, s 
a sürgöny így adandó fel expresz levélként a 
postára vevény mellett.

Ha a czimzett a sürgöny kézbesítése előtt 
a reárótt illetéket fizetni nem akarná, a posta 
a sürgönyt neki át nem adhatja, hanem köteles 
azt úgy ez esetben, valamint akkor is, ha bár 
mi oknál fogva a kézbesítés meg nem történhe
tett, a távírdának feltöretlenül adni vissza, az 
illető megjegyzéssel ellátott kisérölovéllel 
együtt, s elekor a távirda fizeti ki a postának a 
czimzettre róva volt illetéket, behajtatván azt 
utólagosan a feladótól.

Az expreszlevélkénti továbbküldés alkal
mából keletkezett postai költség az illotő táv
irda által az üzleti kiadásokról vezetett száma-

Für die zur expreszbriefvveisen Weiterbe
förderung der Post zu übergebenden Tele
gramme gebührt der Postanstalt die Expresz- 
gebiihr sowohl für die durch dio Postanstalt als 
amtliche recommandirte Briefe unentgeltlich 
beförderten, wie auch für jene Depeschen, für 
welche die Telograpbenanstalt das Porto und 
die ßecomvnandationsgebülir bestreitet. Dem 
entsprechend ist das Couvert der im Sinne des 
vorhergehenden Absatzes per Post unentgelt
lich beförderten, aber als Expressbriefe zu be
stellenden Telegramme mit dem Vermerke: 
„portofrei“ und den blos der Expreszgebühr 
entsprechenden Briefmarkenzu versehen.

Dagegen auf das Couvert der übrigen die 
dem Porto und der Recommandationsgebiihr, 
und wenn die Zustellung auf Kosten des Auf- 
gobers staltfindet, auch die der Expreszgebühr 
entsprechenden Briefmarken auf zu kleben.

Wenn die Weiterbeförderungskosten für 
ein an eine Privatperson gerichtetes und als Ex- 
preszbrief weiter zu sendendes Telegramm vom 
Aufgeber nicht gedeckt wurden, und die „Ex- 
preszgtbiihr vom Adressaten einzuheben“ ist, so 
hat die Telegraphenabgabsstation diese Be
merkung am Couverte anzusetzen, und darauf 
bios die der Postgebühr entsprechenden Brief
marken zu kleben, und die Depesche so der 
Post als Expreszbrief gegen Aufgabsrecepisse 
zu übergeben.

Sollte der Adressat einer solchen Depesche 
die von ihm oinzuhebonde Gebühr vor Einhän
digung der Depesche dem Boten nicht auszah
len wollon,so wird das Telegramm von Seite der 
Post ihm nich übergeben, sondern eben so, wie 
in jenen Fällen, wo die Zustellung aus was'im- 
mor für Ursachen nicht ausführbar gewesen, der 
Telegraphenstation sammt dem mit der betref
fenden Bemerkimg versehenen Begleitscheine 
zurückgestellt, welche dann den vom Adressa- 
einzuheben gewesenen Betrag der Post ausbe
zahlt, und vom Aufgeber nachträglich eintroi 
ben lässt.

Die für expreszbriefliche Weiterbeförde
rung bestrittenen Post- und Expreszgebübren 
sind durch die betreffende Telegraphenstation
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dásban a postai vevény — illetőleg kísérőlevél 
— melléklése mollctt számittatik fel.

3. A nem postán, hanem a távírdától foga
dott küldöncztől továbbküldendő sürgönyökre 
nézvo az eddigi eljárás továbbra is követendő; 
de mogjegyeztetik, hogy a továbbküldő távír
dáknak azon kell iparkodniok, hogy a sürgöny- 
zö közönség az ily ktildönczdijak túlságos drá
gasága által ne zsaroltassék, a mi a közbenjáró 
távirda s illetőleg a távirdaiutézetnok hitelét 
a közönség előtt aláássa.

A távirdafőnököknek kötelességévé tétetik, 
hogy ily küldönezök mindon esetre való bizto
sítására nézve a helyhatóságok közbejöttével 
lépjenek ogyes vállalkozókkal egyességre, s 
igyekezzenek a szükséghez képest egy vagy 
több egyént szorződésileg oly formán leköte
lezni, hogy azok a hatóságilag meghatározott 
küldönezdijért bár mikor tartozzanak a sürgö
nyöket tovább vinni, vagy ha ezt tenni bármi 
okon vonakodnának, a távirdák jogosítva lo- 
gyonok a sürgönyökot aszorzödött vállalkozók 
költségére küldeni tovább ; ha pedig a fogadott 
kíildöncz a gyorspostánál drágábba kerülne, a 
sürgönyt inkább gyorspostával küldjék cl, és 
ne külön küldönczczel.

4. Gyorspostával rendszerint csak az aján
lott sürgönyök szállithatók tovább, és pedig a 
magán érdeküek, ha a feladó a gyorsposta költ
séget a feladásnál előre fedezte; az állami ér
dekben feladott államsürgönyök pedig, ha az 
illető föladó hatóság sürgönyében őzen tovább- 
szúllitási módot jolölto ki.

E tokintetben az eddigi eljáráson változás 
nem történik.

Ha azonban kivétel képen nem ajánlott sür
gönyök is p. o. a czimzottnek Írásban nyilvání
tott kívánságára, vagy a küldöncz drágasága

in der Betriebsausgabsrochnung unter Beilage 
der Postrecepisse — resp. des Begleitscheines — 
vorschriftsmässig in Ausgabe zu stellen.

3. Bezüglich der nicht per Post, sondern 
mit von der Telegraphonstation gedungenen 
Boten Aveiterzubeförderndon Telegrammo sind 
die bisherigen Vorschriften zu befolgen; es 
wird jodoch bemerkt, das sich die weitorbeför- 
dernden Tolegraphenstationen zu bestreben ha
ben, damit das correspondirondo Publikum 
nicht durch unverhältnissmässige hohe Botcn= 
löhne geprellt werde, wodurch das Vertrauen 
des Publikums zu den Tclograplicnämtern, resp. 
zum Telegrapheninstituto erschüttert und un
tergraben würde.

Es wird den Telegraphenamtsvorständon 
zur Pflicht gemacht, behufs allfälliger Sicher
stellung solcher Boten, durch Vermittlung der 
Ortsobrigkeiten mit Unternehmern sich zu ei
nigen, und dahin zu streben, dass nach Erfor- 
dorniss ein oder mehrere Individuen vertrags- 
mässig dorart gedungen und verbunden werden, 
dass sie für einen obrigkeitlich festgesetzten 
Botenlohn verpflichtet soion die mit Boten wei
ter zu befördoreden Depeschen zu jeder Zeit 
abzutragon, und falls sie diess zu thun sich aus 
welchom Grunde immer weigerten, die Tele- 
graphonstatiou berechtigt soi die Dopesche 
auf Kosten des contrahirton Unternehmers 
weiterbefördern zulassen. Sollte aber die Wei
terbeförderung mit Boten höher zu stehen kom
men, als per Estafette, so sollen solche Tele
grammo nicht mit Boten, sondern mit Estaf- 
fette befördert werden.

4. Mit Estaffette können in der Regel nur 
recommandirto Depeschen woiterbefördert wer
den, u. z. die im Privatintoresse aufgegebe- 
non, wenn dor Aufgobor die Estaffettenkosten 
bei dor Aufgabo im Voraus deckte; dio im 
Staatsintercsse zur Aufgabe gelangenden Staats- 
dopesclien hingegen, wenn die Aufgabsbohörde 
diese Woitorboförderungsart bezeichnet«. In 
dieser Beziehung erleidet der bisherige Vor
gang keine Aendorung.

Wenn jedoch ausnahmsweise auch nicht rc- 
commandirtc Telegramme z. B. auf schriftlich 
geäusserton Wunsch und Kosten des Adressa-

2*
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vagy hiánya miatt, akár a föladó, akár a czim- 
zett költségén lennének gyorspostával tovább
küldendők, az csak a postahivatalnak elöleges 
beleegyezésével „küldöncz“ czim alatt eshetik 
meg, s az ilyen sürgönynek távirdai kezelése, 
valamint az azéit a postahivatalnak netán fize
tett illeték folszámitása is, csak a kiildöncz ál
tali továbbküldés szabályai szerint történhetik.

Ha a kézbesítendő sürgönyökért akár a posta, 
akár a külön fogadott küldöncz a czimzettől 
valamily illetéket kell hogy felvegyen, figyel
meztetni kell azokat, hogy a sürgönyt csak a 
felveendő összeg kézhezvétele után adják át, 
s ha a czimzett a kirótt összeget kifizetni nem 
akarná, a fizetés megtagadásának a vevényen 
való feljegyzésére s aláírásával való elismeré
sére kérjék fel, a sürgönyt pedig felbontatlanul 
a most említett elismeréssel ellátott vevény- 
nyol együtt hozzák vissza; mert a távirda pénz
tárából ily esotbon a szóbanforgó illetékek csak 
az ép sürgöny s a fizetésmogtagadás olismeré- 
sévol, vagy az illető postahivatal reá jegyzé
sével ellátott vcvény visszaadása mellett vehe
tők fel s fizethetők ki.

A feladott sürgönyöknek a bevételi 
számadásba való iktatása.

A feladott sürgönyök közül az állam- s n,a- 
gánsürgönyök ezentúl is az üzleti bevételekről 
vezetett számadásba vegyesen, a feladás rend
jében iktatandók, mig a szolgálati sürgönyök 
az azokról külön vezetendő kimutatásba irat
nak be.

ten, oder in Fällen wo der Botenlohn zu hoch 
käme, oder gar kein Bote aufzutreibon wäre, 
sei es auf Kosten des Aufgebers oder des Ad
ressaten, per Estaffette befördert werden müss
ten, so hat dieses stets nur mit vorausgegan- 
goner Vereinbarung mit dem Postamte, unter 
dem Titel der Weiterbeförderung „mit Boten“ 
zu geschehen, und es hat auch die Telegraphen
station in der Behandlung der Depesche wie 
auch bezüglich der Verrechnung der an die 
Post hiefür etwa ausbezahlten Kosten, nach den 
für die Weiterbeförderung mit Boten geltenden 
Regelen zu verfahren.

Wenn für die weiter zu beförderden Tele
gramme durch die Post oder den Boten irgend 
eine Gebühr vom Adressaten einzuheben ist, 
soll dom mit der Zustellung Betrauten jedes
mal bedeutet werden, dass er die Depesche nur 
nach Empfang der Zahlung auszuhändigen, 
und falls der Adressat die von ihm einzuhe
bende Gebühren summe nicht zahlen wollte, er 
den Adressaten zu ersuchen habe, ihm diese 
Zahlungsverweigerung auf dem Empfangs-oder 
Zustellungsscheine mit Namensuntersehrift 
zu bestättigen, und dass er die Depesche uner
brochen sammt dem mit der eben erwähenten 
Verweigoruugsbestättigung verliehenen Zu
stellungsscheine zurück zu brigen habe; denn 
aus der Telegraphenamtskasse können die in 
Rede stehendenGebühren in solchen Fällen nur 
unter Rückstellung der Depesche und Vorlage 
des mit der Zahlungsverweigerungsbestätti- 
gung versehenen Zustellungsscheines behoben 
und ausbezahlt verden.

§• 5.

Verzeichnung der aufgegebenen 
Depeschen in die Betriebseinnahnis- 

rechnung.

Von den aufgegobenen Depeschen worden 
die Staats- und Privatdepeschen auch hiefort in 
die Betriebseinnahmsrechnung eingetragen, 
während die Amtsdepeschen in den hiezu be
stimmten Amtsdepeschenausweis verzeichnet 
werden.
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Az állami érdekben feladott és hitelro ke
zelt államsürgönyöknél, valamint a díjmente
sen kezelendő udvari államsürgönyöknél is, az 
üzleti bovétolröl vezetett számadásban csak 
azon rovatok töltendők be, melyek a sürgönyök 
folyószámára, keletidojére, rendeltetési helyére, 
távirására b továbbszállítására, a díjazási övre 
és szószámra vonatkoznak, továbbá azok, mo
lyok az államsürgöny feladójának és czimzett- 
jénok, azok szakmájának vagy érdekeltjének 
bejegyzésére külön nyittatik; ellenben a pénz
rovatok üresen liagyandók vagyis átpontozan- 
dók. A „szakma vagy érdekelt“ czimü rovatba 
a dijkötolezott, az állam érdekében feladott ál
lami sürgönyöknél a ministori um, melynek a 
sürgönyző hivatalos közeg alá van rendclvo, a 
díjmentes udvari államsürgönyöknél podig egy 
tisztán kiirt „ Uu jegyzendő be.

A magánfelek érdekében feladott hivatalos 
sürgönyök után járó illetékok a feladásnál be
fizettetvén, e sürgönyöknél a pénzrovatok is 
mogfolelöleg betöltendők, úgy mint a magán
sürgönyöknél, az államsürgönyök „szolimája 
vagy érdekeltje“ czimü rovatba pedig ekkor 
egy tisztán kiirt „M“ jegyzendő.

A magánsürgönyök beiktatására nézve az 
eddig gyakorlott eljárás nem változik, és csu
pán az jegyeztetik meg, hogy az „ajánlott“ 
sürgönyökért fizetett ajánlási dij, mint valósá
gos távirási dij a szerint a mint belföldi, egy
leti vagy külföldi illetéket képez, az illető dij- 
rovatba jegyzendő, vagyis az ajánlott sürgö
nyökért e rovatba kétszeres dij írandó b e; a 
kézbesitési jelentésekért fizetott dijak pedig a 
most már feleslegessé vált „postadij“ rovatába 
írandó, melynek czime ennek mogfolelöleg: 
„kézbesítési jelentésért“ felvett külön dij ezimre 
változtatandó.

A napi s havi összegek a bevételezett dijak 
rovatai összegeinek öszzeadása által úgy mint 
eddig képezondők.

Bei den im Staatsinteresse aufgegebenen 
und auf Credit behandelten Staatsdopeschen, 
wie auch bei den taxfrei zu befördernden Hof- 
depeschcn sind in der Betriebseinnahmsrech
nung blos jeno Rubrikon auszufüllen, welche 
sich auf das laufende Nr., das Datum, den Be
stimmungsort, die Abtelegraphirung und Wei
terbeförderung, dann die Tax-Zono und Wort
zahl der Depesche beziehen, ferner jene, weloho 
zur Eintragung des Aufgebers und Empfängers, 
wie auch des Ressorts oder Interesses der Staats
depeschen oröffnet sind ; währond die Goldrub
riken unausgefüllt bleiben resp. durch zu 
punctiren sind. — ln dio Rubrik „Ressort oder 
Interesse“ wird bei den taxpflicktigen, im Staats- 
intoresso aufgegobenon Staats Jepcschon dasje
nige Ministerium benannt, wolchem das tolegra- 
plnrondoAmtsorgan untergeordnet ist'; —hoi don 
taxfreien Hof-Staatdeposchen aber ist in diese 
Rubrik ein deutlich goschrieb ones „ £7“ zu setzen.

Indem die Taxen für dio im Interesse von 
Privatpartheien aufgegobenon äintliehon De
peschen bei der Aufgabe eingezahlt werden, 
sind bei diesen Depeschen auch die Geldrub
riken entsprechend aus zufüllen so wio bei den 
.Privatdopeschen; in die Rubrik,, Ressort oder 
Interesse“ aber ein deutlich geschriebenes „ M“ 
zu setzen.

Bezüglich der Eintragung der Privatdepe- 
schon in die^Betriebsoinnahmsrechnung erlei
den die bisherigen Vorschriften keine Aende- 
rung, es wird blos bemerkt, das dio Recom- 
mandationsgobühr, als wirkliche Tolegraphi- 
rungstaxe, in dio für diese Taxen eröffneten 
Rubriken einzustellcn ist, jo nachdem selbe 
einein ländische Vereins-, oder ausländische Ge
bühr bildot, cs ist also bei reeommandirten 
Depeschen dio doppelte Telegrupliirungstaxo 
in diese Rubrikon oinzutragon ; dio Gebühr für 
Empfangsanzeigen ist hinfort in die nunmehr 
überflüssig gewordene Rnbrik für „ Postporto 
otc.“ einzusotzen, dex-en Uoborschrift auch dem
gemäss in: besonndoi'e Gebühr für „Empfangs
anzeigen“ umzuändern ist.

Die Tages- und Monatssummen sind wio 
bisher durch Addirung der Eirmahmsrubrikon 
zu bilden,
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G. §, •
A feladott államsürgönyök külön- 

lajstromzása.
Az államsürönyökként kezelt udvari díj

mentes, meg az állam és magánfelek érdekében 
feladott dijkötélezott hivatalos sürgönyök 
együttesen még külön is lajstromozandók, s e 
külön lajstromzáslioz szintén a 42. számú 
nyomtatványminta használandó, úgy mint a 
bevételi számadáshoz.

Az államsürgönyök e külön lajstromába a 
fenirt sürgönyök a magánsürgönyöktől külön
választva a feladás sorában s a bevételi száma
dásban kapott folyószám szerint iktattatnak 
be, s a hitelezett dijkötelezetteknél az illető 
pénzrovatok is betöltendők, mig a fizetettek
nél e pénzrovatok üresen hagyandók vagyis 
átpontozandók; egyébbiránt az iktatás többi 
része épen úgy végzendő, a mint ez a megelőző 
§-ban van megállapítva.

A lajstrom végén rövid áttekintés-ben ki
mutatandó :

hány sürgöny s mennyi hitelezett díjösszeg 
esik az egészből minden egyes ministeriumr;.,

valamint a díjmentesen kezelt udvari sürgö
nyökből hány darab fordult elő, és mennyire 
rúgna az azok utáni nem követelhető díjösszeg.

Ezen külön lajstrom az összes államsürgö
nyökkel felszerelve az üzleti bevételekről veze
tett számadással együtt felterjesztendő.

7.§.

Az üzleti kiadásokról vezetett szá
madás.

A továbbküldő távirdának a sürgönyök to- 
vábküldéséből felmerülő költségei az üzleti ki
adásokról vezetett számadásban szabályszerűen

§• G.
Separatverzciclmiss der Staatsde- 

peschen.
Die als Staatsdepeschen behandelten tax

freien Hofdepeschon, und sowohl die im Into- 
rosse des Staatsdienstes, als auch die im In
teresse von Privatpartheien aufgegebonan tax- 
pflichtigen Staats-dopcschen, werden zusammen 
noch in ein besonderes Verzeichniss eingetra
gen, wozu ebenfalls die Drucksorte Nr. 42, 
wie zur Betriobseinnakmsrechnung, verwendet 
werden kann.

In dieses Separatverzoichni33 der Staats
depeschen werden die eben genannten Tele
gramme von den Privatdepeschen abgesondert 
in der Reihenfolge der Aufgabe und der in der 
Betriebseinnahmsrechnung erhaltenen laufen
den Nummern einzutragen, und bei den cre- 
ditirten auch dio betreffenden Geldrubriken 
auszufüllen sein, während dieselben bei den be
zahlten Staatsdepeschen leer bleiben, resp. 
durchpunktirt werden, im übrigen ist dio Ein
tragung in dieses Separatverzeichniss in eben 
der Weise zu verrichten, wie dieses im vorher
gehenden §. angegeben ist.

Am Ende des Verzeichnisses ist in einer 
Recapitulation kurz auszuweisen:

welche Anzahl von Depeschen, und welcher 
Betrag von der Summe der croditirten Gebüh
ren auf jedes einzelne Ministerium entfällt,

wie auch wieviel taxfreie IIof-Depeschen 
vorgokommen,und wie viel die auf diese entfal
lenden nicht zu beantspruchenden Taxen aus
machen würden.

Dieses Verzeichnis ist unterBei läge sämmt- 
lichör aufgegobenen^ Staatsdepeschon mit der 
Betriobseinnahmsrechnung zugleich vorzu
legen.

§• 7-

Führung der Betriehsausgabs- 
rechnung.

Die den weitersendenden Telegraphensta
tionen aus der Weiterbeförderung der Depe
schen erwachsenden Auslagen sind in der Rei-
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folszámitandók (is pedig sorban a mint előfor
dulnak.

Az államsürgönyökért felmerült költségek 
ezen kivül még külön is lajstromozandók, s e 
különlajstsrom, a melyliez ugyancsak az üzlet
kiadási 38. sz. nyomtatványminta használható, 
az üzleti kiadásokról vezetett számadással 
együtt terjesztendő fe l; megjogyzcndő azonban 
hogy o kiadási külön lajstromban az észre
vételek rovatában azon ministerium is meg
nevezendő, a melynek rovására a költség 
(az államsürgönyük dijkötelozottségét szabá
lyozó 1809. évi deczember 20-án 20354/5417. 
sz. a. kelt ministeri rendelet 3. §. szerint) esik.

Pesten 1870. január 24-én.

benfolge, wie selbe Vorkommen, in der Betriebs
ausgabsrechnung vorschriftsmässig in Ausga
be zu stellen.

Die für die Weiterbeförderung von Staats 
depeschen verauslagten Beträge sind ausser- 
dom auch separat in ein mit dor Betriebsaus
gabsrechnung zugleich einzusendendes Ver
zeichniss einzutragen, wozu die Drucksorte 
Nr. 38, der Betriebsausgabsrechnung] verwen
det werden kann; es ist jedoch zu beachten, 
dass in diesem Separat Verzeichnisse in der 
Rubrik „Bemerkungen“ jenes Ministerium zu 
benennen ist, dem die betreffende Ausgabspost 
(im Sinne des §. 3, der die Taxpflichtigkeit der 
Staatsdepeschen bestimmenden Mlnisterialver- 
ordnung vom 20. Dec. 1869. Z. 20354/5411) 
zur Last fällt.

Pest, am 24-ten Jäner 1870.

>

Pest, 1870. Nyomatott az „Athenaeum“ könyvnyomdájában.





A .  m .  k i r .

TÁVIRÁSZATI RENDELETEK
T A R A.

2. szám. 1870. Martius 10.

Az állam sürgönyök
díjazás alá eső szószámának meghatározása.

20,354/5411. szám.
Tapasztaltatván, hogy a m. k. távirdák az 

államtáviratok díjazás alá eső szavai számának 
meghatározásánál különböző módon járnak el 
a szükséges egyformaság elérése ózdijából, s „ A 
in. k. Távirászati Rendeletek Tárádnak f. é. 
január 24-én kiadott 1-sö számában megjelent, 
Utasításnak kiegészítéséül meghagyatik a m. 
k. távírdáknak:

1- ször hogy az állami s minden hivatalos 
sürgönyökben az aláírást csak akkor számítsák 
és távirják, ha a sürgöny czimzésében a feladó 
hivatal vagy hivatalos közeg megnevezve nem 
volna, vagy ha a feladó az aláírásnak távirását 
különösen kivánná;

2- szor hogy ne számítsák és ne távirják a 
sürgöny keletjét, kivéve ha a feladó kívánja, 
vagy a sürgönyző hivatalos közeg nem a táv- 
ird,a helyén lakik, és a sürgöny netán a távir
tánál való feladás napjánál előbb kelt.

A szószám meghatározása alkalmával tehát 
rendesen csak a sürgöny iktatókönyvi hivata
los számát, czimzését (melybe a sürgönyző 
vagyis feladó hivatalnak vagy hivatalos kö
zegnek és a czimzettnek czime is beleérte
tendő) és szövegét kell tekintetbe venni; kele
tét, az aláírást, továbbá az aláirásra vonatkozó 
netáni megjegyzéseket pedig csupán a fentirt 
kivételes esetekben.

Pesten, 1870-iki február 1 l én.

Die Bestim m ung
der Taxwortzahl der Staatsdepeschen.

Nro 20,354/5411.
Nachdem man die Wahrnehmung gemacht, 

dass die kgl. ung. Telegraphenstationon in der 
Bestimmung der Taxwortzahl der Staatsdope
schen nicht gloichmüssig Vorgehen, weiden um 
die nöthige Ubereinstimung herbei zu führon, 
im Nachhange zu der in der am 24. Jänner 1. J. 
herausgegebenon 1 Nummer des kgl. ung, To- 
lographenverordnungsblattes orlassenon In
struction die kgl. ung. Telegraphenstationen 
hiemit beauftragt:

1. in den Staats- und allen amtlichen De
peschen die Unterschrift nur dann zu zählen 
und zu telegraphi ren, wenn in der Adressirung 
der Depesche der Name der Aufgabebehörde 
oder des behördlichen Organes nicht benannt 
wäre,oder die Mi ttol egraphirung der Unterschrift 
vom Aufgeber ausdrücklich verlangt würde;

2. ist nicht zu zählen und nicht zu telegra
ph iren das Da'um der Depesche, ausgenommen 
wenn der Aufgeber dessen Mittelegraphirung 
verlangte, oder das tclegraphirende Amtsorgan 
nicht im Orte der Telographenstation sich be
findet, und die Depesche von einem vor der Auf
gabe bereits verflossenen Tage datirt wäre.

In der Regol sind also bei der Bestimmung 
der Taxwortzahl der Staats-und amtlichen De
peschen blos deren Exhibit-Nro, Adressirung 
(worin die Benennung der Aufgabe- und Adres
sebehörde mitbegriffen wird) und Text zu 
zählen ; das Datum und die Unterschrift, fer
ner die auf die Unterschrift bezüglichen Be
merkungen aber bl or. in den oben angeführten 
Ausnahmsfällen.

Pest am 11. Feber 1870.
1
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Egy újabb
(a hatodik) távirászati tanfolyamnak 

kihirdetése.

2945 833. szám.

Egy újabb (a hatodik) távirászati tanfo
lyam megtartása válván szükségessé, annak 
f. é. április hó 4-én Pesten leendő megnyitása 
elrendeltetett.

Ezen, legfeljebb három hónapig tartó tan
folyamba felvétetnek azon 18 évet már betöl
tött, de a harminczadik éyet még túl nem ha
ladt, hivatalviselésre alkalmas, egészséges test
alkatú s a magyar korona területén született 
egyének, kik legalább is hat gymnasialis, vagy 
hat reáltanodái osztályt, vagy ezeknek megfe
lelő katonai szakiskolát végeztek, kiknek jó 
kézírásuk van, és legalább magyarul és néme
tül tudnak; megjegyoztetvén, hogy más honi 
vagy idegen nyel vek tudása a más tekintetben 
egyenlőkkel szemben az alkalmazásnál előnyül 
számittatik be.

Az ezen tanfolyamba belépni kívánók kö
telesek e tekintetbeni kérelmüket - - az említett 
tulajdonságokról szólló hiteles bizonyítványok
kal felszerelve — a földmivelés-, ipar- s ke
reskedelemügyi m. k. ministerium III/3. táv
írdái szakosztályhoz Pesten legfeljebb f. é. 
mártius hó 21-ikéig vagy egyenesen, vagy 
a mennyiben már valamely hivatalnál vannak 
alkalmazva, illető elöljáróságuk utján benyúj
tani; kik netalán már nősek lennének, kérel
mükben ezen körülményt is említsék meg.

A kitűzött határidőn túl beérkező, vagy a 
szükséges előiskolákról s a más megkivántató 
tulajdonságokról szóló bizonyítványokkal fel 
nem szerelt kérelmek nem fognak tekintetbe 
vétetni.

Ausschreibung
eines neuen (des sechsten) Telegraphen- 

lehrcurses.

Nro 2945/833.

Nachdem die Abhaltung eines neuen (des 
sechsten) TelegrapKenlehrcurses nothwendig 
geworden, wurde dessen in Pest statt zufindende 
Eröffnung auf den 4. April 1. J. angeordnet.

In diesen höchstens drei Monate dauern
den Lehrcurs werden solche Individuen aufge
nommen, welche ihr achzehntes Lebensjahr 
bereits erreicht, aber das dreissigste noch nicht 
überschritten haben, eine zur Bekleidung eines 
Amtes geeignete und gesunde Körperconstitu
tion besitzen, in einem der zur kgl. ung. Krone 
gehörenden Länder geboren sind, und minde
stens sechs Gymnasial- oder Realklassen, oder 
eine dieser entsprechende Militärfachschule 
absolvirt haben, eine gute Handschrift besitzen 
und mindestens ungarisch und deutsch können ; 
wobei bemerkt wird, dass die Kenntniss an
derer Landes- oder fremden Sprachen sonst 
Gleichgestellten gegenüber den Betreffenden 
bei der Anstellung zum Vorthoile gereichen 
wird,

Diejenigen, welche in diesen Lehi'curs auf
genommen zu werden wünschen, haben ihre 
diessbeztiglichen Gesuche mit den die oben 
erwähnten Eigenschaften nachweisenden lega
len Zeugnissen belegt, an die Telegraphensec- 
tion HI/3. des kgl. ung. Ministeriums für Acker
bau, Industrie und Handel in Pest längstens 
bis 21. März 1. J. entweder unmittelbar, oder 
in wie ferne sie bereits bei irgend einem Amte 
in Verwendung stehen, — im Wege ihrer resp. 
Vorgesetzten Behörde einzureichen ; die etwa 
bereits verheiratheton haben in ihren Gesuchen 
auch diesen Umstand zu erwähnen.

Die nach Ablauf des festgesetzten Termi
nes eingelangenden, so wie die mit den vorge
schriebenen Zeugnissen über die nöthigon Vor
studien und andere nöthige Eigenschaften nicht 
belegten Gesuche werden nicht berücksichtigt 

i werden.
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A felvételkor minden tanoncz köteles o. é. 
8 forintot lefizetni, melyért az európai távirá- 
szati hálózatnak egy térképét s a szolgálati 
utasításnak egy nyomtatott példányát is meg
kapja.

A magyar nyelven előadandó tantárgyak 
lesznek :

1. A természettannak a villamosságról, dele- 
jességröl s ezeknek egymásra való kölcsönös 
hatásáról szóló része.

2. a távirdai gépkészülékek ismertető leírása 
(géptan);

3. az ugyanazon távirda-állomásban össze
jövő vozeték-huzaloknak a kéznél levő készü
lékekhez alkalmazott, a különböző czélokuak 
megfelelő összeköttetéséről szóló tan (kapcso
lástan) ;

4. a szolgálati utasítás;
5. az összes európai távirdahálózat össze

köttetéseinek ismertetése (távirdai geograpbia);

G. a távirdai számvitel;
7. a távirda-vezetékek építése ;
8. a gyakorlati távirás, vagyis a Morse-féle 

Írógépen való sürgönyadás- és vevésnél hasz
nált jegyek adása és olvasása.

'Atanonczok a tanfolyam bovégezto után 
elméleti s gyakorlati vizsga alá bocsáttatván, 
képességüket tanusitó bizonyitványt nyernek; 
s az alkalmasoknak Ítéltek szorgalmuk és ké
pességűkhez képest nyert érdemsorozatuk ren
dében elébb fizetéses gyakornokokul, s ha mint 
ilyenek arra méltóknak találtatnak, az időn- 
kint üresedésbe jövő állomásokra m. k. távir- 
datisztekül fognak alkalmaztatni.

Kelt Pesten, 1870. február 11-én.

Bei der Aufnahme hat jeder Zögling 8 Gul
den ö. W. zu erlegen, und wird hiefür eine 
Karte des europüischen Telegraphennetzes und 
ein gedrucktes Exemplar der Dienstinstruc
tion erhalten.

Die in ungarischer Sprache vorzutragenden 
Lehrgogenstünde sind:

1. aus der Physik die Lehre von der Elek- 
tricität, dem Magnetismus und deren gegen
seitigen Aufeinanderwirkung ;

2. die Beschreibung der Telegraphenappa- 
I rate (Apparatlehre);

3. die Lehre von den den verschiedenen 
Zwecken entsprechenden Verbindungen der in 
einer Telegraphs-natation einmündenden Te
legraphenleitungsdrähte mit den vorhande
nen Apparaten (Schemalehre);

4. die Dienstanweisung;
5. die Erklärung der Verbindungen des 

gesammten europäischen Telegraphennetzes 
(Tolegraphengeograpliie);

6. das Telegraphen-Rochnungswesen;
7. der Telegraphenleitungsbau;
8. das pracktische Telegraphiren, d. h. 

die Bildung und das Lesen der beim Geben 
und Aufnehmen der Depeschen am Morse
apparate gebräuchlichen Zeichen.

Die Zöglinge werden nach Beendigung des 
Lehrcurses einer theoretischen und praktischen 
Prüfung unterzogen, und erhalten ein ihre Be
fähigung bestättigendes Zeugniss, und die für 
befähigt erklärten werden in der Reihenfolge 
ihres nach Fleiss und Befähigung erhaltenen 
Calculs anfänglich als besoldete Practicanten 
angestellt, und wenn sie sich als solche zur 
ferneren Verwenduug qualificiren nach Ver
dienst auf die von Zeit zu Zeit in Erledigung 
kommenden Stellen zu kgl. ung. Telegraphen
beamten ernannt.

Pest am 11. Feber 1870.

1*
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A táviratozási
rendszabály 2 0 .  § ának módosítása.

139/34. szám.

Miután a franczia császári kormány is hoz
zájárult az 1888-ik évi julius 22-én Bécsben 
kelt nemzetközi nyilatkozathoz, mely szerint a 
postán tovább küldendő táviratok a feladónak 
vagy czimzettnek a postadijjal való terhelte- 
tése nélkül ajánlott levelekként adassanak a 
postára és szállíttassanak tovább ; az árszab
ványok összeállításának VII. lapján foglalt 
„TelegraphenOrdnung“ 20. §. az egyleti táv.- 
igazgatások közmegegyezésével következőleg 
módosíttatott:

a 3-ik bekezdés ezen szavaitól: „ImWech
selverkehre mit Frankreich“ kezdve 14 sor 
egészen az „als Expressbriefe behandelt“ sza
vakig berekesztőleg kitörlendő;

a második bekezdésben pedig a „vom Auf
geber zu entrichten“ szavak után hozzáteendő : 
„und betragen per Depesche 20 S g r .=  l  fl. 
österr.=l fl. 10 kr. südd.= 1.17 Gl. niederl.=  
2.50 Francs.“

A m. k. távírdák ezen módosítás előjegy
zésére utasittatván, egyszersmind figyelmeztet
nek, hogy az 1868-ik évi október 25-én Baden- 
Badenben kötött távírda-egyleti egyezmény
nyel egyidejűleg a legközelebbi számban k i
adandó „Táviratozási Rendszabály“ ezen ki- 
igazitással fog megjelenni.

Pesten 1870-iki márcz. 2-án.

A bänderung
des §. 20. der Telegraphenordming.

Nro 139/34.

Nachdem auch die kais. französische Re- 
gieruug der am 22. Juli 1868 in Wien Unter
zeichneten internationalen Declaration beige
treten ist, welcher gemäss die per Post weiter 
zu befördernden Telegramme ohne deren Auf
geber oder Adressaten mit den Portoausla
gen zu belasten, als recommandirte Briefe zur 
Post gegeben und weiter befördert werden sol
len ; wurde im Einvernehmen sämmtlicher Ve
reinsverwaltungen der auf Seite VII. der Ta
rifzusammenstellung enthaltene §. 20 der To- 
legraphenordnuug wie folgt abgeändert:

die von Alinea 3 an folgenden 14 Zeilen von 
„Im Wechselverkehre mit Frankreich . . . “ bis 
. . .  „als Expressbriefe behandelt“, sind zu 
streichen;

zu dem 2. Alinea aber nach den Worten: 
. . .  „vom Aufgeber zu entrichten“ ist hiezu zu
fügen: „und betragen per Depesche 20 Sgr. — 
1 fl. üsterr. W. =  1 fl. 10 kr. siidd. W. =  1.17 
Gl. niederl. =  2.50 francs.“

Indem die Vormerkung dieser Modification 
den kgl. ung. Telegraphenämtern aufgetragen 
wird, werden dieselben zugleich verständigt, 
dass die mit dem am 25. October 1868 zu Ba
den-Baden geschlossenen Telegraphenvereins- 
vertrage in der folgenden Nummer zugleich er
scheinende Telegraphenordnung, bereits mit 
der eben erwähnten Abänderung herausgege
ben wird.

Pest am 2. März 1870.

Pest, 1870. Nyomatott az „A then árun,* könyvuyon',(Iájában.



A  n i .  k i n .

TÁ V IRÁ SZA TI KENDELETEK
T Á R A .

1870. Évi I. Törvényczikk

az Észak-német szövetség-, Bajorország-, 
Würtemberg-, Baden-, és Hollandiával 1868. 
October 25-én kötött távírda-egyezményről.

(Szentesítést nyert 1870. évi január hó 17-tli- 
kén. Kihirdettetett a képviselőházban 1870-dik 
évi januárius hó 25-én, a főrendek házában 
1870-dik évi februárius hó 4-dilcén. Megjelent 
az „Országos Törvönytár“-ban 1870-dik évi 

február hó 5-én.)

l)er 1-to Gesetzertikol vom 
Jahre 1870

von dem mit dem Norddeutschen Bunde, 
Bayern, Würtemberg, Baden und Holland 
am 25-ten October 1868 zu Baden Baden 

geschlossenen Telegraphen-Vertrage.
(Sanctionirt am 17-ten Jänner 1870. Promul- 
girt im Repräsentantenhause am 25-tcn Jän
ner 1870, im Oberhause am 4-ten Februar 
1870. Erschienen im Landes-Gesetz-Magaziu 

am 5-ten Februar 1870.)

MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF,
I s te n  k e g y e lm é b ő l  A u sz tr ia i C sá szá r , C se h o r sz á g  K ir á ly a  s tb . é s  M a g y a r o r sz á g

A p o s to l i  K ir á ly a
Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendéi és Képviselői közös egyetér

téssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé :
Az Észak-német Szövetség-, Bajorország-, Würtemberg-, Baden- és Hollandiával 1867. évi 

XVI. törvényczikk 3. czikke értelmében kötött, s Baden-Badenben 1868. October 25-dikén aláirt 
távirdai egyezmény, miután az az országgyűlés által elfogadtatott, s utóbb úgy ö császári és 
apostoli királyi Felsége, mint a többi szerződő magas fél részéről szokott módon megerősittetett, 
ezennel az ország törvényei közé igtattatik.

Szövege a következő:
(Eredeti szöveg'. Urtext.)

Nachdem die zum Deutsch-Oesterreichi- 
schen Telegraphen-Vereine gehörigen hohen Re
gierungen übereingekommen sind, ihre gegen
seitigen telegraphischen Beziehungen durch 
neue Verträge zu ordnen, haben

Seine Majestät der Kaiser von Oester
reich, König von Böhmen u. s. w. und aposto
lischer König von Ungarn

Seine Majestät der König von Preussen, 
im Namen des Norddeutschen Bundes ; Seine 
Majestät der König von Bayern, Seino Majestät 
der König von Würtemberg und Seine königli
che Hoheit der Grossherzog von Baden;

Seine Majestät der König der Niederlande, 
für den gedachten Zweck zu Ihren Bevoll- 
mächtigtan ernannt:

Der Text ist folgeeder:
(Hitolos fordítás. Authonlisclio Uoborseteung.)
Miután a német-osztrák távirda-egylethoz 

tartozó magas kormányok egyetértöleg elhatá
rozták, hogy kölcsönös távirdai viszonyaikat uj 
szerződések által rendezzék:

ő Felsége az austriai császár, Csehország 
királya stb. és Magyarország apostoli királya;

ő felsége Poroszország királya, az észak
német szövetség nevében;

ő felsége Bajorország királya, ö felsége a 
würtembergi király, és ő királyi fensége a ba- 
deni nagyherczeg;

Ő felsége a németalföld királya, az emli- 
tett czélra meghatalmazottjaikul nevezték k i:

1

3. szám. 1870. Martius 15.
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Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich 
und apostolischer König von Ungarn:

den Ministerialrath und Director der k. k. 
Staatstelegraphen, Carl Brunner von Watten- 
w yl; und

den Chef der Königlich-Ungarischen Tele
graphen-Venvaltung, Sectionsrath Johann von 
Takács;

Seine Majestät der König von Preussen:
den General-Telegraphen-Director des 

Norddeutschen Bundes, Oberst Fx-anz von 
Chauvin;

Seine Majestät der König von Bayern:
den Vorstand der Telegraphen-Abtheilung 

der General-Dix-oction der Königlich-Bayeri- 
chen Verkehrsanstalten, Heinrich Gumbart;

Seine Majestät der König von Würtemberg 
den Königlichen Eisenbahnbau- und Telegra- 
phen-Director, Ludwig von Klein;

Seine Königliche Hocheit der Grossherzog 
von Baden den Director der Grosshei’zogliclien 
Verkehrsanstalten, Geheimrath Hermann Zim
mer ;

Seine Majestät der König der Niedeidande 
den mit der Verwaltung der Staats-Telegraphen 
betrauten Referendar, Wilhelm Constantin A r- 
nold Staring;

welche sich mit Vox-bchalt der Genehmi
gung ihrer hohen Vollmachtgeber über nach
stehende Artikel geeinigt haben.

Artikel 1.
Den Bestimmungen des gegenwärtigen 

Verti'ages sind alle Tclegraplxenlinien und Sta
tionen unterworfen, welche die hohen contrahi- 
renden Theile, sei es in den eigenen Staats-Ge
bieten, sei es in den Gebieten anderer Staaten 
für den allgemeinen Verkehr unterhalten.

Artikel 2.
Jedem der hohen contrahirenden Theile 

bleibt es voi’behalten, Telegraphen-Linien und 
Stationen, welche derselbe zur unterseeischen 
Vei-bindung mit anderen Staaten anlegt, von 
seinen übi'igen Telegraphen-Linien und Statio
nen entweder anszuschliessen, oder für die un
terseeischen Linien abweichende Tarife vox’zxx- 
schlagen.

Artikel 3.
Diejenige telegraphische Coi'respondcnz, 

welohe die Linien zweier oder mehrerer der 
hohen contrahirenden Theile berührt, wird nach 
den Festsetzungen des gegenwärtigen Vertra
ges behandelt und „ Ve r e i n s - Co r r e s p o n -  
d e n z “ genannt,

ő felsege az austriai császár es Magyar- 
ország apostoli kii-álya:

Watenwyli Brunner Károly ministeri ta
nácsost es a cs. kir. államtávirdák igazgatóját, es

Takács János osztálytanácsost, a magyar 
kir. távirdai igazgatás főnökét;

ő felsége Poroszország királya: 
az északnémet szövetség főtávirda-igazga- 

tóját, Chauvin Ferencz ezredest;

ö felsége Bajorország királya: 
a bajor királyi közlekedési intézetek 

főigazgatósága távirdai osztályának főnökét, 
Gumbardt Henriket;

ö felsége Würtenberg kii’álya: Klein La
jost, a vaspálya-épités s távírdák királyi igaz
gatóját ;

a badeni nagyhei’czeg ö királyi fensége : a 
herczegi közlekedési intézetek igazgatóját,Zim
mer Hermann titkos tanácsost;

ő felsége Hollandia királya, az államtáv- 
irdák igazgatásával megbízott Staring Vilmos 
Constantin Ai-nold előadót;

kik is magas megbizóik jóváhagyásának 
fentartása mellet, a következő czikkekben 
egyeztek m eg:

1. czikk.
A jelen szci-zödés határozatai alá esnek 

mindazon távirdai vonalak és állomások, me
lyeket a magas szerződő felek, akár saját ál
lamaik, akár más államok területén, a közfor
galom számára fentartanak.

2. czikk.
Mindenik szerződő félre nézve fentarta- 

tik a jog, hogy azon vonalait és állomásait, 
melyeket a más államokkal való tengeralatti 
összeköttetés eszközlésére épit, többi távirdai 
vonalai és állomásai közül akár teljesen kizár
hassa, akár pedig hogy tengeralatti vonalaira 
nézve, eltérő díjszabást hozhasson javaslatba.

3. czikk.
Azon távirati siirgönyzés, mely a magas 

szerződő felek közül kettőnek vagy többnek vo
nalait érinti, a jelen szerződés határozatai sze- 
rint kezeltetik, s egyleti sürgönyzésnek nevez
tetik.
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Die Bestimmungen über die (Korrespon
denz, welche die Linien nur e i n e r  Telegra
phen-Verwaltung berührt, bleiben jedem der 
vcrtragsehlicssenden Thcilc Vorbehalten.

Artikel 4.
Die auf den telegraphischen Correspon- 

denzdienst bezüglichen Bestimmungen des in
ternationalen Tclegraphcn-Vertrages, revidirt 
in Wien den 21-ten Juli 1868, sowie des dazu 
gehörigen Reglements für den internationalen 
Telegraphcndienst, finden auf die Vereins-Cor- 
respondenz volle Anwendung, insoweit durch 
gegenwärtigen Vertrag nicht anderweitige Ve
reinbarungen getroffen sind.

Artikel 5.
Zur Ermittelung der Beförderungsgebüh

ren für die Vereins-Corrospondenz, wird das 
gesammte Telegraphcngebiet der hohen contra- 
hirendon Thcilc in viereckige Flächen zerlegt.

Die Bildung dieser Flächen geschieht in 
der Weise, dass jeder Breitegrad in 5, und jeder 
Längengrad in 3 gleiche Theile getheilt wird, 
und durch die Theilungspunktc Meridian- und 
Parallclkreisc gezogen werden, wodurch je 15 
Vierecke, Taxquadrate genannt, entstehen.

Artikel 6.
Die Gebühren für einfache Depeschen von 

zwanzig Worten betragen:
a) 8 Sgr =  28 kr. süddeutsch =  40 kr. ös

terreichische Währung =  0.50 Gulden 
niederländisch, bei der Beförderung zwis
chen Stationen, eines und desselben Tax- 
quadrates unter einander, sowie zwischen 
denselben und solehen Stationen, welche 
innerhalb der nächsten, das Taxqtiadrat 
umgebenden 8 Quadratreihen (Tax-Vic- 
reck) gelegen sind, mit Hinwegfall derje
nigen 40 Quadrate, welche ausserhalb des 
in dieses Tax-Vicrcck eingeschriebenen 
Kreises fallen.

b) 16 Sgr =  16 kr. süddeutsch =  80 kr. 
österreichische Währung =  1 Gulden nie
derländisch, bei der Beförderung zwischen 
Stationen eines Taxquadrates und allen 
übrigen, ausserhalb des Bereiches ad a) 
gelegenen Stationen.

Diese Gebühren erhöhen sich für je wei
tere zehn Worte, oder einen Theil von 
zolin Worten, um die Hälfte.

Artikel 7.
Die periodische Revision des vorstehenden 

Tarifes, sowie der Terminal- und Transittaxen

Azon sürgönyzésre nézve, mely csak egy 
távirda-igazgatás vonalait érinti, mindenik szer
ződő fél szabadon intézkedhetik.

4. czikk.
Az 1868. évi juliushó 21-ikén Becsben át

vizsgált nemzetközi távirda-cgyczménynek, va
lamint az ehhez tartozó nemzetközi távirda- 
szolgálati utasításnak a távirdai sürgönyzési 
szolgálatra vonatkozó határozatai, az egyleti 
sürgönyzésre nézve is — a mennyiben a jelen 
szerződés által eltérő határozatok nem állapit- 
vák meg — teljesen érvényesek.

5. czikk.
Az egyleti sürgönyzésórt járó szállítási di

jak meghatározása czéljából, a magas szerződő 
felek összes távirda-területe nc'gyszögü térekre 
osztatik.

E térek úgy képeztetnek, hogy minden szé
lességi fok 5, és minden hosszasági fok 3 egyenlő 
részre osztatik, s az osztási pontokon át dél s 
párhuzamos körök vonatnak, mi által fokonkint 
15—15 négyszög támad, melyek díjazási négy
szögeknek (Taxquadrate) neveztetnek.

6. czikk.
A 20 szóból állő egyszerű sürgönyért járó 

díj tesz :
a) 8 ezüst garast =  28 délnémet, =  40 osz

trák értékű krajezárt =  0.50 hollandi fo
rintot, az egy és ugyanazon dijnégyszög- 
ben fekvő állomások közötti szállításért, 
valamint akkor is, ha a szállitás ezek és 
oly állomások közt történik, melyek az 
állomás díjazási négyszögét körülfogó 8 
legközelebbi négyszög - sorban (dijazási 
négyzet, Taxviereckben) feküsznek, azon 
40 négyszög kihagyásával, melyek ezen 
dijnégyzetbe beirt körön kívül esnek.

b) 16 ezüst garast =  56 délutánét, =  80 oszt. 
ért. krajezárt, =  1 hollandi forintot, ha a 
szállitás egy dijnégyszög állomásai saza)  
alatt leirt téren kívül fekvő bármely más 
állomás közt történik.

Ezen dijak minden további 10, vagy 
bár a tizet meg nem ütő szó után felényi- 
vcl szaporodnak.

7. czikk.
Ezen díjszabályzatnak, valamint a kül

földdel váltott egyleti sürgönyzés után járó
1*
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für die mit Äem Auslande gewechselte Vereins
korrespondenz, im Wege der Vereinbarung zwi
schen den Telegraphen-Verwaltungen der ho
hen contrahirenden Theile, bleibt Vorbehalten.

Artikel 8.
Die für die Beförderung der telegraphi

schen Vereinscorrespondenz eingehobenen tarif- 
mässigen Gebühren, bilden ein gemeinschaftli
ches Eigenthum, und werden unter die bethei
ligten Telegraphen-Verwaltungen nachVcrhält- 
nisszahlen vertheilt, welche gebildet werden 
aus der Zahl der in einem jeden Verwaltungs
gebiete beförderten Vereins-Depeschen, multip- 
licirt mit einer Ziffer, welche den relativen 
Werth einer Vereins-Depesche in dem bezüg
lichen Gebiete darstellt.

Diese Wertbziffern -werden in gemeinsamen 
Einverständniss der betheiligten Verwaltungen 
festgestellt.

Artikel 9.
Zur Ermittelung und Ausgleichung der 

wechselseitigen Zahlungen und Forderungen 
der einzelnen Telegraphen-Verwaltungen an 
Gebühren und Auslagen für Vercins-Correspon- 
denz, finden nach regelmässigen Zeitabschnit
ten Abrechnungen statt.

Die Telegraphen-Verwaltung des Nord
deutschen Bundes unterzieht sich der Besorgung 
des Abrechnungs-Geschäftes auf Grundlage der 
zwischen den betheiligten Telegraphen-Verwal- 
tungen vereinbarten Instruction.

Der Aufwand für diese Geschäftsbesor
gung wird von sämmtlichen Telegraphen- 
Verwaltungen gemeinschaftlich, nach Verhält- 
niss ihres Antheils an der Gebühren-Einnahme 
getragen.

Artikel 10.
Zum Behufe der Fortbildung der Bezie

hungen zwischen den Telegraphen Verwaltun
gen der hohen contrahirenden Theile, findet 
zeitweise nach Bedürfniss ein Zusammentritt 
von Abgnordneten statt.

Artikel 11.
Gegenwärtiger Vertrag tritt mit dem 1-ten 

Juli 1869 in Wirksamkeit, jedoch mit Ausnah
me der in Arikéi 5 und 6 enthalten! n neuen 
Tarifbestimmungen, welche spätestens am 1-en 
Juli 1870 in Anwendung kommen.

Bis zur Amvendung des neuen Tarifes blei
ben die Tarifbestimmungen des Telegraphen 
Vereins-Vertrages dtto Schwerin 30. September 
1865 in Kraft.

vég- ás átbocsátási dijaknak, a magas szerződő 
felek távirda-igazgatásai által kölcsönös meg
egyezés utján, koronkinti átvizsgálás alá vétele 
továbbra is fentartatik.

8. czikk.
Az egyleti sürgönyzés szállításáért bevett 

dijtáblázati illetékek közös tulajdont képeznek, 
s a részvevő távirda-igazgatások közt azon 
arányszámok szerint osztatnak meg, melyek 
úgy állnak elő, ha az egyes igazgatási területen 
szállitottt egyleti sürgönyök száma azon szám
mal szoroztatik, mely az illető területre nézve 
egy egyleti sürgöny viszonylagos értékét fe
jezi ki.

Ezen érték-számokat az érdekelt igazga
tások közegyetértés utján állapítják meg.

9. czikk.
Az egyes távirda-igazgatások közt az egy

leti sürgönyzés után befolyó dijak s azzal járó 
kiadások fejében teljesítendő kölcsönös fizeté
sek és követelések kiderítése és kiegyenlitése 
végett rendes időszakokban leszámítások tör
ténnek.

Az északnémet szövetség távirda-igazga- 
tása magára vállalja a leszámitási ügynek a 
résztvevő távirda-igazgatások közt megállapí
tott utasítás alapján való vezetését.

A leszámitási ügyvitel költségeit az összes 
távirda-igazgatások, a bevett illetékekben való 
részesülés arányában, közösen viselik.

10. czikk.
A magas szerződő felek távirda-igazgatása1 

egymásközti viszonyainak fejlesztése czéljából 
azok megbízottjai koronkint a szükséghez ké
pest egy bejöveteleket tartanak.

11. czikk.
Jelen szerződés 1869. julius 1-jén lép 

érvénybe, de az 5-dik és 6-dik czikkekben 
foglalt uj díjszabályzatok kivételével, melyek 
legkésőbb 1870. julius 1-jén jönnek alkalma
zásba.

Az uj díjszabás alkalmazásáig az 1865. 
szeptember 30-án Schwerinben kelt távirda- 
cgyleti szerződésnek a dijakra vonatkozó hatá
rozatai maradnak érvényben.
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Dieser Vertrag ist von Jahr zu Jahr künd
bar. Die Kündigung kann jedoch nur zum 1-ten 
Januar eines jeden Jahres erfolgen, dergestalt, 
dass der Vertrag demnächst noch bis zum 31-ten 
December desselben Jahres in Kraft bleibt.

Artikel 13.
Der deutsch-ös8terreichische Telegraphen- 

Vereins-Vertrag vom 30. September 1865 er
lischt mit dem Inslebcntreten des gegenwärti
gen Vertrages.

Artikel 14-
Die Ratificationen des gegenwärtigen Ver

trages sollen in möglichst kurzer Frist in Carls- 
ruhe ausgetauscht werden.

Zur Urkunde dessen haben die Bevoll
mächtigten den gegenwärtigen Vertrag unter
schrieben und besiegelt.

So geschehen zu Baden-Baden den fünf
undzwanzigsten Oktober Eintausend achthun
dert und achtundsechzig.

Carl Brunner. (L. S.)
Johann v. Takács. (L. S.)
Franz v. Chauvin. (L. S.)
Heinrich Gnmbart. (L. S.)
Ludwig v. Klein. (L. S.)
Hermann Zimmer. (L. S.)
Wilhelm Constantin Arnold 

Staling. (L. S.)

Artikel 12. 12. czikk.
Ezen szerződés évröl-évre felmondható, de 

a felmondás csak minden év január 1-jére tör
ténhetik, úgy, hog}r a szerződés azután ugyan
azon év deczember 31-ig még érvényben marad.

13. czikk.
Az 1865. szeptember 30-dikán kelt német- 

osztrák távirda-egyleti szerződés, a jelen szer
ződés életbeléptével megszűnik.

14. czikk.
Jelen szerződés megerősítései lehető rövid 

idő alatt Carlsruheban cserélendők ki.

Minek hiteléül felhatalmazottak jelen szer
ződést aláírták s megpecsételték.

Kelt Baden-Badenben, október hó huszon
ötödik napján, czcrnyolczszáz hatvannyolezban.

Brunner Károly. (P. H.)
Takács János. (P. H.)
Chauvin Ferencz. (P. H.)
Gnmbart Henrik. (P. H.)
Klein Lajos. (P. H.)
Zimmer Hermann. (P. H.)
Staring Vilmos Constantin 

Arnold. (P. H.)

Mi o törvéuyczikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint 
helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vnllván, ezennel királyi hatalmunknál fogva hely
benhagyjuk, megerősítjük és szentesitjük, s mind Slagunk megtartjuk, mind más híveink 
által megtartatjuk.

Kelt Bécsben, ezernyolczszáz hetvenedik évi januárins hó tizenhetedik napján.

Ferencz József, s. k.
(p. II.) Gr. Andrásy Gyula, s. k.



A Baden-Baden ben kötött távírda egyleti 
Szerződés alkalmával a szerződött egyleti 
államok távirászati igazgatásai még a követ
kező három egyezményt Is állapították meg.

A.
Jegyzőkönyvi egyezmény az egyleti szerző

dés foganatosítása tárgyában.
(E rcdoti szöveg. Urtext.)

Verhandelt Baden Baden den 25 October
1868.

Die Abgeordneten zur Telegraphen-Confe- 
renz in Baden-Baden haben heute boi Unter
zeichnung der gegenseitigen Beziehungen zwi
schen den zum bisherigen dcutsch-östcrreichi- 
schcn Telegraphcnverein gehörigen hohen Re
gierungen sich mit Vorbehalt höherer Geneh
migung über nachstehende Punkte geeinigt:

I. (zu Artikel 1. der Verträge.)
Zur Vervollständigung des Vereinsnetzes 

sollen in thunlicher Bälde und jedenfalls vor 
dem Inslcbentreten des neuen Tarifcs für die 
Vercins-Corrcspondenz die in der angehängten 
Tabelle aufgefürhten, dem directen und Tran
sitverkehr zwischen den wichtigem Stationen 
dienenden Drähte vorhanden sein.

II. (zu Artikel 4 und 11.)
Die reglementarischen Bestimmungen des 

in Wien revidirten internationalen Telegraphen 
Vertrages und des dazu gehörigen Dienst-Reg
lements finden schon vom 1-ten Januar 1861) 
an auch auf die Vereins-Correspondenz volle 
Anwendung.

III. (zu Artikel 5)
Die Telographen-Vonvaltung des Nord

deutschen Bundes übernimmt die Herstellung 
der über das ganze Telcgraphen-Gebiet der con- 
trahirenden Staaten sich erstreckenden Taxkar- 
te, sowie des Ortsregisters, zu welchen die bet- 
heiligten Telegraphenverwaltungen die Daten 
liefern.

IV. (zu Artikel 8)
Die der Vertheilung des gemeinschaftli

chen Einkommens zu Grunde zu legenden 
Werthziffern sind bis auf Weiteres folgende:

für den Norddeutschen Bund . . 236.
„ B a y e r n ................................... 181.
„ Würtemberg ............................... 105.
„ Baden . . .   113.
„ Österreich und Ungarn . . . 238.
„ die Niederlande........................ 127.

Im Nachhaiige zum Telegraplionvoreiasver- 
trage, haben die Telegraphen Verwaltungen 
der contrahirenden Yereinsstaaten zu Ba 
deu-Baden noch folgende drei Uebereinkom 

men stipnlirt.

A.
Proto coli arisch es Ucbereinkommen betreffs 

der Ausführung des Vereinsvertrages.
(Hiteles fordítás. Autbcntischo Uvborsetzung.)

Fele etetett Baden-Badenben October 25-én 
1868-ban.

A Baden-Badenben tartott távirda-érte- 
kezlet megbízottjai mai napon az eddigi német
osztrák távirda-egylethez tartozó magas kor
mányok közötti kölcsönös viszonylatok szabá
lyozására kötött egyezmények aláírásánál, a 
felsőbb jóváhagyás fenntartása mellett, követ
kező pontokban egyeztek m eg:

I. (A egyezmény 1-ső csikkéhez.)
Az egyleti hálózat kiegészítéséül, a fonto

sabb állomások közötti egyenes és átmeneti 
forgalomra szolgáló azon sodronyok, melyek a 
mellékelt táblázatban meg vannak nevezve, a 
lehetőségig mentül hamarább, és minden esetre 
még az egyleti sürgönyzésre készült uj díjtáb
lázat életbe lépte előtt fölállitandók.

II. (A 4-ik és 11-ik czikkhez.)
A Becsben átvizsgált nemzetközi távirda- 

egyezmény s az ahhoz tartozó szolgálati utasí
tás rendszabályai az 1869-ik év január hava 
1-től kezdve az egyleti sürgőnyzésre nézve is 
teljesen alkalmazandók.

III. (az 5-ik czikkhez.)
Az észak-német szövetség távirda-igazga- 

tása magára vállalja a szerződő államok egész 
területére kiterjedöleg a díjazási térképnek s 
helység jegyzéknek elkészítését, s ezekhez a 
résztvevő távirda-igazgatások adatokat szolgál
tatnak.

IV. (a 8-dik czikkhez).
A közös jövedelem felosztásánál alapul 

szolgáló értékszámok, további intézkedésig a 
következők:

Az észak-német szövetségre . . 236
B a jo ro rszá g ra ..............................181
W ürtem bergre..............................105
B a d e n r e ........................................ 113
Austria és Magyarországra . . . 238
H o lla n d iá ra .............................. . 1 2 7
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Diese Werthziffern werden auf Verlangen 
einer jeden der betheiligten Verwaltungen neu 
festgestellt.

Das Verlangen einer neuer Regulirung 
kann jedoch nur von Jahr zu Jahr spätestens 
am 1-ten October gestellt werden.

In diesem Falle linden nach Massgabe 
der dessfalligen Bestimmungen des Schweriner 
Telegraphen-Vereins-Vcrtragcs von 30 Septem
ber 1865 Aufzeichnungen während der ersten 
2 Quartale des folgenden Jahres statt, und die 
hiernach neu ermittelten Werthziffern gelten 
zugleich für das Jahr, in welchen die Aufzeich
nungen stattfinden.

V. (zu Artikel 8)
Die Vertheilung des gemeinschaftlichen 

Einkommens erfolgt bereits für die Abrech- 
nungs Jahre 1868 und 1869 auf Grundlage 
der oben Pkt IV. angegebenen Werthziffern 
und unter Anwendung des Artikel 8. der neuen 
Verträge.

VI. (zu Artikel 10.)
Der nächste Zusammentritt von Abgeord

neten der Telegraphen-Verwaltungen soll in 
Berlin stattfinden.

VII. (zu Artikel 11.)
Die Regiernng des Norddeutschen Bundes, 

in Berücksichtigung der Intention der übrigen 
Regierungen, wird auf Beschleunigung der Ein
führung des neuen Tarifes thunliehst Bedacht 
nehmen und sobald sie--nachdem insbesondere 
auch die für den in Folge der Tarif-Ermäs- 
sigungen zu erwartenden gesteigerten Depe
schen Verkehr in Aussicht genommenen neuen 
Leitungen liergcstellt sein werden in der Lage 
ist den Einführungstermin festzusetzen, densel
ben den anderen Regierungen mittheilen, wel
che sich im Voraus zu dessen Annahme bereit 
erklären.

VIII.
Die Verwaltung des Nord-deutschen Bun

des übernimmt die Zusammenstellung derjeni
gen regiemontarischen Bestimmungen, welche 
sich auf das Verhältniss der Telegraphenanstalt 
zum Publicum beziehen (Telegraphenordnung) 
behufs deren Veröffentlichung nach vorherge- 
gangenor Prüfung und Genehmigung durch die 
übrigen Verwaltungen.

IX.
Dieselbe übernimmt ferner die Aufstellung 

der Grundlagen für eine die Vereinscorrespon-

Bár melyik résztvevő igazgatás kívánsá
gára ezen érték-számok újból állíttatnak meg.

Az újból való szabályozást azonban csalt 
évről évre s legkésőbb October 1-ig lehet kö
vetelni.

Ez esetben az 1865. September 30-án 
Schvverinben kelt távirda-egyleti egyezmény
nek erre vonatkozó határozatai szerint a kö
vetkező év első 2 negyedében följegyzések 
történnek, s az ekként újra kiderített érték szá 
mok egyszersmind azon évre is érvényesek 
melyben a följegyzések történtek.

V. (a 8-dik czikkhez).
A közös jövedelem felosztása már az 1868 

és 1869-dik leezámitási évekre is alV-dikpont 
alatt följegyzett értékszámok alapján s az uj 
egyezmény 8-dik pontjának alkalmazásával 
történik.

VI. (a 10-ik czikkhez.)
A távirda igazgatások képviselőinek leg 

közelebbi egybejövetele Berlinben fog megtar
tatni.

VII. (a 11-ik czikkbez.)
Az észak-német szövetség kormánya te

kintetbe vévén a többi kormányok szándékát, 
az uj díjtáblázat behozatalának siettetésére a 
lehetőségig gondot fordít, s mihelyt—főleg a 
dijleszállítás következtében várható nagyobb 
sürgöny-forgalom érdekében kilátásba helyezeti 
uj vezetések elkószültével-azou helyzetben lesz, 
hogy annak életbe léptetésére határidőt tűzhet 
ki, azt a többi igazgatásokkal azonnal közöl
ni fogja, kik is annak elfogadására magukat 
előre is készeknek nyilvánítják.

VIII.
Az észak-német szövetség távírda-igazga

tása magára vállalja a távirda intézetnek a kö
zönséghez való viszonyára vonatkozó szabály
rendeletek összeállítását (táviratozási rendsza
bály), mely a megelőző átvizsgálás és a többi 
államok jóváhagyása után közzé fog tétetni.

IX
Ugyanaz magára vállalja a nemzetközi sür

gönyzésre vonatkozó statistikai alapelveknek
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clenz betreffende Statistik, und die Zusammen
stellung des von den Verwaltungen hiernach zu 
liefernden statistischen Materials.

X.
Die Zeitschrift des deutschösterreichischen 

Telegraphenvereins soll zu erscheinen aufhören, 
und es wdrd die Telegraphen-Verwaltung des 
Norddeutschen Bundes die Lösung der bezügli
chen Verträge veranlassen.

XI.
Die von der österreichischen Telegraphen- 

verw altung vorgelegte, und bei der (Konferenz 
in Baden-Baden durchgesehene Übersetzung 
des internationalen Telegraphen-Vertrages und 
des dazu gehörigen Reglements wird als authen
tisch anerkannt.

XII
Die von der Telegraphen-Verwaltung des 

Norddeutschen Bundes ausgearbeitete und bei 
der Conferenz in Baden-Baden geprüfte Abrech- 
nungs Instruction wird angenommen.

Zur Beurkundung vorstehenden Überein
kommens ist das gegenwärtige Protoeoll unter
zeichnet worden.

Eine beglaubigte Abschrift wird für je
den der contrahirenden Theile ausgefertigt.

gezeichnet:
Zimmer. v. Chauvin
Gumbart. Brunner.
Staring. v. Takács.

Klein.

B .
Luxemburg nagylierczegség lávirdáinak az 
ezek és a távirászati egylethez tartozó 
államok távírdái közt váltott sürgönyök te
kintetében az Északnémet szövetség távír

dáival való egyenlőségéről.

(Eredeti szöveg. Urtext.)

Verhandelt Baden-Baden den 25-ten Octo
ber 1868.

Nachdem am heutigen Tage die Telegra- 
phen-Verträge und zwar: der eine zwischen dem 
hohen Praesidium des Norddeutschen Bundes 
und den hohen Regierungen von Bayern, 
Würtemberg und Baden ; der andere zwischen 
diesen hohen Contrahenten und den hohen Re
gierungen von Österreich und Ungarn und

megállapitását, s az igazgatások által azok sze
rint szolgáltatandó statistikai anyagot összeál- 
litja.

X
A német-osztrák távirda egylet folyóira

tának további kiadása megszűnik, s az ezt ille
tő szerződések fölbontását az észak-német szö
vetség távirdaigazgatása intézi el.

XI.
A nemzetközi távirda-egyezménynek a az 

ahoz tartozó szabályzatnak az osztrák távirda 
igazgatás által bemutatott s a Baden-Badeni ér
tekezleten átnézett fordítása hitelesnek ismer
tetik el.

XII.
Az észak-német szövetség távirdaigazga- 

tásától összeállított s a báden-bádeni értekezle
ten átvizsgált leszámitási utasítás elfogadtatik.

Az előirt egyezmény hiteléül jelen jegy
zőkönyv aláíratott.

Ennek egy—egy hitelesített másolata min- 
denik szerződő félnek kiadatik:

aláírva:
Zimmer. Brunner.
Gumbart. Takács.
Staring. Klein.
Chauvin.

B.
Von der GMchstellung der groszherzoglich 
Luxemburgischen Telegraphen Stationen 
mit den Telegraphenstationen des Nord
deutschen Bandes, hinsichtlich deren mit 
den Statnnen der zum Telegraphenvereine 
gehörigen Staaten gewechselten Depeschen.

(Hiteles fordítás. Authentische Uebersetzung.)

Fölvétetett Baden- Badenben October 25-én 
1868-ban.

Miután a mai napon a távirda-egyezmé- 
nyek és pedig az egyik az északnémet szövet
ség magas elnöksége, — Bajorország, Würtem
berg és Baden magas kormányai közt; a má
sik a nevezett magas szerződő felek meg Ausz
tria és Magyarország, és Hollandia magas kor
mányai közt megköttettek; és miután az észak-
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von den Niederlanden abgeschlossen worden 
sind; und nachdem der Bevollmächtigte des 
Norddeutschen Bundes, der General-Telegra- 
phen-Director, Oberst von Chauvin, im Aufträge 
der grossherzoglich Luxemburgischen Regie
rung und unter Vorzeigung der betreffen
den Vollmacht beantragt hatte:

„dass die im Grossherzogthum Luxemburg 
bestehenden und künftig noch anzulegenden Te- 
legraphen-Stationen hinsichtlich der Tarifirung 
und Behandlug derjenigen Depeschen, welche 
sie mit den Stationen der obengenannten hohen 
Contrahenten (die des Norddeutschen Bundes 
ausgenommen) wechseln, den Telegraphen Sta
tionen des Norddeutschen Bundes für die Dauer 
der obengenannten Verträge gleichgestellt wer
den“ —  haben die Unterzeichneten Bevollmäch
tigten bei der Telegraphen-Conferenz zu Baden- 
Baden ihre Zustimmuung zu diesem Anträge 
vorbehaltlich der höheren Genehmigung ge
geben. —

Eine beglaubigte Abschrift gegenwärtigen 
Protocolles wird für jeden der contrahirenden 
Theile ausgefertigt.

Zur Beurkundigung:

gez. Zimmer.
„ Gumbart.
„ Staring.
„ von Chauvin.
„ Brauner.
„ von Takács.
„ Klein.

C.
Az egyrészről Bajorország, Würtemberg és 
Baden, másrészről Francziaország, Olaszor
szág és Svajcz között váltandó sürgönyökre 
nézve a nemzetközi távirászati értekezlet 
által Bécsben megállapított 1 frankos sür- 
gönydijnak 1868. November elsejével való al

kalmazásba vételéről.
(Eredeti szöveg. Urtext.)

Verhandelt Baden-Baden den 25-ten Oc
tober 1868.

Um die Verkehrsstörungen, welche durch 
die Unterbrechung des bayerischen Bodensee- 
cabels zwischen Lindau und Rorschach entstan
den sind, dem Publicum weniger fühlbar zu 
machen, sind die Vertreter der zum deutsch
österreichischen Telegraphen-Verein gehörigen 
hohen Regierungen übereingekommen, dass die

nőmet szövetség meghatalmazottja, főtávirda- 
igazgató Chauvin ezredes a Luxenburg nagy- 
herczegségi kormány megbizásából, illető fel
hatalmazásának előmutatása mellett indítvány
ba" hozta:

„hogy a Luxemburg nagyherczegségben 
jelenleg fenálló és jövőben felállítandó távirda- 
állomások, azon sürgönyök dijazása s kezelése 
tekintetében, melyeket ezek a fennevezett ma
gas szerződő felek állomásaival (az északné
met ^szövetségéit kivéve) váltanak, a fenemli- 
tett szerződések tartamára az északnémet szö
vetség távirda-állomásaival egyenlőknek tekin
tessenek“ — a baden-badeni távirdaértekezlet 
alólirt fölhatalmazott tagjai ezen indítványt a 
felsőbb jóváhagyás föntartása mellett elfo
gadták.

Jelen jegyzőkönyvnek egy egy hitelesített 
példánya mindenik szerződő félnek kiadatik.

Melynek erősségéül

aláírva: Zimmer.
Gumbart.
Staring.
Chauvin.
Brunner.
Takács.
Klein.

C.
Von der auf den 1. November 1868. festege
stellten Einführung der durch die interna
tionale Telegraplienconferenz in Wien, für 
den Verkehr zwischen Bayern, Würtemberg 
und Baden einerseits, und Frankreich, Ita
lien und der Schweiz andererseits festge

setzten Telegraphen Taxe von 1 frank.
(Hiteles fordítás. Authentische Uebersetzung.

Fölvétetett Baden-Badenben October 25-én 
1868.

Hogy a bodentói,Lindau és Rorschach közti 
bajor vizalatti huzalnak megszakadása követ
keztében támadt közlekedési zavarok a közön
ségre nézve kevésbé érezhetőkké tétessenek, a 
német-osztrák távirda-egylethez tartozó magas 
államok képviselői abban egyeztek meg, hogy 
az 18G8. Juli 21-én Bécsben kelt nemzetközti

2TAvtr. Rend. 3, a z .
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in den Beilagen zu dem internationalen Vertrage 
d. d. Wien den 21. Juli 1868. und zwar in der 
Tabelle der in Ausführung des Vetrags-Artikels 
34. festgesetzten Taxen für Aufstellung der in
ternationalen Tarife Absatz A. und B. für den 
Verkehr zwischen Bayern, Würtemberg und 
Baden einerseits, und Frankreich, Italien und 
der Schweitz anderseits festgestellte Terminal- 
und Transittaxe von 1 Frank für die einfache 
Depesche, ohne Rücksicht auf den Beförde
rungsweg, bereits vom 1-ten November d. J. an
gefangen in Anwendung zu bringen sei.

egyezmény mellékleteiben, és pedig a 34-dík 
egyezményi czikk alkalmazásául a nemzetközi 
dijtáblázat összeállítására megszabott dijakról 
szóló táblás kimutatásnak A. és B. fejezetei 
alatt az egy felöl Bajorország, Würtemberg és 
Baden, másfelől Francziaország, Olaszország 
és Svajcz közötti forgalomra szabott vég- és 
átbocsájtási dij, mely az egyszerű sürgöny után 
1 frankban állapíttatott meg, a szállítási útra 
való tekintet nélkül már a f. évi November l-sö 
napjától kezdve lépjen életbe.

Táviratozási Rendszabály
a

távirdaegyesület vonalain való sürgönyzés 
szabályozására.

1 §•
H a t á s k ö r .

Jelen rendszabály határozatai alá azon tá 
virati sürgönyzés esik, mely a távirda-egyesü’ 
letnek legalább két államát érintve vagy az 
egyesületben marad, vagy pedig a külfölddel 
váltatik.*)

Az egy és ugyan azon igazgatás vonalain 
folytatandó sürgönyzésre vonatkozó, ettől eltérő 
különös szabályokat mindenik igazgatás maga 
állapítja meg.

2 §.

A t á v í r d á k  h a s z n á l a t a .
A közforgalomra szánt távírdák minden

kinek szabad használatára állanak. Azonban 
minden igazgatásnak jogában áll vonalait és 
állomásait egy időre teljesen vagy részben akár 
minden sürgönyökre, akár csak a sürgönyök 
bizonyos nemére nézve elzárni.

A táviratozásra szánt sürgönyöket csak a 
távirda-állomásokon (eshetőleg levél utján) le
het feladni.

*) Az Európán kívül fekvő távírda-igazgatásokkal 
való érintkezés különös szabályait alkalmilag az egyes 
távirda-állomásóktól leolt m- gtudakozni.

Telegr aphen-Ordn ung
für die

Correspondenz auf den Linien des Telegra
phen-Vereines.

§. 1.
B e r e i c h .

Den Bestimmungen gegenwärtigen Reg
lements ist die telegraphische Correspondenz 
unterwerfen, welche die Linien mindestens 
zweier der dem Telegraphen-Vereine ungehö
rigen Verwaltungen berührt und entweder im 
Vereine verbleibt, oder mit dem Auslande ge
wechselt wird*).

In wie weit die Correspondenz, welche 
sich nur auf den Linien einer einzelnen Ver
waltung bewegt, anderen Anordnungen unter
worfen ist, wird von jeder Verwaltung beson
ders bestimmt.

§ . 2.

B e n ü t z u n g  d e r  T e l e g r a p h e n .
Die Benützung der für den öffentlichen 

Verkehr bestimmten Telegraphen steht Jeder
mann zu. Jede Verwaltung hat jedoch das 
Recht, ihre Linien und Stationen zeitweise 
ganz oder zum Theile für alle oder für gewisse 
Gattungen von Correspondenz zu schliessen.

Die Aufgabe von Depeschen Behufs der 
Telegraphirung kann nur bei den Telegraphen- 
Stationen (allenfals brieflich) erfolgen.

*) A n m e r k u n g .  Die besonderen Vorschiffen 
über den Verkehr mit den aussereuropäischen Telegrn- 
pken-Verwaltungen sind event.bei Telegraphen-Stationen
zu erfragen.
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3 §.
A s ü r g ö n y - t i t o k  m e g ő r z é s e .

Áz egyesületi kormányok gondoskodnak 
arról, hogy a sürgönyök illetéktelen egyének
kel ne közöltessenek s általában, hogy a sür
göny-titok a legszigorúbban megői’iztessék.

4 § .
A t á v i r d a - á l l o m á s o k  h i v a t a l o s  

órái .
Azon idő tekintetében, mely alatt az állo

mások a sürgönyök felvételére s tovább adásá
ra nyitva tartandók, a távirda állomások négy 
osztályba soroztainak, úgy mint:

a) folytonos szolgálatú állomások (éjjel
nappali szolgálattal);

b) reggeltől éjfélig tartó szolgálatú állo
mások ;

c) állomások egész napi szolgálattal;
d) állomások korlátolt nappali szolgá

lattal.
A b) és c) alatti állomások hivatalos órái 

kezdődnek:
april 1-től September végéig reggel 7 

órakor,
october 1-től martius végéig reggel 8 

órakor.
A c) alatti állomások hivatalos órái vég

ződnek este 9 órakor.
A d) alatti állomások hivatalos órái tarta

nak hétköznapokon (a hétköznapokra eső ün
nepeket is beleértve):

délelőtt 9-töl — 12 óráig, és 
délután 2 „ — 7 „ ;
v a s á r n a p o k o n :  
délelőtt 8-tól — 9 óráig, és 
délután 2 „ — 5 „ .

5 § .
H o v á  l e h e t  s ü r g ö n y t  i n t é z n i .

Távirati sürgönyt lehet mindazon helyekre 
feladni, hová a meglévő táviró összeköttetések
nél fogva a sürgöny akár az egész távolra, 
akár annak egy részére elszállítható.

Ha a sürgöny rendeltetési helyén nincs 
távirda, akkor a sürgöny tovább-szállitása a 
végső, illetőleg a feladó által megjelölendő tá- 
virda-állomásról pósta vagy külön küldöncz 
által történik.*) Ha a tovább szállítás módja a 
sürgönyben nincs megjelölve, a czimzett állomás

*) A külön küldöncz által való tovább szállítás alatt 
értendő mind azon szállítási mód, mely által a kéz
besítés gyorsabban eszközöltetik, mint a rendes póstai 
egybeköttetés utján.

B e w a h r u n g  d e s  T e l e g r a p h e n - G e -  
h e i m n i  s s e s .

Die Vereins-Regierungen werden Sorge 
tragen, dass die Mittheilung von Depeschen an 
Unbefugte verhindert, und dass das Telegra- 
phen-Geheimniss in jeder Beziehung auf das 
Strengste gewahrt werde.

§. 4.
D i e n s t - S t u n d e n  d e r  T e l e g r a p h e n -  

S t a t i o n e n .
Die Telegraphen-Stationen zerfallen rück

sichtlich der Zeit, während welcher sie für die 
Annahme und Beförderung der Depeschen 
offen zu halten sind, in vier Classen, nämlich t

a) Stationen mit permanentem Diens: 
(Tag und Nacht) ;

b) Stationen mit verlängertem Tagesdienst 
bis Mitternacht;

c) Stationen mit vollem Tagesdienst;
d) Stationen mit beschränktem Tages 

dienst.
Die Dienststunden der Stationen ad b- 

und c) beginnen:
vom 1. April bis Ende September: um 7 

Uhr Morgens,
vom 1. October bis Ende März: um 8 

Uhr Morgens.
Die Stationen ad c) schliessen den Dienst) 

um 9 Uhr Abends.
Die Dienststunden der Stationen ad d) 

sind an Wochentagen (einschliesslich der auf 
Wochentage fallenden Festtage):

von 9 bis 12 Uhr Vor- und 
„ 2 „ 7 „ Nachmittags;

an S o n n t a g e n :
von 8 bis 9 Uhr Vor- und 

„ 2 „ 5 „ Nachmittags.
§.5.

W o h i n  D e p e s c h e n  g e r i c h t e t  w e r 
d e n  k ö n n e n .

Telegraphische Depeschen können nach 
allen Orten aufgegeben werden, wohin die vor
handenen Telegraphen-Verbindungen auf dem 
ganzen Wege, oder auf einem Tlieile desselben 
die Gelegenheit zur Beförderung darbieten.

Befindet sieh am Bestimmungsorte keine 
Telegraphen-,Station, so erfolgt die Weiterbe
förderung von der äussersten, beziehungsweise 
der von dem Aufgeber bezeichneten Telegra- 
phen-Station entweder durch die Postoder durch 
Expressen*). Ist keine Bestimmung über die

*) Unter Express-Beförderung ist jede Weiter- 
Boförderung durch ein schnelleres Transport-Mittel als 
die Post verstanden.

§• 3.

2*
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hivatalnoka belátása szerint választja azt a 
módot, melyet a tovább szállításra legczélsze- 
rubbnek tart. — Hasonló történik akkor is, ba a 
tovább szállításra nézve a feladó által megjelölt 
mód kivihetetlen.

A sürgönyök „az állomáson vagy a postán 
megtartandó“ („bureau restant“ vagy „poste 
restante“) megjelöléssel is elfogadtatnak.

* 6 §.
A t o v á b b  s z á l l í t a n d ó  s ü r g ö n y ö k  

k e l l é k e i .
Minden szállítandó sürgöny eredetijének, 

a táviró által adható betűkkel és jegyekkel, 
tisztán és érthetőleg írottnak kell lenni.

A szövegben tett javításokat, széljegyze
teket, törléseket vagy felülírásokat tartozik a 
sürgöny feladója vagy annak megbízottja a sür- 
günyre Írandó megjegyzésben magaénak elis
merni.

A sürgönyön legfelül kell a czimnek ál
lam, ezután következik a sürgöny szövege s 
végül a küldő aláírása.

A czimnek olyannak kell lenni, hogy an
nak nyomán a sürgönyt a czimzettnek minden 
további tudakozódás, visszakérdezgetés ké
tely stb. nélkül kézbesíteni lehessen. — A nagy 
városokba intézett sürgönyöknél a czimben meg 
kell nevezni az utczát, a házszámot, hol czimzett 
lakik, vagy ezek hiányában a czimzett foglal
kozását vagy más hasonló megjelöléseket; sőt 
kisebb helységekre nézve is kívánatos, hogy a 
czimzett nevéhez ily kiegészítő megjelölések 
csatoltassanak, hogy azt nevének netáni meg- 
csonkittatása esetében is a rendeltetési helyen 
megtalálni helyessen.

Általános szabály, hogy az országot, 
melyben a czimzett lakhelye fekszik meg kell 
nevezni, s ez kivételesén csak akkor mellőzhető, 
ha e lakhely főváros vagy ösmeretes fontos 
tőzsde, vagy kereskedelmi hely.

Olyan sürgönyöknél, melyek tengeren 
lévő hajókra intézteinek, a czimben a rendes 
adatokon kívül a czimzett hajó hivatalos meg
jelölését és számát, valamint a hajó nemzetisé
gét is meg kell nevezni.

A köldőnek megengedtetik, hogy név-alá- 
irásához bármely tetszése szerinti hitelesítést is 
csatolhasson.

A szállítás útjára, — czimzettnek leendő 
kézbesítés módjára, — a kézhezvétel jelentésére,

Art der Weiterbeförderung getroffen, so wählt 
die Adress-Station nach ihrem besten Ermessen 
die zweckmässigsto Art derselben. Das Gleiche 
findet Statt, wenn die vom Aufgeber angege
bene Art der Weiterbeförderung sich als unaus
führbar erweist.

Auch ist die Aufgabe der Depeschen mit 
der Bezeichnung „bureau restant“ oder „poste 
restante“ zulässig.

§ . 6.

E r f o r d e r n i s s e  d e r  zu b e f ö r d e r n 
d e n  D e p e s c h e n .

Das Original jeder zu befördernden De
pesche muss in solchen Buchstaben und Zei
chen, welche sich durch den Telegraphen wie
dergeben lassen, deutlich und verständlich 
geschrieben sein.

Einschaltungen, Randzusätze, Streichun
gen oder Ueberschreibungen müssen vom Auf
geber der Depesche oder von seinem Beauftrag
ten bescheinigt werden.

Obenan muss die Adresse stehen, dann 
der Text und am Schlüsse die Unterschrift des 
Absenders.

Die Adresse muss der Art sein, dass die 
Bestellung an den Adressaten ohne weitere 
Ermittelungen, Rückfragen, Zweifel etc. erfol
gen kann. Sie hat für die grossen Städte die 
Angabe der Strasse und der Hausnummer, 
oder in Ermanglung dessen die Angabe der 
Berufsart oder andere ähnliche Bezeichnungen 
zu enthalten. Selbst für kleinere Orte ist es 
wünschenswerth, dass der Name des Adressa
ten von einer solchen ergänzenden Bezeich
nung begleitet sei, damit im Falle von Ver
stümmelungen des Eigennamens der Adressat 
am Bestimmungsorte aufgefunden werden 
könne.

Die Angabe des Landes, in welchem der 
Wohnort des Adressaten liegt, ist obligatorisch 
mit Ausnahme der Fälle, wo dieser Wohnort 
eine Hauptstadt oder ein wichtiger Börsen
oder Handelsplatz ist.

Bei Depeschen, welche für auf dem Meere 
befindliche Schiffe bestimmt sind, muss die 
Adresse ausser den gewöhnlichen Angaben 
noch die officielle Bezeichnung und Nummer, 
sowie die Nationalität des Adress-Schiffes ent
halten.

Es ist dem Absender gestattet, seiner Un
terschrift eine beliebige Beglaubigung beifügen 
zu lassen.

Die etwaigen Angaben bezüglich des Be
förderungs-Weges, der Zustellung an den Ad-
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— a sürgöny ajánlására, utánküldésére s a to
vább szállítás módjára vonatkozó netaláni meg
jelölések : közvetlen a czim után; a válasz kifi
zetésére vonatkozók a szöveg s az aláírás 
közzé ; a hitelesítés az aláírás alá Írandó.

Az itt elősorolt kellékeknek meg nem fe
lelő sürgönyök is elfogadtatnak ugyan a tovább 
adásra; de a nem elég szabatos, illetőleg hiá
nyos adatok lehető következéseit minden esetre 
a küldő viseli, ki a hiányzó adatok utólagos 
kiegészítését csak uj sürgöny feladása által s 
uj dij lefizetése mellett követelheti.

A sürgönyök lehetnek:

1. Állami,
2. Szolgálati,
3. Magán sürgönyök s kezelési tekintet

ben e szerint különböztetnek meg.

8. §.

A z á l l a m i  s ü r g ö n y ö k e t  i l l e t ő  k ü 
l ö n ö s  h a t á r o z a t o k .

Az állami sürgönyök tetszés szerint bár
mely nyelven, sőt jegyekben is feladhatók. — 
Az „államsürgöny“ szóval kell megjelölve len
niük, a minek azon kivül hivatali pecsét vagy 
bélyeg reá uyomása által is igazolva kell lenni.

9. §.

A m a g á n  s ü r g ö n y ö k r e  v o n a t k o z ó  
k ü l ö n ö s  h a t á r o z a t o k .

A magán sürgönyökre nézve általános 
szabály: hogy hazai nyelven fogalmazandók. 
De ezenkívül mindazon nyelveken is fo
galmazhatók, melyek az állomásoknak elfo
gadhatókul jelöltettek meg.

Azon sürgönyök, melyek a fentebbiek ér
telmében mint közönséges sürgönyök el nem 
fogadhatók, titkos sürgönyöknek tekintendők.

A tengerre vagy onnét a szárazra szállí
tandó (semaphor-) sürgönyök vagy azon ország 
nyelvén fogalmazandók, melyben a sürgönynek 
a czimzett hajóra szállításával megbízott jelző 
távirda fekszik; vagy pedig az általános keres
kedelmi codexben elfogadott jegyekkel kell 
írva lenniök.

ressaten, der Empfangs-Anzeigen, der Recom- 
mandation, der Nachsendung und der Weiter
beförderung müssen unmittelbar hinter der 
Adresse; die Angaben bezüglich der frankirten 
Antworten zwischen Text und Unterschrift, 
die etwaige Beglaubigung hinter der Unter
schrift stehen.

Depeschen, welche die hienach erforder
lichen Angaben nicht enthalten, sollen zwar 
dennoch zur Beförderung angenommen werden; 
die Folgen ungenauer respective, unvollstän
diger Angaben sind jedoch jedenfalls vom Ab
sender zu tragen. Derselbe kann eine nach
trägliche Vervollständigung des Fehlenden nur 
gegen Aufgabe und Bezahlung einer neuen 
Depesche beanspruchen.

§. 7.
G a t t u n g e n  de r  D e p e s c h e n .
Die Depeschen zerfallen rücksichtlich ih

rer Behandlung in folgende Gattungen:
1. Staats-Depeschen,
2. Dienst-Depeschen,
3. Privat-Depeschen.

§ . 8.

B e s o n d e r e  B e s t i m m u n g e n  f ür  
S t a a t s d e p e s c h e n .

Staats-Depeschen können in beliebiger 
Sprache, auch chiffrirt, aufgegeben werden. 
Sie müssen als Staats-Depeschen bezeichnet 
und durch Siegel oder Stempel als solche be
glaubigt sein.

§• 9.
B e s o n d e r e  B e s t i m m u n g e n  f ür  

P r i v a t-D e p e s c h e n .
Bei Privat-D epeschen ist die Fassung in 

der Landes-Sprache Regel. Sie können über
dies in jeder andern Sprache abgefasst sein, 
welche den Stationen als zulässig bezeichnet ist

Die Depeschen, welche hiernach nicht wie 
g e w ö h n l i c h e  Depeschen zulässig sind, sind 
wie g e h e i m e  Depeschen anzusehen.

Die semaphorischen Depeschen müssen 
entweder in der Sprache des Landes, in wel
chem die semaphorische Station, welche die 
Beförderung der Depesche an das Adress- 
Schiif zu besorgen hat, gelegen ist, oder in 
Zeichen des allgemeinen Handels-Codex ab
gefasst sein.
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A titkos jegyirás (chiffre) használata ma
gán sürgönyöknél csak akkor engedtetik meg, 
ha a sürgöny oly két állam távírdái közt válta- 
tik, melyekben az ily fajta sürgönyzés meg 
van engedve.

Azon sürgönyök, melyek csak tőzsdeár
folyamot, áru- és gabna-árakat stb. tartalmaz
nak, nem tekintetnek titkos jegyű sürgönyök
nek. (lásd 15. §.)

10. §.
A s ü r g ö n y ö k  e l l e n ő r z é s e .

A magán távsürgöny feladója köteles fel- 
szólittatás esetén, sürgönye névaláírásának va
lódiságát kimutatni.

A magán sürgönyök törvénybe ütközés, 
vagy a közjóiét tekintetéből, és ha tartalmuk 
közerkölcsiségi szempontból kifogás alá vehető, 
visszautasittatnak.

Hogy a sürgöny tartalma kifogás alá esik-e 
vagy nem, legelőbb a feládási állomás, illető
leg a közbeneső vagy a czimzett állomás — 
főnöke vagy annak helyettese; másod birósá- 
gilag az ezen állomás fölé rendelt központi ha
tóság dönti el. Ez utóbbinak határozata ellen 
felfolyamodásnak nincs helye.

Az állam sürgönyök tartalma felett a táv
írda állomások ellenőrködóst nem gyakorol
hatnak.

11. §•
A z i l l e t é k e k  f i z e t é s e .

Minden tudva levő távirati dijta sürgöny 
feladásakor a feladó előre köteles fizetni. Ellen
ben a czimzett fizeti a netaláni tovább szállí
tási dijakon k ívü l:

1) Egész diját azon sürgönyöknek, melyek 
a semaphor távirda-állomások által valamely 
hajóról vétetnek át s szállitatnak tovább.

2) Az után küldendő sürgönyök potdiját. 
(lásd 17. §.)

Mindazon esetekben, midőn a sürgöny át
adásakor illeték fizetésnek kell történni, a sür
göny a czimzettnek csak a tartozott összeg le
fizetése után adatik át.

12. §.

A p é z é r t é k ,  m e l y b e n  az i l l e t é k e k  
f i z e t e n d ő k .

Az illetékek fizetése azon igazgatás orszá
gos pénzértékében történik, melyhez a feladási 
állomás tartozik.

Die Anwendung der Chiffern-Schrift ist 
bei Privat-Depeschen gestattet, wenn sie zwis
chen Stationen zweier Staaten gewechselt wer
den , welche diese Art der Correspondenz 
zulassen.

Depeschen, welche nur Börsen-Course, 
Waaren- und Getreide-Preise etc. enthalten 
werden nicht als chiffrirte Depeschen angese
hen (cfr. §. 15).

§. 10.
C o n t r o l e  d e r  D e p e s c h e n .

Der Aufgeber einer Privat-Depesche ist 
verpflichtet, auf desfalliges Verlangen die 
Aechtheit der Unterschrift seiner Depesche 
nachzuweisen.

Privat-Depeschen, deren Inhalt gegen die 
Gesetze verstösst, oder aus Rücksichten des 
öffentlichen Wohles oder der Sittlichkeit für 
unzulässig erachtet wird, werden zurückge
wiesen.

Die Entscheidung über die Zulässigkeit 
des Inhalts steht dem Vorsteher der Aufgabe- 
Station, beziehungsweise der Zwischen- oder 
Adress-Station, oder dessen Stellvertreter und 
in zweiter Instanz, der dieser Station Vorgesetz
ten Central-Verwaltung zu, gegen deren Ents
cheidung ein Recurs nicht stattfindet.

Bei Staats-Depeschen steht den Telegra- 
phen-Stationen eine Controle der Zulässigkeit 
des Inhalts nicht zu.

§. 11.
G e b ü h r e  n-E r h e b u n g .

Bei Aufgabe der Depeschen sind sämmtliche 
bekannte Telegraphirungs-Gebühren im Voraus 
zu entrichten. Von dem Adressaten sind ausser 
den etwaigen Weiterbeförderungs-Gebühren 
zu entrichten:

1. Die ganze Taxe derjenigen Depeschen, 
welche durch die semaphorischen Stationen 
von einem Schiffe aufgenommen und weiterbe- 
fördet sind.

2. Die Ergänzugstaxe der nachzusendenden 
Depeschen (cfr. §. 17.)

In allen Fällen, wo eine Gebühren-Entrich- 
tung bei der Übergabe der Depesche stattfin
den soll, wird diese dem Adressaten nur gegen 
Bezahlung des schuldigen Betrages zugestellt.

§. 12.
W ä h r u n g  d e r  G e b ü h r e n .

Die Gebühren-Erhebung erfolgt in der 
Landeswährung derjenigen Verwaltung, wel
cher die Aufgabe-Station angehört.
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Az illetékek fizetése érczpénzben is köve
telhető.

Az illetéknek kirovását szabályozó díj
táblázatok a közönség számára belétekintés 
végett minden távirda-állomáson megkaphatók.

Die Entrichtung der Gebühren kann in 
klingender Münze verlangt werden.

Die für die Gebühren-Erhebung massge
benden Tarife liegen bei jeder Telcgraphcn- 
Station dem Publicum zur Einsicht auf.

13. §. §• 13.
A s z á l l í t á s i  d i j j a k .

A dij-megállapításnál lapul az egyszerű, 
azaz oly sürgöny vétetett, mely legfölebb 20 
szóból áll. Az egyszerű sürgönyért járó dij, 
minden ezen felyüli legfölebb 10 szóért, a dij 
felével növekszik.

Az egyesület területén belől maradó ál
lam- és magán-távstirgönyök távirásaórt a di
jak az egyenes távolság szerint számítva, a kö
vetkező díjtáblázat szerint fizetendők:

B e f ö r d e r u n g s - G e b ü h r e n .
Bei der Feststellung der Gebühren ist stets 

eine e i n f a c h e  Depesche, d. li. eine Depes
che, welche höchstens 20 Worte enthält, zu 
Grunde gelegt. Die auf die einfache Depesche 
anwendbare Taxe erhöht sich um die Hälfte 
für je 10 Worte mehr.

Die Gebühren für die telegraphische Be
förderung der Staats- und Privat-Depeschen, 
welche innerhalb des Vereins-Gebietes verblei
ben, werden nach Massgabe der directen Ent
fernung nach folgendem Tarife erhoben :

Távolság Entfernung l>  i  j T a  x e

díjövek
sierint
nach
Zonen

mérföldek szerint 

nach Meilen

osztrák értékben 
Oestirreichisch

E s z a k n é r a e t

é r t é k b e n

Nord
deutsch

délnémet értékben 
Süddeutsch

hollandi
értékben
Nieder
ländisch

franczia
értékben

Fran
zösisch

frt. kr. Sgr. frt kr frt. Frc.

I. 10 mfldig bis 10 Meilen 40 8 •
‘28 0,50 1

11. 10-töI 45 mfldig über 10 bis
45 Meilen . • . 80 16 . 56 1.00 2

III. 45 műdön felül, übor 45 Ml. 1 20 •24 1 ‘24 1,50 3

Az egyesülethez nem tartozó külállomá- 
sokkal való sürgöny forgalomban az egyesü
leti határakon belül tekintet nélkül a távolságra, 
egy egyszerű sürgöny dija:

1 frt 20 kr. osztr. ért.-ben; =  24 ezüst 
garas; 1 frt 24 kr. d. ném. =  1.50 frt hollandi 
értékben :' =  3 frank.

Ettől eltérőleg azon sürgönyökért, melyek 
egyrészről Baden, Bajorország, Würtenberg 
és Hohenzollern; másrészről Francziaország, 
Schwcitz és Olaszország között váltatnak : csak 
8 e. garas =  28 d. német kr. =  1 frank egyleti 
dij fizetendő, ha a sürgöny az egylet határain 
belől csak a fenn nevezett államok vonalait 
érinti, akár kettőét akár többét.

Ezen egyleti díjhoz számitandók a nem
zetközi díjtáblázat szerint kirovandó külföldi 
illetékek.

Általános szabály, hogy a dij mindig a 
feladási s rendeltetési helyek közt eső legol
csóbb ut szerint számítandó; ettől eltérni csak 
akkor lehet, ha ezen ut meg van szakadva, 
vagy tetemesen hosszabb időt igényel, vagy ha

Für den Verkehr mit dem Vereius-Aus 
lande beträgt die Gebühr bis zur Vereins 
Grenze, ohne Rücksicht auf die Entfernung:

1 fl. 20 kr. österr. =  24 Sgr. =  1 fl. 24 
kr. Süddeutsch =  1. 50 Gl. Niederländisch =  
3 Francs.

Abweichend hievon wird im Verkehre 
zwischen Baden, Bayern, Würtemberg und 
Hohenzolleim einer- und Frankreich, der 
Schweiz und Italien anderseits nur die Vereins
gebühr von 8 Sgr. — 28 kr. Süddeutsch — 1 
Frank erhoben, wenn die Depeschen innerhalb 
des Vereins nur die Linien zweier oder mehre
rer der obigen Länder berühren.

Zu dieser Vereins-Gebühr treten die nach 
dem internationalen Tarife zu berechnenden 
ausländischen Gebühren.

Hierbei gilt als Regel, dass die Gebühren 
nach dem wohlfeilsten Wege zwischen dem 
Ursprung- und dem Bestimmungsorte der De
pesche zu berechnen sind, es sei denn, dass 
dieser Weg unterbrochen, oder bedeutend wei-



36

a feladó sürgönyében más utat jelölt ki (lásd
6. §•)

Az ily utjelölés nem csak az illetékek ki
számítására, hanem a sürgöny útirányára nézve 
is mérvadó s ettől eltérni csak fontos szolgálati 
érdekekből lehet, mely esetben a feladó kíván
sága mellőzéséért hasztalan emel panaszt.

14. §.
A s z a v a k  s z á m á n a k  me gha t á r o z á s a .

A sürgöny díjazásának eszközölketése vé 
gett, a sürgöny szavai számának meghatározá
sára kővetkező szabályok szolgálnak:

1. Mind az, a mit a fnladó eredeti sürgö
nyében továbbadás végett beir, a dij illeték ki
rovásánál odaszámitandó (lásd 6. §.)

2. A leghosszabb szó nem állhat többől 1 
szótagnál; az ezen felül eső szótagok egy kü
lön szónak számitatnak.

3. A kötjel által összekötött szók minde- 
denike, egy-egy külön szónak számittatik.

4. Ha két szó hiányjel által vonatik össze, 
például: l’un, qu’il, 1’ Europe, mindenik egy 
külön szónak számítandó.

5. Az országok, városok, helységek, ut- 
czák, piaczok, városrészek nevei; az egyének 
tulajdon neve, czime, elő és mellékneve s tár
sadalmi állásának megjelölése az ezek kifeje
zésére használt szavak száma szerint számít
tatnak.

6. A számjegyekkel irt számok annyi szó
nak számíttatnak, a hány 5 számjegyből álló 
csoport telik ki belőlük; a netán fenmaradó 
számjegy vagy számjegyek egy külön szónak 
vétetnek. E szabály alkalmazandó a nem titkos 
jelentésű betűcsoportok felszámításánál is.

7. A külön álló Írásjegyek, betűk, vagy 
számjegyek egy-egy szónak számíttatnak.

Hasonlóan egy szónak számittatik az egy 
vagy több egymásután következő szavak alá
húzása is.

8. A sürgöny szövegéhez tartozó mondat
jelek: a hiányjel, kötjel, idézőjel, zárjel, a ki
kezdésre (alinea) figyelmeztetők: nem számít
tatnak; ellenben minden a távírón közvetlen 
nem adható s épen ezért csak szavakban kö
zölhető jegyek, megannyi szónak számítan
dók.

tér ist, oder dass der Aufgeber in seiner De
pesche einen anderen Weg vorgeschrieben hat 
(cfr. §. 6).

Eine solche Vorschrift ist dann nicht nur 
für die Berechnung der Gebühren, sondern 
auch für die Instradirung der Depesche mass
gebend, insofern nicht dienstliche Rücksichten 
es verhindern, in welchem Falle jegliche Be
schwerde anzulässig is.

§. 14.
B e s t i m m u n g  de r  W o r t z a h l .
Bei Ermittlung der Wortzahl einer Depe

sche Behufs der Tarifirung, werden folgende 
Regeln beobachtet:

1. Alles, was der Aufgeber in das Origi
nal seiner Depesche Behufs der Beförderung 
schreibt, wird bei Berechnung der Taxe mit
gezählt (cfr. §. 6).

2. Das Maximum der Länge eines Wortes 
ist auf 7 Silben festgesetzt; der Ueberschuss 
w rd für ein Wort gezählt.

3. Bei Verbindungen von Wörtern durch 
Bindestriche werden die einzelnen Wörter ge
zählt.

4. Wenn zwei WÖrter mittelst Apostrophi- 
rung zusammen gezogen sind, z. B. Tun, qu’il, 
FEurope, so ist jedes der beiden Wörter beson
ders zu zählen.

5. Die Namen von Ländern, Städten, Ort
schaften, Strassen, Plätzen, Boulevards etc., die 
Eigennamen von Personen, Titel, Vornamen, 
Partikel und Eigenschafts-Bezeichnungen wer
den nach der Zahl der zum Ausdruck dersel
ben gebrauchten Wörter gezählt.

6. Die in Ziffern geschriebenen Zahlen 
werden für so viele Wörter gezählt, als sie 
Gruppen von f ü n f  Ziffern enthalten, nebst 
einem Worte mehr für den etwaigen Ueber
schuss. Dieselbe Regel gilt für die Berechnung 
der Gruppen von Buchstaben, welche keine 
geheime Bedeutung haben.

7. Einzeln stehende Schriftzeichen, Buch
staben oder Ziffern, werden je für eiu Wort 
gezählt.

Ebenso wird die Unterstreichung eines 
oder mehrerer aufeinander folgender Wörter 
für e in  Wort gerechnet.

8. Zum Worttext der Depesche Tgehörige 
Interpunctions-Zeichen, Apostrophe, Bindestri
che, Anführungs-Zeichen, Paranthesen (Klam
mern) und das Zeichen für den neuen Absatz 
(Alinea) werden nicht mitgerechnet. Dagegen 
werden alle durch den Telegraphen nicht dar
stellbaren Zeichen, welche daher durch Worte 
gegeben werden müssen, als Wörter berechnet.
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9. Á számok leirásánál használt pontok, 
vesszők, választójelek és a törtség-vonalok egy- 
egy számjegynek veendők.

10. A számjegyekben irt számokhoz csa
tolt és rendszám megjelölésre szolgáló hetük, 
egy-egy számjegynek számíttatnak.

11. A jegyekkel irt és a (9. §. szerint) tit
kosokként kezelendő sürgönyöknél, az abban 
levő összes írásjegyül használt egyes számje
gyek, betűk és jelek megszámláltatnak; az ek
ként nyert összeg öttel elosztatik s az igy ki
jött hányados adja meg a díjazandó szavak 
számát. Az oszthatlan netáni maradék egy 
szónak számittatik. A csoportokat elválasztó 
jelek is beszámíttatnak, ha csak a feladó vilá
gosan ki nem kötötte, hogy e választó jeleket 
nem kivánja táviratoztatni.

A jegyiratos szöveg szavai számához oda 
számítandó a kiirt szók száma i s ; a közönsé
ges szabályok szerint számítva.

15. §.

A z a j á n l o t t  s ü r g ö n y ö k .
A sürgöny-feladónak jogában áll sürgö

nyét ajánlani.
Ez esetben a sürgöny mind azon állomá

sok közt, melyek annak továbbadásában részt 
vesznek, illetőleg azt felveszik, teljes ismétlés 
által összeegyeztetik; mihelyt a sürgöny a czim- 
zettnek, vagy a tovább szállítással megbízott 
intézetnek kézbesittetett s átadatott, a rendel- ! 
tetési állomás erről a feladónak azonnal táv- : 
irati jelentést küld, pontosan megjelölve az 
időt is, melyben a sürgöny a czimzettnek kéz
besittetett vagy a tovább szállító intézetnek 
átadatott.

Ha a sürgönyt nem lehetett kézbesíteni, 
e visszajelentésben tudatni kell az okokat, me
lyek miatt a kézbesítés meg nem történhetett, 
valamint a szükséges adatokat isj melyek nyo
mán a feladó sürgönyét esetleg a czimzettnek 
kezéhez juttathatja.

Az ajánlott sürgöny feladója a visszajelen
tést tetszése szerint bármely helyre intéztet- 
heti, ha az e végre szükséges adatokat előre 
bejelenti.

Ajánlva kell lenni minden jegy sürgöny
nek, valamint azoknak is, melyek titkos sür
gönyökül tekintendők (lásd 9. §.)

Ha a jegysürgönyök alakjában irt keres
kedelmi és tözsde-sürgönyök ajánlat nélkül

9. Puncte, Commata und Trennungs-Zei
chen oder Bruchstriche, welche zur Bildung 
der Zahlen gebraucht werden, sind für eine 
Ziffer zu zählen.

10. Die Buchstaben, welche den in Ziffern 
geschriebenen Zahlen angehängt werden, um 
sie als Ordnungs-Zahlen zu bezeichnen, wer
den jeder für eine Ziffer gezählt.

11. Bei chiffrirten und den (laut §. 9) als 
geheime zu behandelnden Depeschen werden 
zunächst sämmtliche als Chiffern benutzte Zif
fern, Buchstaben oder Zeichen im chiffrirten 
Texte zusammengezählt, die Summe durch 
f ü n f  getheilt und der Quotient als die für 
den chiffrirten Text zu taxirende Wortzahl
angesehen. Der etwaige Ueberschuss zählt für 
ein Wort. Die Zeichen, welche die Gruppen 
trennen, werden mitgezählt, insofern der Auf
geber nicht ausdrücklich erklärt hat, dass sie 
n i c h t  mittelegraphirt werden sollen.

Der Wortzahl des chiffrirten Textes tritt 
die Zahl der ausgeschriebenen Worte, nach 
den gewöhnlichen Regeln berechnet, hinzu.

§. 15.

R e c o m m a n d i r t e  D e p e s c h e n .
Der Aufgeber einer Depesche hat das 

Recht, dieselbe zu recommandiren. In diesem 
Falle wird die Depesche von allen Stationen, 
welche bei der telegraphischen Beförderung, 
beziehungsweise Aufnahme mitwirken, voll
ständig collationirt und die Bestimmungs-Sta
tion sendet dem Aufgeber telegraphisch, un- 

, mittelbar nach der Bestellung an den Adressa- 
I  ten oder nach der Abgabe an die Weiterbeför

derungs-Anstalt, eine Rückmeldung mit ge
nauer Angabe der Zeit, zu welcher die Depe
sche dem Adressaten, beziehungsweise der Wei- 
terbeförderungs-Anstalt zugestellt worden ist.

Hat die Depesche nicht bestellt werden 
können, so enthält die Rückmeldung die Um
stände, welche die Bestellung verhindert haben, 
sowie die nöthigen Angaben, damit der Auf
geber eventuel seine Depesche in die Hände 
des Adressaten gelangen lassen könne.

Der Aufgeber einer recommandirten De
pesche kann sich die Rückmeldung nach irgend 
einem beliebigen Orte adressiren lassen, wenn 
er die dazu nöthigen Angaben liefert.

Die Recommandation ist obligatorisch für 
alle chiffrirten Depeschen, sowie für solche De- 

j peschcn, welche als g e h e i m e  betrachtet 
werden (cfr. §. 9).

Wenn in Form chiffrirter Depeschen ge
schriebene Handels- und Börsen-Depeschen

3T á v ir .  R e a d .  3 . sz.
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adatnak fe l; e sürgöny netáni megcson- 
kulása esetén felszólamlásnak hely nem adatik.

Az ajánlás dija épen annyi, mint az ere
deti sürgönyé.

1G §.

A s ü r g ö n y  v é t e l é r ő l  a d o t t  j e l e n t é s .
Minden egyes sürgöny feladója követel

heti, hogy vele az időt, melyben sürgönye 
czimzettjének kézbesittetett táviratilag tudas
sák. Ha a sürgöny nem volt kézbesíthető, ezen 
esetbe a sürgöny vételéről szóló jelentés helyett, 
egyszerű táviratban tudatják a feladóval azon 
körülmények, melyek miatt sürgönyét kézbesí
teni nem lehetett s egyszersmind azon adato
kat is, melyek alapján sürgönyét esetleg czim- 
zetthez juttathatja.

A sürgöny vételéről szóló jelentés dija 
annyi, mint az egyszerű sürgönyé.

Ha a sürgöny vételéről adandó jelentést 
nem az eredeti sürgöny feladási helyére, ha
nem máshová kell szállítani, ez esetben a vi
telről szóló jelentés dija azon távolság szerint 
rovatik ki, mely annak feladási s rendeltetési 
állomásai közt van.

17 §.

A s ü r g ö n y ö k  u t á n  k ü l d é s e .
A feladó sürgönye cziméhez oda teheti e 

kifejezést „utánküldendő.“ Ilyenkor a rendelte
tési állomás a czim szerinti kézbesítés ered
ményleien meg kisértése után a sürgönyt azon
nal tovább adja azon állomásra, melyet neki 
czimzett lakásán jelöltek meg, feltéve, hogy 
ezen állomás ugyan azon államban, illetőleg az 
egyesület területén fekszik.

E kifejezéshez „utánküldendő“ még több 
más czim is csatolható, akkor a sürgöny 
rendben e czimek mindenikéliez elszállittatik.

Az utánküldési díj a czimzetttől vagy 
czimzettektől hajtandó be.

18 §.
A t ö b b  c z i m ü  s ü r g ő n ' y ö k .

A sürgönyök lehetnek czimezvc:
a) több czimzettnek különböző helyeken,

b) több czimzettnek ugyanazon helyen,

unrecommandirt aufgogeben werden, so ist 
jede Reclamation wegen etwaiger Verstümme
lung unzulässig.

Die Taxe für die Recommandirung ist 
gleich derjenigen der eigentlichen Depescbe.

§. IG.

E m p f a n g s - A n z e i g e n .
Der Aufgeber einer jeden Depesche kann 

verlangen, dass ihm die Zeit, zu welcher die 
Depesche seinem Correspodenten zugestellt 
worden ist, telegraphisch angezeigt werde.

Hat die Depesche nicht bestellt werden 
können, so erfolgt statt der Empfangs-Anzeige 
die Mittheitung der Umstände, welche die Be
stellung verhindert haben, nebst den nöthigen 
Angaben, damit der Aufgeber seine Depesche 
eventuel in die Hände des Adressaten gelan
gen lassen könne.

Die Taxe für die Empfangs-Anzeige ist 
gleich derjenigen einer e i n f a c h e n  Depe
sche.

Soll die Empfangs-Anzeige nach einem 
anderen Orte als nach dem Aufgabe-Orte der 
Ursprungs-Depesche befördert werden, so 
kommt der Tarif-Satz zwischen der Aufgabe 
und der Adress-Station der E m p f a n g s -  
A n z e i g e  zur Anwendung.

§. 17.
H a c h s e n  dten  v o n  D e p e s c h e n .
Der Aufgeber einer Depesche kann der 

Adresse den Zusatz: „nachzusenden“ beifügen, 
in welchem Falle die Bestimmungs-Station 
dieselbe sofort nach der vergeblich versuchten 
Zustellung an die angegebene Adresse weiter 
an den neuen, ihr in der Wohnung des Adres
saten mitgetheilten Adress-Ort befördert, inso
fern sich dieser in dem gleichen Staate, bezie- 
hungweisc im Vereins-Gebiete befindet.

Der Zusatz „nachzusenden“ kann auch 
von weiteren Adressen begleitet sein, und wird 
dann die Depesche successive an diese Adressen 
befördert.

Die Gebühr für das Nachsenden wird vom 
Adressaten erhoben.

§• 18.
D e p e s c h e n  m i t  v e r s c h i e d e n e n  

A d r e s s e n .
Die Depeschen können adressirt werden:
a)  an mehrere Adressaten in verschiede

nen Orten,
b) an mehrere Aressaten in dem nämli

chen Orte,
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c) ugyanazon czimzettnck különböző he
lyeken, vagy ugyanazon helyen különböző la
kásokra.

Ha egy sürgöny különböző rendeltetési 
állomásokra szállítandó : ilyenkor azt úgy kell 
kezelni, mintha annyi külön sürgöny lenne, a 
hány rendeltetési állomásra van czimezve, s 
ugyan annyi eredeti példányban is kell feladva 
lennie.

Ha a czimzett állomások ugyan azon egy 
külföldi igazgatás alá tartoznak : ekkor a nem
zetközi díjtáblázat szerinti illeték a feladó ál
lomástól a rendeltetési állam határáig csak 
egyszer, ellenben a rendeltetési államterületére 
eső dij annyiszor számítandó, a hány a czim
zett állomások száma.

Ha egy sürgöny ugyan azon egy helyen 
több czimzettnek kézbesítendő, azaz, ha a sür
gönyt kiadáskor többszörösiteni k e ll: ez eset
ben csak egy sürgönyként kezelendő ugyan, 
de a második s minden további kiadványozás
ért 20 kr o. é. stb. fizetendő.

19 §.
A b é r m e n t e s í t e t t  v á l a s z o k .
A feladó a czimzettétől várt választ előre 

kifizetheti.
Ha csak 20 szóig menő választ kiván : a 

sürgönyhöz e megjegyzés csatolandó: „válasz 
fizetve.“ Ilyenkor a válaszért az ugyan azon 
szállítási távolnak megfelelő egyszerű sür- 
gönydij fizetendő.

Ha a fizetett válasz nem az eredeti sür
göny feladási helyére, hanem valamely más 
helyre küldendő : ekkor a fizetett válaszért a 
feliadási és rendeltetési helyek közti távolnak 
megfelő dij táblázati árt kell felvenni.

Ha a feladó 20-nál több szóból álló választ 
akar kapni: Sürgönyében ki kell Írnia: „vá
laszért . . . frt. . . kr. fizetve,“ s ezen
összeget kell lefizetnie.

A válaszért fizetett összeg az eredeti sür
gönyért fizetett illeték háromszorosát túl nem 
haladhatja.

A rendeltetési állomás a feladási állomá
son lefizetett válaszdijat a czimzettnek kész 
pénzben, sürgönybélyegekben vagy pénztári 
utalványban kifizeti s ennek azután szabadságá
ban áll válaszát bármikor, bárhová és bárkinek 
küldeni.

E választ azután úgy kell nézni és kezelni 
mint bármely más sürgönyt.

Ha az eredeti sürgöny nem kézbesíthető, 
vagy ha a czimzett határozottan kinyilatkoz-

c) an den nämlichen Adressaten in ver
schiedenen Orten oder in mehreren Wohnungen 
in dem nähmlichen Orte.

Ist eine Depesche nach verschiedenen 
Adress-Stationen zu befördern, so wird sie als 
ebenso viele einzelne Depeschen behandelt, 
als Adress-Stationen angegeben sind und muss 
in ebenso vielen Originalion aufgegeben wer
den.

Gehören jedoch die verschiedenen Adress- 
Stationen einer und derselben Verwaltung des 
Auslandes an, so werden die Gebühren nach 
den internationalen Tarife von der Aufgabe- 
Station bis zur Grenze des Bestimmungs-Staa
tes nur Ein Mal, die Terminal-Taxe des Be
stimmungs-Staates aber so viel Mal berechnet, 
als Adress-Stationen angegeben sind.

Soll eine Depesche an einem und demsel
ben Orte an verschiedene Adressen abgegeben, 
das heisst vervielfältigt werden, so wird sie nur 
als eine einzige Depesche behandelt und für 
die zweite und jede weitere Ausfertigung die 
Gebühr von 20 kr. österr. etc. erhoben.

§. 19.
F r a n k i r t e  A n t w o r t e n .

Der Aufgeber kann die Antwort, welche 
er von dem Adressaten verlangt, frankiren.

Wird eine Antwort von nicht mehr als 20 
Worten verlangt, so ist die Angabe beizufügen: 
„Antwort bezahlt“ und für die Antwort die 
Gebühr einer einfachen Depesche derselben 
Beförderungs-Strecke zu erlegen.

Soll die zu frankirende Antwort nach 
einem anderen als nach dem Aufgabe-Orte der 
Ursprungs-Depesche übermittelt werden, so 
kommt für die Antwort-Depesche der Tarif- 
Satz zwischen der Aufgabe- und der Adress- 
Station der Antwort zur Anwendung.

Will der Aufgeber für mehr als 20 Worte 
vorausbezahlen, so hat er beizufügen: „Ant
wort vorausbezahlt . . . Frcs.. .  . cts.“ und die
sen Betrag cinzuzahlen.

Die Frankirung der Antwort darf das 
Dreifache der für die Ursprungsdepesche er
hobenen Gebühr nicht überschreiten.

Die Bestimmungs-Station zahlt den Betrag 
der bei der Aufgabe-Station für die Rüchant- 
wort erhobenen Gebühr baar, in Depeschen- 
Markon oder vermittelst einer Cassen-Anwei- 
sung an den Adressaten, dem es anheim gestellt 
bleibt, die Antwort abzusenden, wann, an wen 
und wohin er will. Diese Antwort wird ange
sehen und behandelt wie jede andere Depesche.

Kann die Ursprungs-Depesehe nicht be
stellt werden, oder verweigert der Adressat

3*
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tatja, hogy a válaszért járó összeget el nem fo
gadja: akkor a rendeltetési állomás erről a 
feladási állomást táviratilag hivatalosan (szol
gálati sürgönyben) értesiti, s ez a válasz helyét 
pótolja. — Ezen hivatalos táviratban tudatni 
kell azon körülményeket, melyek a kézbesítést 
akadályozták, s adatokat nyújtani a végre, 
hogy a feladó sürgönyét esetleg utánküldhesse.

20. §.

A t o v á b b  s z á l l í t á s i  d i j j a k .
A posta utján tovább szállítandó sürgö

nyök, akár ajánlottak, akár nem, a vevő állo
más által ajánlott levélként bérmentve adatnak 
a postára, s e miatt se a feladóra se a czimzett- 
re külön dij nem róható; — kivételt csak 
azok a sürgönyök képeznek, melyek a tenge
ren túlra küldetvén, vagy azért szállíttatnak 
postán mert a tenger alatti vezetékek meg van
nak szakadva, vagy azért mert oly országokba 
küldendők, melyek Európával nincsenek távír
da vezeték által összekötve. Az ily sürgönyökért 
járó póstadijakat a feladó fizeti, egy egy sür- 
göryért 1 forintot o. é. számitva.

A külön küldöncz által eszközlendő to
vábbszállítás költségeire nézve általános sza
bály, hogy azokat a czirazett fizeti. Azonban az 
oly feladónak, ki sürgönyét ajánlja, vagy a sür
göny vételéről jelentést kíván, jogában áll e 
továbbszállitási költségeket fedezni, mely őzéi
ből a feladási állomáson egy ez által meghatá
rozandó összeget tesz le s az állomás, mihelyt 
a továbbszállitási valóságos kiadásokat meg
tudja, véle azonnal leszámol.

A sürgönyöknek a Semaphorok segítségé
vel a partról a hajókra, vagy megfordítva tör
ténendő átjelzéséért a közönséges árszabvány 
szerinti dijakon kívül még külön pótdij is 
fizetendő.

21. §.

A s ü r g ö n y ö k  v i s s z a v o n á s a  és  
f e l t a r t ó z t a t á s a .

Minden sürgöny, melynek távirásához 
még nem fogtak visszavehető.

Ily esetben a fizetett illetékek 20 kr. le
vonásával vissza adatnak.

Ha a sürgöny távirása már megkezdetett: 
ez esetben a fizetett dijakból a megfutott te
rület után járó illetékek a távirásban már részt 
vett igazgatóságok számára visszatartatnak, a 
többi külföldi s más különös illetékek a feladó
nak vissza adatnak.

ausdrücklich die Annahme der für die Rück- 
antwort bestimmten Summe, so giebt die Be
stimmungs-Station dem Aufgeber hiervon 
Kentniss durch eine Dienstnotiz, welche die 
Stelle der Antwort vertritt. Diese Dienstnotiz 
enthält die Mittheilung der Umstände, welche 
die Bestellung verhindert haben, und die nöthi- 
gen Angaben, damit der Aufgeber seine Depe
sche eventuel nachsenden lassen könne.

§. 20.

W e i t e r b e f ö r d e r u n g s - G e b ü h r e n .
Depeschen, — recommandirt oder nicht — 

welche per Post weiter zubefördern sind, wer
den von der Ankunfts-Station als recomman- 
dirte Briefe frankirt zur Post gegeben, ohne 
Kosten für den Aufgeber und den Empfänger, 
mit Ausschluss solcher Depeschen, welche über 
das Meer hinaus zu senden sind, sei es in Folge 
Unterbrechung unterseeischer Telegraphen- 
Linien, sei es Behufs Erreichung solcher Län
der, welche mit Europa keine telegraphische 
Verbindung haben. Die hiefür entfallenden Po- 
st-Gebühren sind vom Aufgeber zu entrichten, 
und betragen per Depesche 1 fl. ö. W.

Die Kosten für die Weiterbeförderung per 
Expressen werden in der Regel vom Adressaten 
erhoben. Der Aufgeber einer recommandirten 
Depesche oder einer Depesche mit Empfangs- 
Anzeige hat jedoch das Recht, diese Weiterbe
förderung zu frankiren, indem er einen von der 
Aufgabe-Station festzustellenden Betrag hinter
legt, worüber abgerechnet wird, sobald die wirk
lichen Auslagen bekannt sind.

Für die semaphorische Beförderung der 
Depeschen von den semaphorischen Stationen 
nach den Schiffen et vice versa ist eine beson
dere Zuschlags Taxe zu den tarifmässigen Ge
bühren zu entrichten.

§• 21.

Z u r ü c k z i e h u n g  u n d  U n t e r d r ü c 
k u n g  v o n  D e p e s c h e n .

Vor begonnener Abtelegraphirung kann 
jede Depesche zurückgefordert werden.

Die Gebühren werden in solchem Falle 
nach Abzug von 20 kr. österr. W. erstattet.

Hat die Abtelegraphirung bereits begon
nen, so verbleiben die Gebühren für die bereits 
durchlaufene Strecke den betheiligten Verwal
tungen ; die übrigen ausländischen und beson
deren Gebühren werden dem Aufgeber re- 
stituirt.
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Az igy kívánságot, hogy egy már elment j 
sürgöny ne kézbesittessék: csak magának a 
feladónak egy külön sürgönye által lehet a 
rendelhetési állomásnak tudtára adni, melyért 
a dijtáblázati illetéket külön kell fizetnie. Az 
eredményről a feladó pósta utján értesittetik ; 
ha távirati értesítést kivánna a választ fizetni 
tartozik.

Az igy feltartóztatott sürgönyért fizetett 
illetékek nem fizetetnek vissza.

Minden ily kívánságát írásban köteles a 
feladó nyilvánítani, s egyszersmind tartozik azt 
is bebizonyítani, hogy ő a feladó vagy annak 
megbízottja.

22. §.

A c z i m z e t t  á l l o m á s o n  k ö v e t e n d ő  
é l j  ár ás.

A sürgönyök a czimzett állomásra érkez- 
tük után azonnal kiállíttatnak, a sürgönyben 
irt egész czimzettel ellátott borítékba tétetnek 
s ez állomás pecsétjével egyenként lepecsétel
te tek .

Az állomás helyére intézett sürgönyök a 
lehető leghamarább kézbesittetnek. A más he
lyekre intézettek a szerint a mint pósta vagy 
külön küldöncz által küldendők tovább, a le
hető gyorsasággal a tovább szállító intézetnek 
a fenn említett módon átadatnak.

Ha a czimzett tartózkodási helyét meg
változtatta : a részére érkező sürgönyök neki 
uj tartózkodási helyére még akkor is után 
táviratnak, ha az utánküldés a sürgönyben 
nem volt kifejezve, ha ő egy — az illető távirda 
állomáson — hátrahagyott írásbeli nyilatkoza
tában a részére érkezendő sürgönyök utánkül- 
dését határozottan kívánta. Az ily után küldé
sért járó dijakat czimzett a sürgöny átvétele
kor fizeti.

23. §.

A s ü r g ö n y ö k  k é z b e s í t é s e  a t á v í r 
d á i  k ü l d ö n c z  á l t a l .

A küldöncz tartozik a neki átadott sür
gönyt a vevénynyel együtt haladék nélkül a 
czimzett lakására, illetőleg a sürgönyben meg
jelölt czimzetthöz, — vagy a postára vinni, s 
az átadáskor köteles meggyőződést szerezni 
arról, hogy a vevénybe az átadási idő igazán 
jegyeztetett e be s az valóban aláíratott.

Das Verlangen, dass eine bereits abgegan
gene Depesche nicht bestellt werde, muss mit
telst besonderer Depesche des Aufgebers an 
die Bestimmungs-Station erfolgen, wofür die 
tarifmä8sigen Gebühren zu zahlen sind. Von 
dem Erfolge wird ihm per Post Kenntniss ge
geben. Verlangt der Aufgeber telegraphischen 
Aufschluss, so hat er die Antwort zu frankiren.

Die erlegten Gebühren für die Depesche, 
deren Bestellung unterdrückt wird, werden 
nicht restituirt.

Beijedem derartigen Verlangen hat der 
Antragsteller das Ansuchen schriftlich zu stel
len und sich als der Absender oder dessen 
Beauftragter zu legitimiren.

§. 22.

V e r f a h r e n  b e i d e r A d r e s s - S t a t i o n .

Die Depeschen werden gleich nach der 
Ankunft bei der Adress-Station ausgefertigt, in 
Couverts eingeschlossen, welche die vollstän
dige Adresse der Depesche erhalten und mit 
dem Siegel der Station versehen.

Die nach dem Orte selbst gerichteten 
Depeschen werden so schleunig als möglich 
bestellt. Die nach anderen Orten bestimmten 
Depeschen werden, je nachdem sie durch die 
Post, oder durch Expressen weiter zusenden 
sind, mit möglichster Beschleunigung der Wei
terbeförderungs-Anstalt in der erwähnten Wei
se zugeführt.

Wenn der Adressat seinen Aufenthalts- 
Ort verändert hat, so werden demselben die 
für ihn eingehenden Depeschen, auch wenn 
sie keinen Nachsendungs-Vermerk tragen, an 
den neuen Adressort nachtelegraphirt, wenn er 
in einer bei der betreffenden Telegraphen- 
Station niederzulegenden schriftlichen Erklä
rung das Verlangen der Nachsenduug aus
drücklich ausgesprochen hat. Die hiefür ent
fallenden Gebühren bezahlt der Adressat bei 
Empfang der Depesche.

§. 23.
B e s t e l l u n g  d u r c h  T e l e g r a p h e n 

ho t  e n.
Der Bote hat die Depesche nebst Em

pfangs-Schein ohne Aufenthalt nach der Woh
nung des Adressaten, resp. nach der in der 
Depesche bezeichneten Adresse oder nach der 
Post zu bringen, und sich bei Abgabe dersel
ben zu überzeugen, dass die richtige Zeit und 
Unterschrift in den Empfangs-Schein einge
tragen ist.
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A küldöncznek nem szabad ajándékot 
elfogadni.

Az állam sürgöny átadásáról szóló vevény 
aláírására, ha e tekintetben különös írásbeli 
intézkedés nem történt, csak az illető hatósági 
főnök, vagy ennek távollétében helyettese te
kinthető jogosultnak.

A magán sürgönyök, azon esetben, ha a 
kftldöncz a ezimzettet nem találná otthon, a 
czimzett valamelyik felnőtt családtagjának, 
vagy üzleti segédeinek, cselédjének, vendéglői 
vagy házi gazdájának is átadhatók, ha csak a 
czimzett ily esetekre az állomáson valakit kü
lönösen átvevőül ki nem jelölt, vagy ha a feladó 
határozottan ki nem kötötte, hogy a sürgöny 
csak czimzettnek kézbesittessék.

Mind azon esetekben, midőn a küldöncz 
ezimzettet személyesen nem találva, a sürgönyt 
másnak adja á t : az átvevő köteles a vevény- 
ben saját névaláírása után a czimzett nevét is 
kiírva — megjegyezni, hogy a vevényt czim
zett helyett irta alá.

24. §.

A nem  k é z b e s í t h e t ő  s ü r g ö n y ö k .
Ha a sürgönyt nem lehetett kézbesíteni, 

erről és a nem kézbesítés okairól a feladási ál
lomás táviratilag értesittetik.

Ha a sürgöny azért nem volt kézbesíthető, 
mivel ezimzettet nem lehetett lakásán találni, 
s a sürgönyt a 23. §. 4-dik kikezdésében emlí
tett egyéniségeknek sem lehetett átadni: a 
sürgöny ilyenkor a czimzett állomáson tartatik, 
de egyszersmind a czimzett lakásán erről fi
gyelmeztető értesítés tétetik le.

Ha a czimzett sürgönye átvételére hat 
hét leforgása alatt sem jelentkezett: sürgönye 
megsemmisittetik.

Hasonló eljárás alá esnek az „állomási 
hivatalban tartandó“ (bíirean restant) czimzett 
sürgönyök is.

Ha a semaphor állomásról valamely hajóra 
jelzendő sürgönyt 30 nap alatt a czimzett ha
jónak átjelezni nem lehetett, akkor kézbesit- 
hetlenként félre tétetik. — Ha az ily sürgöny 
ajánlva volt, s a czimzett hajó nem jelenik meg, 
ekkor a semaphor állomás a feladót a 29-dik 
nap reggelén erről hivatalos visszajelentésben 
értesíti. A feladó ily esetben külön sürgöny meg
fizetése mellett a semaphor állomástól megki-

Dem Boten ist die Annahme von Ge
schenken untersagt.

Zur Bescheinigung der Abgabe einer 
Staats-Depesche kann, wenn nicht eine beson
dere schriftliche Verfügung darüber getroffen 
ist, nur der Vorstand der betreffenden Behörde, 
oder in dessen Abwesenheit sein Stellvertreter 
als berechtigt angesehen werden.

Privat-Depeschen können, wenn der Ad
ressat von dem Boten nicht zu Hause ange
troffen wird, entweder an ein erwachsenes 
Mitglind seiner Familie, oder an dessen Ge- 
schäfts-Gehülfen, Dienerschaft, Gast- oder 
Hauswirthe abgegeben werden, insofern der
selbe nicht für derartige Fälle einen besonde
ren Empfänger der Station schriftlich namhaft 
gemacht, oder der Aufgeber verlangt hat, dass 
die Zustellung nur in die Hände des Adressa
ten stattfinden solle.

In allen Fällen, wo der Bote den Adres
saten nicht selbst antrifft und die Depesche 
einem Anderen aushändigt, hat der Letztere 
in der Empfangs-Bescheinigung seiner eigenen 
Namens-Unterschrift das Wort „für“ und den 
Namen des Adressaten beizufügen.

§. 24.

U n b e s t e l l b a r e  D e p e s c h e n .
Von der Ünbestellbarkeit einer Depesche 

und den Gründen der Ünbestellbarkeit wird 
der Aufgabe-Station telegraphische Meldung 
gemacht.

Ist eine Depesche unbestellbar, weil der 
Adressat in seiner Wohnung nicht angetroffen 
worden ist, die Depesche auch nicht an eine 
der im §. 23. Al. 4 erwähnten Personen hat 
ausgehändigt werden können, so wird dieselbe 
bei der Adress-Station aufbewahrt, in der Woh
nung des Adressaten aber eine bezügliche An
zeige zurückgelassen.

Hat sich innerhalb sechs Wochen der Ad
ressat zur Empfangnahme der Depesche nicht 
gemeldet, so wird solche vernichtet.

In gleicher Weise wird mit „bureau res
tant“ Depeschen verfahren.

Hat eine semaphorische Depesche inner
halb 30 Tagen nach ihrer Aufgabe dem Adress- 
Schiffe nicht übermittelt werden können, so 
wird sie als unbestellbar zurückgelegt. War es 
eine recommandirte Depesche und das Adress- 
Schiff hat sich nicht gezeigt, so giebt die se
maphorische Station dem Aufgeber hiervon am 
Morgen des 29. Tage durch eine dienstliche 
Rückmeldung Kenntniss. Der Aufgeber kann,
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vánhatja, hogy sürgönye még további 30 napig 
a czimzett hajóra való átjelzésre készen tartas
sák s igy tovább.

Ha ily nyilatkozat nem érkezik b e : a Se
maphor állomás a 30-dik napon a sürgönyt 
mint nem kézbesithetöt félre teszi.

25. §.
B i z t o s í t á s  és  f e l s z ó l a m l á s o k .

A távirda-igazgatóságok nem biztositják 
a sürgönyöknek sem valóságos, sem bizonyos 
határidőig való megérkezését s kézbesítését, s 
azon hátrányokért, melyek a sürgöny elveszése, 
a távirat megcsonkulása vagy elkéste miatt 
származhatnak, — jót nem állanak. Azon sür
gönyökért, melyek a távirdai hatóságok hibája 
miatt nem juthattak a czimzett kezeihez, vala
mint azokért is, melyeknél kimutatható, hogy 
lényeges megcsonkitásuk vagy jelentékeny 
megkésésök miatt nem felelhettek meg ózdijuk
nak : a fizetett illetékek vissza adatnak, hogy 
ha az ezt illető felszólamlás a feladás napjától 
3 hó (az Európán kívül eső országokba intézett 
sürgönyökre nézve 6 hó) alatt megtörténik.

A tenger alatti táviró-vezeték megszaka
dása esetén a feladó visszakövetelheti a fize
tett illetékek azon területre eső részét, melyen 
sürgönye nem távirdai utón adatott tovább; 
de a melyből a sürgönynek egymás utón való 
tovább szállítására fordított kiadások levo
natnak.

Az illetékek visszafizetése megtagadható 
azon esetben, ha a sürgöny elkésése, elveszése 
vagy megcsonkulása oly igazgatás terhére 
esik, mely a nemzetközi egyezményekhez nem 
csatlakozott és az illetékek visszatérítését meg
tagadta.

A felszólamlásokat a feladási állomáson 
kell benyújtani. — Bizonyítékul melléklendők: 
írásbeli nyilatkozata a rendeltetési állomásnak 
vagy a czimzettnek, ha a sürgöny nem érkezett 
meg; a czimzettnek kézbesített kiadvány, ha 
csonkítás vagy elkésés forog kérdésben.

A csonkitás miatt tett felszólamlásoknál 
kimutatandó, hogy a sürgöny megcsonkítása 
olyan volt, hogy miatta a sürgöny czéljánalc 
meg nem felelhetett, valamint azt is, hogy mely 
hibák miatt nem felelhetett meg czéljánalc.

gegen Bezahlung einer besonderen Depesche 
an die betreffende semaphore he Statin ver
langen, dass seine Depesche noch fernere 30 
Tage Behufs Beförderung an das Adress-Schiff 
bereit gehalten werde u. s. f.

Geht ein solches Verlangen nicht ein, so 
legt die scmaphorichc Station die Depesche 
den 30. Tag als unbestellbar zurück.

§. 25.
G a r a n t i e  u n d  R e c l a m a t i o n e n .

Die Telegraphen-Verwaltungen leisten für 
die richtige Uebcrkunft der Depeschen, oder 
deren Ueberkunft und Zustellung innerhalb 
einer bestimmten Frist, keinerlei Garantie, und 
haben Nachtheile, welche durch Verlust, Ver- 
stümmelueg oder Verspätung der Depeschen 
entsehen, nicht zu vertreten.

Für Depeschen, welche durch Schuld der 
Telegraphen-Verwaltung nicht in die Hände 
des Adressaten gelangt sind, so wie für solche 
Depeschen, welche in Folge wesentlicher Ver
stümmelung oder bedeutender Verzögerung- 
erweislich ihren Zweck nicht haben erfüllen 
können, werden die gezahlten Gebühren zu
rückerstattet, sofern deren Reclamation inner
halb 3Monaten (bei Depeschen nach ausser- 
europäischenLändern innerhalb 6 Monaten)vom 
Tage der Aufgabe der Depesche ab erfolgt.

Im Falle der Unterbrechung einer unter
seeischen Telegi’aphen-Linie kann der Auf
geber die Rückerstattung des Theiles der Ge
bühren, welcher auf die nicht telegraphisch 
durchlaufene Strecke entfällt, verlangen, nach 
Abzug jedoch der Kosten, welche etwa für die 
nicht telegraphische Weiterbeförderung ver
auslagt sind.

Die Erstattung der Gebühren kann ver
sagt werden, wenn der Verlust, die Verspätung 
oder die Verstümmelung der Depesche einer 
Verwaltung zur Last fällt, welche den interna
tionalen Vorträgen nicht boigetreten ist und 
die Verpflichtung zur Gebiihren-Erstattung 
abgelehnt hat.

Die Reclamationen sind bei der Aufgabe- 
Station einzureichen. Als Beweis-Stücke sind 
beizufügen: eine schriftliche Erklärung der 
Bestimmungs Station oder des Adressaten, wenn 
die Depesche nicht angekommen ist, die dem Ad
ressaten zugestellte Ausfertigung, wenn es sich 
um Verstümmelung oder Verzögerung handelt.

Bei Reclamation wegen Verstümmelung 
muss nachgewiesen werden, dass und durch 
welche Fehler die Depesche der Art vrstüm- 
melt ist, dass sie ihren Zweck nicht hat erfül
len können.
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A jegy-sürgöny alakban irt s a tovább
szállításra ajánlat nélkül feladott kereskedelmi 
s tőzsde-sürgönyökben (lásd 15. §.) esett hibák
ért az illetékek nem fizettetnek vissza.

Az oly feladó ki nem lakik azon országban, 
hol sürgönyét feladta volt, felszólamlását a 
feladási hely igazgatóságához egy másik igaz
gatóság utján is megteheti.

26. §.
K i j a v í t ó  s ü r g ö n y ö k .

Az előbbi §-ban említett eseteknél az ille
ték visszafizetése csak azon sürgönyökre vo
natkozik, melyek elkésve, — csonkán, — vagy 
épen meg sem érkeztek; nem pedig azokra is, 
melyek ama sürgönyök megkésése, megcson
kítása, vagy meg nem érkezése miatt szüksé
gesekké vagy feleslegesekké váltak.

Ellenben jogában áll czimzettnek minden 
egyes sürgönynél a kétesnek tetsző helyeknek 
ismételetetését kívánni, melyért fizetnie kell, 
még pedig:

1. egy egyszerű sürgönyért járó dijt az 
e miatt a feladó állomáshoz intézendő felszó
lításért ;

2. egy az ismétlendő helyek hosszúsága 
szerint díjazandó sürgönyért járó illetéket.

Ugyan ezen jog van engedve a feladónak 
is, ha okkal gyánitja, hogy sürgönye mogcson- 
kittatott.

E dijak az állomás által a z o n n a l  visszafi
zettetnek, mihelyt az ismétlés által kiderül, 
hogy az eredeti sürgöny értelme a távirda által 
valósággal elferdittetett.

27. §.
A z i l l e t é k e k  u t á n p ó t l á s a  és  

v i s s z a f i z e t é s e .
A feladó köteles a szállított sürgönyért 

tévedésből a kellőnél kevesebbre számított dij 
hiányzó részét, valamint azon illetékeket is, 
melyeknek kifizetését czimzett megtagadta, 
felszólításra után pótolni.

A tévedésből bevett, a kellőnél többet 
tevő illetékek küldőnek visszatéritetnek.

28. §.
A s ü r g ö n y ö k  m á s o l a t a i .

Úgy a feladónak mint a czimzettnek jo
gában áll, ha magukat ilyekül igazolják, az

Für Fehler in Handels- und Börsen-Depe- 
schen, welcse in Form chiffrirter Depeschen 
geschrieben, aber ohne Recommandation zur 
Beförderung angenommen sind (cfr. §. 15), 
findet eine Rückzahlung von (xebühren(nicht 
Statt.

Ein Aufgeber, welcher nicht in dem Staate 
wohnt, wo er seine Depesche aufgegeben hat, 
kann seine Reclamation bei der Verwaltung 
des Aufgabe-Ortes durch eine andere Verwal
tung anhängig machen.

§. 26.
B e r i c h t i g u n g s - D e p e s c h e n .

In den im vorigen Paragraphe vorgese
henen Fällen bezieht sich die Rückerstattung 
nur auf die Gebühren derjenigen Depeschen, 
welche verzögert, verstümmelt oder nicht an
gekommen sind, nicht aber auf die Gebühren 
solcher Depeschen, welche etwa durch die Ver
zögerung, Verstümmelung oder Nichtankunft 
jener Depeschen nothwendig oder überflüssig 
geworden sind.

Dagegen hat der Empfänger einer Depes
che das Recht, die Wiederholung der ihm zwei
felhaften Stellen z« verlangen, wofür zu entrich
ten is t :

1. die Taxe einer einfachen Depesche für 
das deshalb an die Aufgabe-Station zu richten
de Verlangen,

2. die Taxe einer nach der Länge der zu 
wiederholenden Stelle berechneten Depesche.

Ein gleiches Recht wird dem Aufgeber 
bewilligt, wenn er Gründe haben sollte zu ver- 
muthen, dass seine Depesche verstümmelt sei.

Diese Taxen werden von der Station s o- 
f o r t zurückvergütet, wenn aus der Wieder
holung hervorgeht, dass der Sinn der ursprüng
lichen Depesche durch die Telegraphen-Anstalt 
verstümmelt worden ist.

§. 27.
N a c h z a h l u n g  u n d  R ü c k e r s t a t t u n g  

v o n  G e b ü h r e n .
Gebühren, welche für beförderte Depe

schen irrthümlich zu wenig erhoben worden 
sind oder deren Bezahlung vom Adressaten 
verweigert wird, hat der Absender auf Verlan
gen nachzuzahlen.

Irrthümlich zu viel erhobene Gebühren 
werden dem Absender erstattet.

§. 28.
D e p e s c h e n - A b s c h r i f t e n .

Der Aufgeber und der Adressat, falls sie 
sich als solche gehörig legitimiren, sind berech-
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általuk feladott vagy általuk kapott sürgönyök
ről hiteles másolatokat állitatni ki, ha a sürgö
nyök keltéről pontos adatokat tudnak szolgál
tatni s az eredeti sürgönyök még meg vannak.

Minden másolatért 20 kr szabott dij fize
tendő.

Leszámitási utasítás
Austria-Magyarország, az északnémet szöve
tség, a délnémet államok és németalföld 
távirászati igazgatásai számára, az egyleti 
siirgönyzést illető szállítási dijak stb. és 
készpénz kiadások czimén támadt kölcsönös 
követelések és tartozások kiderítésére és 

kiegyenlítésére.

1. §•
A szerződő államok távirdaigazgatásainak 

leszámitási ügyvitete egy központi közeg által 
intéztetik, melynek teendőit, további intézke
désig az észak-német szövetség, távirászati 
főigazgatósága vállalta el.

2. §.

A leszámítások évnegyedenként, a nap
tári évnegyedek leteltével vétetnek fel s bo- 
nyolittatnak le. Minden leszámítás, az illető 
évnegyedet illetőleg, magában önálló egészet 
képez.

3. §.
A leszámítások ezélja, kideríteni és megál- 

lapitni a kölcsönös követeléseket és tartozá
sokat

A. a szerződő államok távirdaigazgatásai 
által az egyleti táviratok szállítási stb. dijában 
felvett illetékek után,

B. a készpénzben történt kiadások után.

Ezek kiterjednek az összes egyleti távirdai 
forgalomra, azaz, mindazon táviratokra, me
lyeknek szállításában a szerződő felek közül 
két vagy több állam távirdaigazgatásai működ
tek közre; mozgott legyen a távirat ezen álla
mok határai között vagy érintette legyen ide
gen államok távirdai vonalait is.

tig t, sich beglaubigte Abschriften der von 
ihnen aufgegebenen oder empfangenen Depe
schen ausfertigen zu lassen, wenn sie das genaue 
Datum derselben angeben können und die Ori
ginal- Documente noch vorhanden sind.

Für jede Abschrift kommt die fixe Gebühr 
von 20 kr. österr. W. in Berechnung.

Abrechnungs-Instruction
für die Telegraplien-Verwaltungen von Ös
terreich-Ungarn, des Norddeutschen Bundes, 
der süddeutschen Staaten, und der Nieder
lande, zur Ermittelung und Ausgleichung 
der wechselseitigen Forderungen und Zah
lungen an Beförderungs- etc. Gebühren für 
Yereinscorrespondenz und haaren Auslagen.

§. 1.
Die Besorgung des Abrechnungs-Ges

chäfts für die Telegraphen-Verwaltungen der 
contrahirenden Staaten erfolgt durch ein Cen
trat Organ, dessen Functionen die General- 
Direction der Telegraphen des Norddeutschen 
Bundes bis. auf Weiteres übernommen hat.

§• 2 .

Die Abrechnungen sind vierteljährlich 
nach Ablauf jedes Kalender-Quartals aufzu
stellen und abuzwickeln. Jede Abrechnung bil
det für das bezügliche Quartal ein für sich 
bestehendes Ganzes.

§• 3.
Die Abrechnungen sind dazu bestimmt, 

die wechselseitigen Forderungen und Zah
lungen

A. für die von den Telegraphen-Verwal
tungen der contrahirenden Staaten erhobenen 
Beförderungs-Gebühren etc. für telegraphische 
V ereins-Correspondenz,

B. für geleistete Baar-Auslagen, — zu 
ermitteln und festzustellen.

Dieselben erstecken sich auf den gesam- 
mten telegraphischen Verins-Verkehr, d. h. 
auf diejenige telegraphische Correspondenz, an 
deren Beförderung die Telegraphen-Verwal
tungen zweier oder mchrer der contrahirenden 
Staaten mitgewirkt haben, es mag diese Corres- 
ponenz sich innerhalb der Grenzen dieser Staa
ten bewegt oder auch noch die Telegraphen- 
Linien ausländischer Staaten berührt haben.

4
Távir. Rend. 3. sz.
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Az A. alatti illetékek állanak
a. óly öszszegekből, melyek a szerződő 

államok közös tulajdonát képezik:

( e g y l e t i  i l l e t é k e k ; )
b. oly öszszegekből, melyeket az egyes 

igazgatások, a külföld javára vettek fel s a 
melyeket más igazgatások a külföldnek elő
legképen megtérítettek:

( k ü l f ö l d i  i l l e t é k e k ; )
c. Olyan öszszegekből, melyeket a külön

böző igazgatások fizetési eszközül egyleti távi
ratokra adandó távirati válaszokért fizetendő 
szabályszerű szállítási illetékek fejében felvet
tek, ellenben más igazgatások a szállított egy
leti táviratok czimzettjeinek előlegképen kifi
zettek, vagy a külföldnek hasonló czélból meg
térítettek :

( V á l a s z  s ü r g ö n y ö k é r t  j á r ó  
i l l e t é k e k ; )

A B. alatti készpénz kiadások állanak:
d. oly költségekből , melyek különös 

egyezmény folytán jönek kiegyenlítés alá.

4. §.
Az illetékek stb. felszámítása következő 

elvek szerint történik:

A .  I l l e t é k e k .
1. Az e g y l e t i  i l l e t é k e k  (3. §. a.) 

t. i. azon pénzöszszegek, melyek az egyleti 
sürgönyöknek a szerződő államok vonalain 
szállításáért járó tulajdonkép egyleti díjban, 
úgy a szerződő államok határain belől maradó, 
mint a külföldi államok vonalaira tovább 
adott táviratok után a szerződő államok részére 
érvényes közös illeték-táblázat szerint szedet
tek be s ezen államok közös tulajdonát képe
zik, milyenek: a távirási s ajánlási dijak, a 
vételről szóló jelentések dijai: — a nevezett 
államok közt azon arányszámok szerint osztat
nak meg, melyek elő állanak, ha a mindenik 
egyes igazgatási területen szállított egyleti 
sürgönyök száma szorozhatik azon számmal 
mely az illető államokra nézve egy egyleti 
távirat viszonylagos értékét fejezi ki.

Ezen érték számok követkazöleg vannak 
megállítva:

Die Gebühren ad A. bestehen aus
a. solchen Beträgen, welche ein gemein

schaftliches Eigentlium der contrahirenden 
Staaten bilden;

(V e r e i f l s - G e b ü h r e n ; )
b. solchen Beträgen, welche einzelne Ver

waltungen für Rechnung des Auslandes er
hoben, andere Verwaltungen dagegen vorschuss
weise an das Ausland vergütet haben;

( a u s l ä n d i s c h e  G e b ü h r e n )
c. solchen Beträgen, welche die verschie

denen Verwaltungen als Zahlungsmittel zur 
Berichtungen der tarifmässigen Beförderungs- 
Gebühren für telegraphische Antworten auf 
beförderte Vereins-Depeschen erhoben, andere 
Verwaltungen dagegen den Adressaten der 
beförderten Vereins-Depeschen vorschussweise 
übermittelt oder dem Auslande zu gleichem 
Behufe vergütet;

( V o r a u s  e r h o b e n e  G e b ü h r e n  f ür  
A n t w o r t s-D e p e s c h e n ; )

Die Baar-Auslagen ad B. bestehen aus
d. solchen Kosten, welche auf Grund 

besonderer Uebereinkunft zur Ausgleichung 
kommen.

§• 4.
Die Vereclmung der Gebühren etc. findet 

nach folgenden Grundsätzen statt:

A. G e b ü h r e n .
1. V e r e i n  s-G e b ü h r e n, (§. 3. a.) näm

lich diejenigen Geldbeträge, welche lediglich 
für Beförderung der Vereins-Correspondenz 
auf den Linien der contrahirenden Staaten 
sowohl für Depeschen, welche innerhtlb der 
Grenzen der contrahirenden Staaten befördert 
werden, als für solche, welche ausserdem die 
Linien ausländischer Staaten berühren, nach 
dem für die contrahirenden Staaten geltenden 
gemeinschaftlichen Gebühren-Tarif erhoben 
sind und ein gemeinsames Eigenthum dieser 
Staaten bilden,als: Telegraphirungs-Gebühren, 
Reommandations-Gebühren,[Gebühren für Em
pfangsanzeigen, — werden unter die gedachten 
Staaten vertheilt nach Verhältnisszahlen, wel
che gebildet werden aus der Zahl der in einem 
jeden Verwaltnngs-Bereich beförderten Ver
eins-Depeschen, multiplicirt mit einer Ziffer, 
welche den relativen Werth einer Vereins- 
Depesche in den bezüglichen Staaten darstellt.

Diese Werthziffern sind wie folgt festge
stellt :
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Austria és Magyarország részére . 238.
az észak-németszövetség részére . 236.
Bajorország részére . . . .  181.
Würtemberg részére . . . .  105.
Baden r é s z é r e .................................113.
Holland r é s z é r e .......................... 127.

2. A külföldi illetékeket (§. 3. b.) azon 
pénz öszszegek képezik, melyek az egyleti 
táviratoknak a külföldön való szállításáért stb. 
az 1868. évi julius 21-én Bécsben kelt nem
zetközi távirászati egyezményben megállított 
dijszabályzat, illetőleg a bécsi egyezményhez 
nem csatlakozott távirdaigazgatásolc díjtáblá
zatai szerint távirási ajánlási dijak, vételről 
szóló jelentések dijai, többszörösités; posta-, 
küldönczdijak cziméu s más nem megszabott 
tovább szállítási dijakban szedettek be.

A szerződő államok azon távir da igazgatá
sai, melyek az illető külföldi szomszédállamok
kal közvetlen távirdai öszszeköttetésben álla
nak, intézik az utóbbiakkal a leszámitási ügy
vitelt mindazon egyleti sürgönyzés után is, 
mely saját vonalaik közvetítésével adatott 
tovább.

A leszámító távirdaigazgatások tehát elő
legképen megtérítik a külföldi államoknak az 
ezeket illető illetékeket stb. a szerződő álla
mokkal szomszédos igazgatási területekről, 
vagy ezeken át más külföldi államokból érkező 
s az illetöcsatlakozási pontokon át a külföldre 
menő sürgönyök után s az ckkép előlegezett 
öszszegek nekik a központi leszámitolás utján 
viszszatizettetnek.*)

3. A v á l a s z s ü r g ö n y ö k é r t  e l ő r e  
f e l v e t t  i l l e t é k e k  (3. §. c.) oly pénzöszsze- 
gek, melyeket a sürgönyeikre felelelet váró sür- 
gönyzök fizettek be a végett, hogy az a rendel
tetési állomások által az eredeti sürgönyök czim- 
zettjeinekkészpénzbenvagy értékjegyekben ki
fizettetvén, az illető czimzettek képesítve legye-

*) A külföldről jövő s a szerződő államok határai 
közt maradó vagy ezeken át más külföldi államokba to
vább adott egyleti sürgönyökért az illető államok a jut
tatott illetékek hason módón teritotnek meg az ügylet
iek , illetőleg épen úgy számíttatnak fel, mint ha ezon 
illetékek a csatlakozási állomás igazgatásának saját ál
lomásain szedettek volna he.

für Oesterreich nebst Ungarn auf 
„ den Norddeutschen Bund auf
„ Bayern a u f ...........................
„ Würtemberg auf . . . .
„ Baden a u f ...........................
„ die Niederlande auf .

238.
236.
181.
105.
113.
127.

2. A u s l ä n d i s c h e  G e b ü h r e n  (§.
3. b.) bestehen aus solchen Geldbeträgen, 
welche für Beförderung etc. telegraphischer 
Vereins-Correspondenz im Auslande nach den 
durch die internationale Telegraphen-Conven- 
tion d. d. Wien den 21 sten Juli 1868. verein
barten Tarifbestimmungen resp: nach den Te
legraphen-!1arifen der der Wiener Convention 
nicht beigetretenen Telegraphen-Verwaltungen 
erhoben sind, als: Telegrapliirungs-Gebühren, 
Kecommandatoins-Gebühren, Gebühren für 
Empfangsanzeigen, Vervielfältigungs-Gebüh
ren, Porto, Botenlohn und andern nicht fixirte 
Weiterbefürdcrungskosten.

Diejenigen Telegraphen-Verwaltungen der 
contrahircnden Staaten, welche mit den bezüg
lichen ausländischen Nachbarstaaten in unmit
telbarem telegraphischen Verkehr stehen, be
sorgen auch das Abrechnungs-Geschäft mit 
den Letzteren für diejenige Vereins-Corre
spondenz, welche durch ihre Linien vermittel
worden ist.

Die abrechnenden Telegraphen-Verwal
tungen haben daher den ausländischen Staaten 
die denselben zustehenden Gebühren etc. für 
die aus benachbarten Verwaltungs-Bereichen 
der contrahirenden Staaten oder über diese 
aus anderen ausländischen Staaten kommenden 
und über die bezüglichen Anschuss-Punkte 
nach dem Auslande gehenden Depeschen vor
schussweise zu vergüten, und erhalten die vor
geschossenen Beträge im Wege der Central- 
Abreehnung erstattet.*)

3. V o r a u s  e r h o b e n e  G e b ü h r e n  
für A n t w o r t s - D e p e s c h e n  (§ .3 . c.) sind 
Geldbeträge, von Corrcspondentcn eingezahlt, 
welche Antworten aufihre[Depeschen wünschen 
und dazu bestimmt, den Empfängern der qu: 
Depeschen haar oder in Werthzeichen durch 
die Adress-Telcgraphen-Stationen übermittelt

*) In analoger Woiso werden die den bezüglichen 
Verwaltungen zugefallenen Gebühren für Vereins-Cor- 
respondonz welche aus dem Auslande kommt und in
nerhalb der Grengen der contrahirenden Staaton ver
leibt oder darüber hinaus nach anderen ausländischen 
Staaten befördert wird, an den Verein vergütet bezw. 
ganz in derselbe Weise verrechnet, als wenn diese Ge
bühren auf den eigenen Stationen erhoben wären.

4*
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nek a válaszaikért járó illetékeket sajátjukból 
való költekezés nélkül fedezni.

Ez által a válaszsürgönyök közönséges 
fizetett sürgönyökké válnak s kezelésük, szál- 
littatásuk s felszámításuk is a szerint történik.

Áz ily illetékeket a felvevő távirdaigaz- 
gatások, bevételül mutatják ki, azon igazgatá
sok pedig, melyeknek területén az eredeti sür
gönyök kézbesittetnek vagy a melyek ily sür
gönyöket a külföldre tovább adnak, ezen ille
tékeket az illető czimzetteknek vagy a szom
szédos külföldnek előlegképen kifizetik s az 
ekként előlegezett összegek nekik a központi 
leszámítás utján megtéríttetnek.

4. A t ö b b s z ö r i t é s i - i l l e t é k e k  a 
szerződő államok határain belől maradó egy
leti sürgönyök után, nem esnek központi leszá
mítolás alá, hanem azon igazgatáséi maradnak, 
mely azokat beszedte.

B. K é s z p é n z b e l i  k i a d á s o k .
E megnevezés alatt a központi leszámitási 

ügyvitel kezelése és lebonyolításából eredő 
költségek értetnek, milyenek .

a. a központi leszámító közegnél alkal
mazott hivatalnokok fizetéséi,

b. a központi leszámító közeg irodaköl
tségei s a központi leszámítás lebonyolítása 
folytán történt pénzküldemények posta- s vál
tóköltségekben felszámított öszszegek. (lásd
10. §.)

Ezen költségek a központi leszámítás 
rendjén az egyes igazgatásokra a közös jöve
delemben (egyleti illetékek) való részesedésük 
arányában, minden egyes illető évnegyedre 
kiróvatnak s az előlegezett igazgatásoknak 
megtéríttetnek.

Azon más készpénzbeli kiadások, melye
ket a távirdaigazgatások egymásért kölcsönösen 
teljesítettek, milyenek a táviróvonalakon túlra 
vagy ezektől oldalt különküldöncz vagy gyors
posta által szállított sürgönyök nem megsza
bott dijai, — az elveszett, megcsonkított vagy 
elkésett sürgönyök után viszszafizetett szállí
tási dijak stb. a központi leszámításnak nem 
tárgyai; az ilynemű kölcsönös követeléseket 
az érdeklett igazgatások közvetlen leszámítás 
utján egyenlítik ki.

zu werden, um die betreffenden Adressaten 
in den Stand zu setzen, die Gebühren für ihre 
Antworten ohne Aufwendung eigener Mittel 
zu berichtigen.

Die Antworts-Depeschen erlangen da
durch die Eigenschaft gewöhnlicher bezahlter 
Depeschen und werden auch demgemäss be
handelt, befördert und verrechnet.

Diejenigen Telegraphen - Verwaltungen 
welche dergleichen Gebühren erhoben haben, 
weisen solche als vereinnahmt nach, während 
diejenigen Verwaltungen, in deren Bereich die 
ursprünglichen Depeschen bestellt werden, 
oder welche solche nach dem Auslande be
fördern, dieselben den bezüglichen Adressaten 
oder dem benachbarten Auslande vorschuss
weise zu übermitteln haben und die vorge
schossenen Beträge durch die Central-Abrech- 
nung erstattet erhalten.

4. V e r v i e l f ä l t i g u n g s - G e  b ü h r  en  
für die innerhalb der Grenzen der contrahiren- 
den Staaten verbleibende Vereins-Correspon- 
denz bilden keinen Gegenstand der Central- 
Abrechnung, sondern verbleiben derjenigen 
Verwaltung, welche dieselban erhoben bat.

B. B a a r-A u s 1 a g e n.
Unter dieser Bezeichnung werden die für 

Besorgung und Abwickelung des Central-Abre
chnungs-Geschäfts erwachsenen Kosten, a ls:

a. Besoldungen der bei dem Central- 
Abrechnungs-Organ beschäftigten Beamten,

b. Bureaukosten, Porto und Wechselspesen 
für Geldsendngen zur Abwickelung der Cen- 
tral-Abrechnungen (confr. §. 10.) zur Verrech
nung gebracht.

Diese Kosten werden mittelst Central- 
Abrechnung auf die einzelnen Verwaltungen 
nach Verhältniss ihrer Theilnahme an dem 
gemeinschaftlichen Einkommen (Vereins-Ge
bühren) für jedes bezügliche Quartal repartirt 
und denjenigen Verwaltungen vergütet, welche 
die Vorschüsse geleistet haben.

Sonstige Baar-Auslagen welche die Tele- 
graphen-Verwaltungen unter einander für ge
genseitige Rechnung geleistat haben, als : nicht 
fixirte Kosten für Weiterbeförderung von De
peschen über die Telegrahen-Linien hinaus 
oder seitwärts derselben per Expressboten oder 
Estafetten, — restituirte Beförderungs-Gebüh
ren für verlorne, entstellte oder verzögerte De
peschen, etc. bilden keinen Gegenstand der Cen
tral-Abrechnung; die betheiligten Verwaltungen 
haben sich vielmehr wegen ihrer diesfallsigen 
wechselseitigen Forderungen im Wege directer 
Abrechnung auszugleichen.
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5. §.
A szerződő államok távirdaigazgatásai a 

központi leszámlásokhoz szükséges anyagul 
következő irományokat fognak készíttetni:

a. egy havonkénti kimutatást a lefolyt 
évnegyedben általuk elküldött egyleti sürgö
nyök s az ezek után beszedett pénzöszszegekről, 
továbbá a befolyt évnegyedben hozzájuk beér
kezett egyleti sürgönyökről

az A. alatt mellékelt minta szerint;
b. egy kimutatást a lefolyt évnegyedben 

általuk közvetitőleg átbocsátott egyleti sür
gönyökről

a B. alatt mellékelt minta szerint;
c. egy kimutatást a lefolyt évnegyedben 

általuk űzetett külföldi illetékek, valamint a 
feleknek vagy szomszédos külföldi távirdaigaz- 
gatásoknak válasz-sürgönyökért előlegképen 
kifizetett illetékekről

a C. alatt mellékelt minta szerint.
E leszámitási anyagok a központi leszá

mító közegnek a naptári évnegyedek letelte 
után legkésőbb 6 hét múlva beküldendők.

0. §.
A kimutatások (5. §.) öszszeállitásánál 

következők tartandók szem előtt:
ad a. Az elküldött s beérkezett sürgönyök

ről szóló kimutatásokat illetőleg,
A. minta.

E kimutatásban az elküldött egyleti sür
gönyök sommás darabszámban , valamint 
szószám, és dijilleték szerint számított egysé
gekre is át változtatva, továbbá az egyleti és 
külföldi illetékek s végre a válaszsürgönyökért 
bevett illetékek összegeivel együtt jegyeztetnek 
be, és pedig külön tételek alatt, a szerint, a mint 
a sürgönyök az egyes szerződő államokba, 
vagy azokon át a külföldre szállíttattak.

A beérkezett egyleti sürgönyök e kimuta
tásokban hasonló módon külön tételek alatt 
vezettetnek be, a szerint, a mint az egyes szer
ződő államokból s azok külföldi szomszédál
lamaiból küldettek.

A 7-ik rovaton azon sommás egyleti ille- 
ték-öszszeg jegyzendő be, mely elő áll, ba a 
4-ik rovat sürgöny-egységeinek száma az 1 
frank =  8 ezüst garas, =  40 osztr. ért. kraj-

§. 5.

Jede der Telegraphen-Verwaltungen der 
contrahirenden Staaten bat folgende, als Mate
rialien zu den Central-Abrechnungen erforder
lichen Schriftstücke anfertigen zu lassen:

a. nach Monaten getrennte Nachweisungen 
der von ihr im abgelaufenen Quartal abgesand- 
ten Vereins-Depeschen und der dafür verein
nahmten Geldbeträge, ferner der bei ihr im 
abgelaufenen Quartal angekommenen Vereins- 
Depeschen

nach dem beiliegenden Schema A.\
b. dergleichen Nachweisungen der im ab

gelaufenen Quartal von ihr beförderten durch- 
gangs-Vereins-Depeschen

nach dem beiliegenden Schema B . ;
c. dergleichen Nach Weisungen der von ihr 

im abgelaufenen Quartal verauslagten auslän
dischen Gebühren, sowie an Correspondenten 
oder benachbarte ausländische Telegraphen- 
Verwaltungen vorschussweise vergüteten Ge
bühren für Antworts-Depeschen

nach dem beiliegenden Schema C.
Diese Materialien sind dem Central- 

Abrechnungs-Organ spätestens 6 Wochen nach 
Ablauf des Kalender-Quatrals zu übersenden.

§. 6.

Bei Aufstellung der Nacbweisungen (§.
5.) ist Folgendes zu beobachten:

ad a. In Betreff der Depescben-Abgangs- 
und Eingangs-Nacbweisungen, Schema A.

Die abgesandten Vereins - Depeschen 
werden in diesen Nacbweisungen in summari
scher Stückzahl, sowie nach Wortzahl und Ge
bührensatz auf Einheiten reducirt ferner mit 
den summarischen Beträgen der Vereins-und 
ausländischen Gebühren, endlich mit den ein
gehobenen Gebühren für Antworts-Depeschen, 
aufgeführt und zwar getrennt in besonderen 
Positionen, je nachdem die Depeschen nach 
den einzelnen contrahirenden Staaten oder 
darüber hinaus nach dem Auslande befördert 
worden sind.

Die angekommenen Vereins-Depeschen 
werden in diesen Nachweisungen in ähnlicher 
Weise in getrennten Positionen,je nachdem die 
Depeschen aus den einzelnen contrahirenden 
Staaten und deren ausländischen Nachbar
staaten abgesandt worden sind, aufgeführt.

In der Rubrik 7. müssen genau diejenigen 
summarischen Beträge an Vereins-Gebühren 
erscheinen, welche sich ergeben, wenn man die 
Depeschen-Einheitszalilen in der Rubrik 4. mit
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czár, =  28 délnémet kr, =  0.50 hollandi fo
rint egységi dijilletékekkel — szoroztatik.

A 10-dik rovat a bejegyzésekre vonatko
zólag az egyleti igazgatások részéről netán 
szükségesnek tartott felvilágositó észrevételekre 
van szánva.

Az ajánlott sürgönyök öszszeolvasása, il
letőleg az ajánlott sürgönyöknek a rendeltetési 
állomáson történt kézbesítéséről a feladónak 
adandó hivatalos közlemény, továbbá a vételről 
szóló jelentések, nem tekintetnek külön, önálló 
sürgönyöknek s a leszámitási kimutatásokban 
sem vétetnek fel, mivel ezek az eredeti sürgöny
höz tartoznak, s ennek kiegészítő részét képezik.

Hasonlóan nem vétetnek fel a kimutatá
sokba a távirda forgalomra vonatkozó díjmen
tes szolgálati sürgönyök sem.

Azon sürgönyök, melyek

a külföldről a szerződő államokba, vagy

a szerződő államokból a külföldre, végre
a külföldről a szerződő államok területén 

át ismét a külföldre
szállíttatnak , azon távirdaigazgatások 

által, melyek a sürgönyöket a külföldről lege
lőbb vették, elküldött sürgönyökül; azon igaz
gatások által pedig, melyek azokat a külföldi 
vonalakra tovább adják, beérkezett sürgönyö
kül jegyeztetnek be.

ad b. Az átbocsátott sürgönyökről szóló 
kimutatásokat illetőleg,

B. Minta.
E kimutatásba mindenik szerződő állam 

csak azon sürgönyöket veszi fel, melyek át- 
mentőkben az ő vonalait érintették, az az, 
azokat a sürgönyöket, melyek valamely más 
egyleti államból jővén az ő vonalain haladnak 
át, s ismét egy más egyleti államba mennek.

E kimulatásokban a sürgönyök csak som
más darabszámban s külön tételek alatt veze- 
tendök be, a szerint a mint az egyes egyleti 
államok által k ü l d e t t e k .

ad c. A kifizetett külföldi illetékek s a 
válaszsürgönyökért járó dijakat illetőleg,

C. minta.
E kimutatásokba azon külföldi illetékek, 

Valamint azon válasz dijak jegyzendők be,

dem Einheits-Gebührensatz von 1 Franc =  8 
Sgr: =  40 xr. Oesterr: Währ: =  28 xr. Südd: 
=  O, 50 Gld: Niederl: multipsicirit.

Die Rubrik 10 ist für etwaige, den Ver
eins-Verwaltungen als zur Erläuterung der 
Eintragungen zweckmästig erscheinende allge
meine Notizen bestimmt.

Die Collationirungen der recommandirten 
Depeschen resp: die den Absendern zuzuferti
genden amtlichen Mittheilungen über die Be
stellung recommandirter Depeschen am Adres- 
sorte, ferner die Empfangs-Anzeigen, werden 
nicht als besondere selbständige Depeschen 
behandelt und in den Abrechnungs-Nachwei- 
sungeu aufgeführt, da dieselben zu den urs- 
prümglichen Depeschen gehören und einen Be- 
standtheil der Letzteren bilden.

Ebenso sind die den telegsaphischen Ver
kehr betreffenden gebührenfreien Dienst-Depes
chen in die Nachweisungen nicht aufzunehmen. 

Solche Depeschen, welche 
vom Auslande nach den 
contrahirenden Staaten, 
von den contrahirenden Staaten 
nach dem Auslande, endlich 
vom Auslande durch das Gebiet der con

trahirenden Staaten wieder nach dem Auslande 
befödert werden, sind von denjenigen 

Vereins-Verwaltungen, welche die Depesehen 
vom Auslande zuerst empfangen, als abge- 
sandte, und von denjenigen Verwaltungen, 
welche dieselben auf ausländische Linien wei
tergeben, als angekommene nachzuweisen.

ad b. Jn Betreff der Durchgangs-Depe- 
schen-Nachweisungen,

Schema B.
In diese Nachweisungen sind von jedem 

der contrahirenden Staaten nur diejenigen 
Depeschen aufzunehmen, von welcher derselbe 
im durchgange berührt wird d. h. jeneDepe- 
schen, welche aus einem der übrigen Vereins
staaten kommend die Linien desselben durch
laufen und wieder in einen Vereinsstaat 
übergehen.

In diesen Nachweisungen sind die Depes
chen nur in summarischer Stückzachl und in 
getrennten Positionen,je nachdem dieselben von 
den einzelnen Vereins-Staaten ab g e s a n d t  
sind, — aufzuführen.

ad c. Jn Betreff der verauslagten aus
ländischen Gebühren und Gebühren für An- 
worts-Depeschen,

Schema C.
In diesen Nach Weisungen werden diejeni

gen ausländischen Gabühren jeder Art. sowie
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melyeket az egyes igazgatások más igazgatások 
számlájára a szomszéd külföldi távirdaigazga- 
tásoknak, vagy a szerződő államok területén 
belől maradt egyleti sürgönyök czimzettjeinek 
előlegképen fizettek ki.

Az illető kiadások e kimutatásokban is 
sommás öszszegekben, de külön tételek alatt 
jegyeztetnek be, a szerint, a mint a kiadások 
az egyik vagy a másik igazgatás helyett tör
téntek.

Áz illető évnegyednek az 5. §. a., b. és c. 
szerinti minden harmadik havi kimutatásainak 
végén, az egyes öszszegek mind a három hóról 
egy évnegyedi öszszeggé vonandók öszsze.

7. §.
A szerződő államok távirdaigazgatásai, a 

leszámitási anyagokat (5. §.) a központi leszá
mító közeghez beküldvén, ugyanakkor egy
szersmind az elküldött és beérkezett egyleti 
sürgönyökről (5. §. a.) készült teljes kimuta
tásokról, egymásnak kölcsönösen másolatokat 
küldenek, hogy a mennyiben az illető egyleti 
sürgönyök szállításában maguk is részt vettek 
volna — alkalmuk legyen, e kimutatások he
lyességét esetleg vizsgálat alá venni.

8. §.

A szerződő államok távirdaigazgatásainak 
ajánltatik, hogy a saját vonalaikon szállítás alá 
jövő egyleti sürgönyökről központi hivatalaik
nál vagy állomásaikon vezettessenek ellenőr
lajstromokat.

E czélből következő jegyzékek vezetése 
volna czélszerü:

a. az elküldött egyleti sürgönyök jegyzé
ke a D. alatt mellékelt minta szerint,

b. a beérkezett egyleti sürgönyök jegy
zéke az E. alatt mellékelt minta szerint,*)

c. az átbocsátóit egyleti sürgönyök jegy
zéke az F. alatt mellékelt minta szerint.

E jegyzékekbe a sürgönyök egyenként 
jegyeztetnek be.

*) J e g y z é s .  A beérkezett sürgönyök jegyzéké
hez a rovatezimek megfelelő csekély változtatása mel
lett a D. minta is alkalmazható,

diejenigen Gebühren für Antworts-Depeschen 
aufgeführt, welche die einzelnen Verwaltungen 
für Rechnung anderer Verwaltungen den be
nachbarten ausländischen Telegraphen-Verwal- 
tungen oder den Adressaten der innerhalb des 
Gebiets der contrahirenden Staaten verblie
benen Vereins-Depeschen vorschussweise ver
gütet haben.

Die bezüglichen Auslagen werden auch 
in diesen Nachweisungen in summarischen Be
trägen, aber in getrennten Positionen, je nach
dem die Auslagen für die eine oder die andere 
Verwaltung geleistet worden sind, — aufge
führt.

In den je für den dritten Monat des be
treffenden Quartals gefertigten Nachweisungen
ad. §. 5. a. b. und c. sind am Schlüsse die ein
zelnen Summen von allen 3 Monaten in eine 
Quartals-Summe zusammenzuziehen.

§• 7.
DieTelegraphen-Verwaltungen der contra

hirenden Staaten theilen sich gleichzeitig, in 
dem sie die Abrechnungs-Materialien (§. 5.) an 
das Central-Abrechnungs-Organ einsenden, 
gegenseitig Abschriften der vollständigen Nach
weisungen der abgesandten und an gekommenen 
Verins-Depeschen (§. 5. a.) mit, um dadurch 
in den Stand gesetzt zu werden, eine etwaige 
Prüfung der Richtigkeit dieser Nachweisungen, 
soweit die einzelnen Verwaltungen an Beför
derung der bezüglichen Vereins-Correspondenz 
betheiligt gewesen sind, vorzunehmen.

§ . 8.

Den Telegrahen-Verwaltungen der contra
hirenden Staaten wird empfohlen, auf ihren 
Central-Steilen oder von ihren Stationen Con
trol-Register über die auf ihren Linien zur Be- 
förderuug kommende Vereins-Correspondenz 
führen zu lassen.

Zu diesen Behufe erschient die Führung 
folgender Register zweckmässig:

a. Register der abgesandten Vereins-Depe
schen nach dem beiliegenden Formular D.

b. Register der angekommenen Vereins- 
Depeschen nach dem beliegendenFormular E.*)

c. Regiser der beförderten Durchgangs- 
Vereins-Depeschen nach dem beliegenden For
mular F.

In diesen Registern werden die Depeschen 
einzeln aufgeführt.

*j A n m e r k u n g. Zu^den^Contral-Registem für 
angekommene Depeschen kann auch das Formular D. 
nach entsprecehnder geringfügiger Abänderung der 
Inschniften im Kopf der Rubriken, benutzt werdou,
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A távirdaigazgatások saját ellenőr köze
geiket a szerint szervezendik, hogy azok fel
merülő nehézségeknél a saját területükön fek
vő táviró-vonalak sürgöny forgalmának egyes 
eseteiről minden időben felvilágosítást legyenek 
képesek adni.

9. §.
Mihelyt a leszámitási anyagok (5. §.) a 

szerződő államok öszszes távirdaigazgatásaitól 
beérkeztek, a központi közeg a lefolyt évne
gyedre az illetékek s kiadások után az egyes 
igazgatások követelései s tartozásairól, a le
számitási munkálatot a lehető rövid idő alatt 
öszszeállitja, s ennek alapján történik a kész- 
pénzbeli kiegyenlítés.

Maga a számadás két fejezetre oszlik; az 
első fejezetben az illetétek, a másodikban a 
készpénzbeli kiadások számitlatnak fel.

E szerint az első fejezetbe jőnek.
a. a távirdaigazgatások részéről az egyleti 

tömeg javára távirási stb. illetékekben besze
dett öszszegek;

b. az elküldött egyleti sürgönyök után be
szedett külföldi illetékek;

c. az egyleti sürgönyök után válaszsür
gönyökért beszedett illetékek,

mindezek az illető távirdaigazgatásnak, a 
mely ezen illetékeket beszedte — terhére 
iratnak.

Ezután ugyanazon fejezetben a fennemli- 
tett bevételekből fedeztetnek a külföldi illeté
kek, valamint az előlegezett válaszsürgönyök 
czimén tett kiadások után az egyes igazgatások 
által bejelentett követelések, s az ekkor fenn
maradó öszszeg, mint a szerződő államok kö
zös tulajdonát képező vagyon, a 4-ik §. hatá
rozatai értelmében ezen államok közt felosz- 
tatik.

A külföldi illetékek s a válaszsürgönyökért 
fizetett dijak utáni említett követelés, valamint 
a közös tömegből járó jutalék az egyes igazga
tásoknak ugyanazon számadási fejezetben ja
vukra iratnak.

A második fejezetben a központi leszá
mitási ügyvitel (4. §. B.) költségei, az e költ
ségeket hordozott igazgatásoknak javukra és 
az egyes igazgatásoknak, a közös jövedelem-

Die Telegrahan-Verwaltungen werden ihre 
Control-Massregeln auf alle Fälle derartig ein
richten, dass sie in vorkommenden Differenz- 
Fällen jederzeit Auskunft über die Einzelnhei- 
tan des Depeschen-Verkehrs auf den Tele- 
grahen-Linien innerhalb ihres Gebiets zu er- 
theilen vermögen.

§. 9.
Nach Empfang der Abrechnungs-Ma

terialien (§. 5.) von sämmtlichen Telegraphen- 
Verwaltungen der contrahirenden Staaten, 
stellt das Central-Organ mit möglichster Be- 
scheunigung eine Abrechnung für das abge
laufene Quartal über die Forderungen und 
Zahlungen der einzelnen Verwaltungen an Ge
bühren und Auslagen auf, auf Grund deren die 
Baar-Ausgleichung bewerkstelligt wird.

Die Rechnung selbst zerfällt in zwei Ab
schnitte ; — in dem ersten Abschnitt werden 
die Gebühren, in dem zweiten die Baar-Aus
lagen verrechnet.

Demgemäss werden in dem ersten Abschnitt
a. die von den Telegraphen-Verwaltungen 

zur Vereins-Masse zu bringenden Telegra- 
phirungs-etc. Gebühren,

b. die für die abgesandten Vereins-Depe
schen vereinnahmten ausländischen Gebühren,

c. die vereinnahmten Gebühren für Rück
antworten auf Vereins-Depeschen — aufge
führt und den betreffenden Verwaltungen, wel
che diese Gebühren als Einnahme nachgewie
sen haben, zur Last geschieben.

Hiernächts werden in diesem Abschnitte 
von der Gesammt-Summe der vorstehend ge
dachten Einlagen die von den einzelnen Ver
waltungen angemeldeten Forderungen an ver
auslagten ausländischen Gebühren, sowie an 
vorgeschossenen Gebühren für Antworts Depe
schen gedeckt und der alsdenn verbleiebende, 
das gemeinschaftliche Eigenthum der contra
hirenden Staaten bildende Rest nach den im 
§. 4. angegebenen Festsetzungen unter diese 
Staaten vertheilt.

Die vorbemerkten Forderungen an aus
ländischen Gebühren und Gebühren für Ant
worts-Depeschen, sowie die ermittelten An- 
theile an der gemeinschaftlichen Masse, werden 
den einzelnen Verwaltungen in obigem Rech
nungs-Abschnitt gut geschrieben.

In dem zweiten Abthnitte werden die Ko
sten des Central-Abrechnungs-Geschäfts (§. 4. 
B .) zu Gunsten derjenigen Vereins-Verwal- 
tungen, von denen diese Kosten bestritten
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ben való részesedésük arányában terhűkre 
iratnak.

Minden pénznem e g y  értékre változta
tandó (ezen érték mindaddig, mig a leszámí
tást az északnémet szövetség távirdaigazgatása 
állítja öszsze a p o r o s z )  a következő átvál- 
toztatási arány szerint 4 tallér =  6 osztr. 
értékű, =  7 délnémet és 7.50 hollandi forint =  
15 frank.

A leszámítás végén, azon igazgatások tar
tozásai s követelései, melyek nem tallér érték
ben számitnak, saját országos értékükben fe
jeztetnek ki.

A leszámítás zárlátában mindenik távir- 
daigazgatás tartozásai s követelései a száma
dás mindkét fejezetéből végöszszegeikben egy
mással öszszehasonlittatnak s ez által mindenik 
bevétel illetménye vagy fizetendő tartozása ki- 
derittetik. E zárlatban az öszszes igazgatások 
követelései és tartozásai végöszszegeinek , 
egyezni kell.

A központi leszámításhoz végül egy fize
tési terv csatoltatik, melyben a számadási zár- 
iával egyezöleg — kimutattatik:

a. a tartozással, zárló igazgatások részére;

melyik igazgatáshoz szállítsák a tartozó 
öszszeget;

b. a követeléssel zárló igazgatások részére:
melyik igazgatásoktól fogják követelései

ket megkapni.

10. §.
A központi leszámitási közeg az öszszeálli- 

tott leszámítást a szerződő államok távirdaigaz- 
gatásainak azon megkereséssel küldi meg, hogy 
a fizetési tervben kimutatott tartozásokat az 
ugyanott megjelölt követelőknek küldjék meg. 
Az illető igazgatások a kérdéses összegeket a 
lehetőségig mentői előbb, s legkésőbb a leszá
mítás vétele után négy hét múlva egyleti pénz
ben megküldik.

Az ily fizetésekért járó posta- és váltó
dijakat az igazgatások közösen hordozzák a 
közös illeték-bevételekben való részesedésük 
arányában. (4. §. B. b.)

worden sind, in Ansatz gebracht und den ein
zelnen Verwaltungen, nah Verhältniss ihrer 
Theilnahme am gemeinschaftlichen Einkom
men, zur Last gestellt.

Sämmtliehe Münzsorten werden in e i n e  
Währung, (so lange die Telegraphen-Verwal- 
tung des Norddeutschen Bundes die Abre
chnungen aufstellt in Preussische,) nach dem 
Reductions-Verhältnisse von 4 Thlr =  6 Fl. 
Oesterr. Währ. =  7 Fl. Süddoutsch und 7.50 
fl. Niederl. =  15 Francs umgewandelt.

Am Schüsse der Abrechnung werden 
Zahlung und Forderung derjenigen Verwaltun
gen, welche nicht nach der Thaler-Währung 
rechnen, in landesüblicher Währung angegeben.

Durch den Abschluss der Abrechnung 
werden für jede Telegraphen-Verwaltung Zah
lungen und Forderungen aus den beiden 
Rechnungs-Abschnitten summarisch gegen ein
ander compensirt, und dadurch das zu em
pfangende Guthaben oder das herauszuzahlende 
Debet derselben ermittelt. Die Total-Summen 
von dem Credit und Debet für sämmtliehe Ver
waltungen müssen in diesem Abschlüsse selbst
redend balanciren.

Der Central-Abrechnung wird am Schlüsse 
ein Saldirungs-Plan hinzugefügt, iu welchem, 
in Uebereinstimmung mit dem Rechnungs-Ab
schlüsse, angegeben ist:

a, für die mit Zahlung abschliessenden 
Verwaltungen:

an welche Verwaltungen sie die schuldigen 
Beträge abzuführen haben;

b. für die mit Forderung abschliessenden 
Verwaltungen:

von welchen Verwaltungen sie die bezüg
lichen Guthaben zu empfangen haben.

§. 10
Das Central-Abrechnungs-Organ über

sendet den Telegraphen-Verwaltungen der 
contrahirenden Staaten die aufgestellten Ab
rechnungen mit dem Ersuchen, die schuldigen 
Beträge, wie solche in dem Saldirungs-Plan 
näher angegeben sind, an diejenigen Verwal
tungen abzusonden, welche in dem Plan als 
Empfänger designirt sind.

Die bezüglichen Verwaltungen senden die 
fraglichen Beträge in Vereins-Münze sobald 
als thunlich und spätestens vier Wochen nach 
Empfang der Abrechnungen ab.

Porto und Wechselspesen für diese Zah
lungen werden von allen Verwaltungen ge
meinschaftlich, und zwar nach Verhältniss ihres 
Antheils an der gemeinschaftlichen Gebiihren- 
Einnahme, getragen. (§. 4. B. b.)

T é v ir .  R e n d . 3 . ix . 5
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11. §•
A leszámitási anyagok a központi leszámi- 

tási közeg által csak számítási tekintetben vétet
nek vizsgálat álá. A netán észrevett számítási 
hibák az illető igazgatásokkal további intézke
dés végett közöltéinek. Nem különben közlen
dők az illető igazgatásokkal az elküldött s be
érkezett sürgönyök számában talált hibák is, ha 
ezek 1%- nál többet tesznek.

Az egyes igazgatások ellenben fel van
nak jogosítva illetőleg kötelesek, a részükre 
tartozás vagy követelésül általuk utólagosan 
kiderített hibákat kiegyenlítés végett a későbbi 
évnegyed leszámításra a központi közegnek 
bejelenteni.

§ . 11.

Die Abrechnungs-Materialien werden bei 
dem Central-Abrechnungs-Organ nur einer 
Prüfung in calculo unterworfen. Etwaige dabei 
entdeckte Rechnungsfehler sind den betreffen
den Verwaltungen anzuzeigen. In gleicher 
Weise sind Differenzen zwischen der Zahl der 
abgesandten und derjenigen der angekom
menen Depeschen den bezüglichen Verwal
tungen mitzutheilen, wenn dieselben mehr als 
1 pro Cent betragen.

Dagegen sind die einzelnen Verwal
tungen befugt resp: gehalten, nachträglich bei 
ihnen selbst ermittelte Differenzen, welche Zah
lungen oder Forderungen für sie bedingen, 
zur Ausgleichung in späteren Quartals-Abrech
nungen dem Central-Organ anzumelden.



A. minta
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Formular A.

K i m u t a t á s

.......................................................... ...................................................................................... távirdaigazga-

tás által elküldött s hozzá beérkezett egyleti sürgönyökről, egyszersmind sommás összeállítása 

az elküldött sürgönyök után bevett dijjilletékeknek

az 18............... -ik év ik negyedéről.

...........hó.

N a c h w e i s u n g
der

von der .......................................................................................................  Telegraphen - Verwaltung

abgesandten so wie der bei derselben angekommenen Vereinsdepeschen unter summarischer 

Angabe der für die abgesandten Depeschen vereinnahmten Gebührenbeträge

pro

-_________-_-tes Quartel 18...............................

Monat..................................................................................

5*
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M a g y a r á z a t .
A 4-ik s 6-ik rovatbeli egységek kiszámítása a következő példák szerint történik
Egy 20 szóból álló közönséges sürgöny 1 öv távolra................................ 8 e. garas — l e g y s é g .

,  30 „ „ „ 3 .................................... 1 Tallér 6 „ B — 4 ' / ,  ,
„ 35 „ ,  ajánlott „ 2 „  „ . . . . 2 „ 4 „  „ — 8 „

40 „ „ közönséges sürgöny a külföldi államokkal
való forgalom ban..........................  1 „ 1 8 n „ — 6 „

B ' 30 „ n sürgöny vételről szolló jelentéssel a külföldi
államokkal való forgalomban . . . .  2 » — „ » — 7 ’/ s »

(trlttnterun g.
%iit Scredjnung bcr Eiitljeiten in ben 3tubrifen 4 ttnb 6 werben folgenbe SBeifpieic angffü^rt: 

finb ju berechnen :
für cine gemöljnitdje ©epeibe ton 20 SBovten auf l  3bne Entfernung . . .  8 ®gr. — 1 dinijeit

„ . .  .  . 30 . 3 3onen ,  • 121)1.6 .  — 4 % .
, , recommatjbirte ,  , 35 „ „ 2  3onen » . 2 , 4 ,  — 8 ,
„ , gereßfjnlidie ©epeden beit 40 Sorten im Sertefjr mit auálítnbifcfjen

S t a a t e n ..................................................... ..... 1 » 1 8  , — 8 ,
, , ©epefdje ton 30 kerten mit Empfangéanscige mit auölänbifdjen

S t a a t e n ......................................................................................... 2 „ — , — 7'/, »

Sor
szám

fenbe

1.

A szerző
dött álla

mok nevei.

Slawen 
bér con* 
ttajjíren* 

ben <$taas 
ten

2.

Távirda egyletifsürgöny 
finb telcgrapíjiídje 

$Bereinábej)efd;cn.
Az elküdött sürgönyök után be vő te tett 
gut bie abgefanbtert ©epeden finb erhoben

a szerződött 
államok 

állal
elküldetett
bon ben contra- 

Ijirenben 
Staaten 

obflcfnnöt

a szerződött 
államokba 
érkezett

in beit contra- 
Ijirenben 
Staaten

aitgektmtmen

egyleti ille
ték

S3ereiná=
©ebneten

külföldi
illeték

auálánbifdje
©eímljtcn

sürgöny-vá
laszért járó 

illeték
©cbűljren

fúr
§ínt»orté-
$)epefd)en

É s z r e v é t e l e k .

2 3 em frlu n g en .

10
d a r a b

©taa
3.

e g y s é g

S in lje ite .

4.

d a r a b

© t ű d

5 .

e g y s é g

e i n l je i t t .

6 .

T a l lé r .  E  g a ra s . 
S ty ír. © g r .

7.

T a l l é r  E .  g a ra s  
© g r . 

8. ,

T a l lé r  E . g a ra s  

Ztyx. © g r .

9.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Az Észak- 
Nőmet 

Szövetség, 
itmkörut- 
fdjrr iBnub.
Austria - 

Magyaror
szág.

©fltcrrcidj-
ílngorti.

Bajorország.
íJaicrn.

WSrteinberg
Württemberg.
Baden.
Baku.

Holland.
ttickrlauk.

. .  b e n  h a v i  
Összeg 
Summa 

iBouttt . . .

-
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Formular B.

K i m u t a t á s
a

által szállított átbocsátóit egyleti sürgönyökről 

az 1 8 .................... -ik é v ...........................

.............. .................................. hó..........

távirdaigazgatás

negyedről.

N a c h  W e i s u n g
«te

der

von d e r ........................ r....................................................................................Telegraphenverwaltung

beförderten Durchgangs-Vereinsdepeschen 

pro

.................... ten Quartale 18....................

M onat
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Sor

szám

öaufen=

be

9?r.

A

vonalokon szállított átbo
csátóit egyleti sürgönyök 

küldettek

®te auf b e n ......................
ütclegrabljenímtett befűrbertett 
©urdjganĝ SBereinSbebefdjen 

ftttb abgcfanbt non

A i&állitott átbocsátóit 
ögyleti sürgönyök 

darab száma.

Sínjaífl bér befűrberten 
Sutdjgang345 ereink 

©epeícben 
©tűcf.

Észrevételek.

Bemerkungen.

1. 2. 3. 4.

1. Az Észak-Német 
Szövetségből 

fient Itorbbeiitfdjen finnbe.

2. Austria Magyarországból, 
©eflemtdj-língarn.

3. Bajorországból
fintent.

•

4. Wilrtémbergből
iöürtemberg.

5.
r

Badenböl
fiabeu.

6. Hollandból 
ben ttteberlnnben.

Havi Összeg . . . ről. 
Summa JJtonat . . .

*

•
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C. minta Formular C.

K i m u t a t á s
a

............. ................................................................................. távírda igazgatás által a

ezerzödtöt államok távirdaigazgatásai terheire kifizetett külföldi illetékek és sürgöny válaszokért

járó dijjakról.

az 1 8 .................... ik é v ................. —ik negyedéről.

.................................................................................. hóról.

N a c h w e i s  u n g

der

von der .......................................................................................................  Telegphen-Verwaltung für

Rechnung anderer Telegraphen-Verwaltungen der contrahirenden Staaten verauslagten aus

ländischen Gebühren und Gebühren für Antwortsdepeschen

pro

tes Quartal 1 8 ...................

Monat



Készpénzben történt k i a d á s o k  
9 3 e ra u é ía g te  B e t r ä g e

Sor
szám

ő a u -
fen=
be

SRr.

1 .

Azon
szerződött államok 
nevei, melyekért a 
fizetések történtek 

fk a m e n
b e r je n ig e n  c o r t r a l j i r e n b e n  

S t a a t e n ,  f ü r  w e ld je  bie 
S tu S la g e n  g e te if te t 

w o rb e n  fin b .

2 .

külföldi illetékek 
a u é lá n b ifd fe  
© e b ü k é n

Tallér E. g. 
£í>ír. ®gr.

3 .

válaszsürgönyökért 
járó illetékek, melyek a 

sürgönyzök vagy a 
kölföld részére 

utalványoztattak 
©e&üijren fűt 3íntt»ortsbepe= 

fcfien, toeldje an ®cttefponbfn= 
ten ober an bas íluSlanb über* 

triefen finb.
Tallér E. g.

@flr.
4 .

Észrevételek.
fiem erknngen .

5 .

1. Az Észak-Német- 
szövetség. 

íto rb b fu tfd )cr  fiunb.

2. Anstria-Magyarország
© cflírrad i-W n tjan t.

3. Bajorország.
f ia ie r n .

4. Würtemberg.
M n rtcm b crg.

5 . Baden.
ß a ö cn .

6. Holland.
tltfb erlttn b e.

Havi öszszeg . . . ről 
S u m m a  Ü lo n a t  . . .

•

60
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Formular D.

J e g y z é k

a

............................................................................................................................ távirdaigazgatás által el

küldött távirdai egyleti sürgönyökről az ezekért általa bevett egyleti és külföldi, valamint a

sürgöny válaszokért járó illetékekről

az 1 8 .................... ik é v .....................havára.

R e g i s t e r
von d e r ......................................................................................................  Telegraphenverwaltung ab-

gesandten telegraphischen Vereins-Depeschen so wie der von ihr dafür vereinnahmten Vereins

gebühren, ausländischen Gebühren und Gebühren für Antwortsdepeschen

pro

Monat............................ -................-............. 18....................

Távit*. R e n d .  8 s z . Ö
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A sürgönyök szállíttattak 
®ie ©epefehen »űrben befőrbert.

A sürgöny jellékei
Gsigenfehaft bér ®epefd)e

Sor
szám
ßctu=
fcnbe
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B e s z e d e t e t t  
©  §  f i  n  b  e r h o b e n

A  s ü r g ö n y  i n t é z v e  v o l t  
S i c  S c p c f d j e  w a r  g e r i e t e t  n a e f)

M  •
£  2(D-♦-j SS S3 ^  - te  o  w  
UN  S  w> C  

«  C ö

2 3 .

e g y l e t i
i l l e t é k

3 3 c r c i t i l =
g c b ü l ; r c n

1 3 .

k ü l f ö l d i
i l l e t é k

a u é l d n b t =
íd ;c

© e b ü ^ r c i t

1 4 .

s ü r g ö n y -  
v á l a s z o k 

é r t  j á r ó  
i l l e t é k

( S te b í t f j r c n
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Formular E.

J e g y z é k

................................................................................................ távirdaigazgatáshoz beér

kezett távirdai egyleti sürgönyökről s az ezekért általa kifizetett külföldi s sürgönyválaszokért

járó illetékekről

az 18 ................... ik é v i ......................................„...haváról.

R e g i s t e r

der

bei der...................................... t.......................................................... ..... Telegraphenverwaltung

angekommenen telegraphischen Vereinsdepeschen und der von ihr dafür verauslagten auslän 

dischen Gebühren und Gebühren für Antwortsdepeschen

pro

Monat. ...... 18.



A sürgönyök szállíttattak 
©ie ©epeden »űrben beförbert

A sürgöny jellékei 
©ingenfdjaft bér ©epcfdjeu
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A. in. kii*.

TÁVIRÁSZATI RENDELETEK
T Á R A . ______________

4. szám. 1870. Martius 16.

Rendelet.
A  földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. minister rendelete, melylyel a ma
gyar-osztrák monarchia és a távirda-egylet 
határain belül való táviratozásra nézve, a 

sürgönydijak lejebbszáUittatnak.

3794/1103. szám.

Az ország nemzetgazdasági érdeke s a for
galom növekedése a táviratozás dijainak mér
séklését sürgősen igényelvén : a cs. kir. keres
kedelmi miniszterrel egyetértve , a magyar
osztrák monarchia határain belőli, az 1868-iki 
évi October 25-én Baden-Badenben kötött táv- 
irda-egyleti szerződés értelmében pedig a 
magyar-osztrák monarchiát, az éjszaknémet 
szövetséget, Bavariát, Badent, a würtembergi 
királyságot és Hollandiát magában foglaló tá v  
irda-egylet határain belőli táviratozás dijainak 
leszállítására nézve a következőket rendelem :

1. §.

F. évi április hó 1-sö napjától kezdve a ma
gyar-osztrák monarchia határain belöli táv
iratozásban a sürgönydijak csak két díj
öv szerint fognak számitattni, és pedig úgy 
hogy:

egyelőre f. évi junius 30-áig, a mostani 10; 
mértföldnyi egyenes távolságig terjedő első 
dijöv m egt artatván, az ezen díjövbe szóló egy

Verordnung
des kgl. ung. Ministers Jar Ackerbau, In
dustrie nnd Handel, womit die Telegra
phentaxe f  ür die innerhalb der österrei
chisch-ungarischen Monarchie und des Tele- 
graghen- Vereines gewechselten Depeschen 

ermässigt wird.
Nro. 3794/1103.

Indem die national-ökonomischen Interes
sen des Landes, und der Aufschwung des jVer
kehres eine Ermässigung der Telegraphenta
xen dringend erheischen, finde ich im Einver
nehmen mit dem k. k. Handelsminister, in Be
zug auf die Taxermässigung der innerhalb der 
österreichisch-ungarischen Monarchie; ferner 
im Sinne des am 25. Oktober 1868 zu Baden- 
Baden geschlossenen Telegraphen-Vereins- 
Vertrages bezüglich der Taxermässigung der 
innerhalb des aus der österreichisch-ungari
schen Monarchie, dem Norddeutschen jBunde, 
Bayern. Baden, Würtomberg, und Holland be
stehenden Telegraphen-Vereines zu wechseln
den telegraphischen Correspondenzen folgen
des zu verodnen:

§• I-

Vom 1. April 1. J. ab werden die Telegra- 
phen-Taxen für die innerhalb der österrei
chisch- ungarischen Monarchie zu wechselnden 
Depeschen blos nach zwei Taxzonen bemessen 
werden, u. z. derart:

dass vorläufig bis 30. Juni 1. J. die gegen
wärtige auf einen Umkreis von 10 Meilen ge
rader Entfernung sich erstreckende erste Zone

1



szerű sürgönyökért az eddigi 40 lcrajczárnyi 
díj, és minden további 10 szóért 20 krajczár 
fizettetik ;

ellenben az eddigi második 80 krajczáros, 
és harmadik 1 frt. 20 krajczáros díjövek folyó 
évi mártius hó utolsó napjával megszüntetve)^ 
folyó évi április hó 1-sőjétöl kezdve az el
ső dijövön túlmenő, de a magyar-osztrák mo
narchia határain belől eső bármely két távirda- 
állomás közt váltott egyszerű, 20 szóból álló 
sürgöny dija 60 krajczár, és minden további 
10 szó dija 80 krajczár leend.

2 . § .

A távirda egyletet alakított, fentebb megne
vezett államok egész területe a Baden-Baden- 
ben kötött egyleti szerződés 5-ik czikke értel
mében dijnégyszögökre osztatván fel, folyó évi 
julius 1-ső napjától kezdve az egyleti távir- 
dák közt váltandó sürgönyök dija is, az eddigi 
három díjöv helyett, csak két díjöv szerint fog 
számíttatni.

Az első díjöv, úgy a monarchia határain 
belöl, mint az egyleti államokkal való távira
tozásban, minden távirda dijnégyszögétöl min
den irányban 8 dij négyszögre (vagyis mintegy 
25 V2 mértföldnyi egyenes távolságra) terjesz
tetik ki.

Áz első övi dij az egyszerű sürgönyökért, 
folyó évi julius 1-söjétől kezdve úgy a monar
chia határain belől eső, mint az egylethez tar
tozó többi államokban fekvő távírdákkal vál
tott sürgönyökre nézve 40 krajczár, és minden 
további 10 szóra nézve 20 krajczár leend.

Az első dijövön túlmenő egyszerű 20 szó
ból álló sürgönyökért, ha a monarchia határain 
belöl eső állomásokra szólanak, a folyó évi 
április hó 1-jével életbe lépett díjszabály sze-

beibehalten, und für die innerhalb dieser Zone 
zu befördernde einfache Depesche die bisherige 
Taxe per 40 Kreuzer, und für jede weiteren 
10 W orte je  20 Kreuzer berechnet werde ;

hingegen die bisherige zweite Zone mit ih
rer Taxe per 80 Kreuzer, und die dritte Zone 
mit ihrer Taxe per 1 fl. 20 kr. mit 1. April 1. J. 
aufgehoben, und vom 1. April 1. J. ab, für jede 
zwischen ausserhalb der ersten Zone, jedoch in
nerhalb der österr.-ungarischen Monarchie ge
legenen Stationen gewechselte einfache Depe
sche von 20 Worten, die Taxe von 60 Kreu
zern; und für jede weiteren 10 Worte je 30 
Kreuzer erhoben werden.

§ • 2 .

Nachdem das ganze Territorium der zum 
Telegraphen-Verein gehörigen, oben genann
ten Staaten, im Sinne des Artikel 5 des in Ba
den- Baden geschlossenen Vereins- Vortrages 
in Taxquadrate oingetheilt worden; werden 
vom 1. Juli 1. J. ab auch die Telegraphentaxen 
für die zwischen den Vereins-Telegraphensta
tionen zu wechselnden Depeschen, statt nach 
den bisherigen drei Zonen’, blos nach zwei 
Taxzonen bemessen werden.

Die erste Taxzone wird sowohl für den Ver
kehr innerhalb der Grenzen der Monarchie, wie 
auch für jenen mit den Stationen der übrigen 
Vereinsstaaten, von dem bis dahin auf 10 Mei
len Entfernung beschränkten Umkreise, auf die 
das Taxquadrat jeder Station umgebenden 8 
Taxquadratreihen (oder auf einen Umkreis von 
etwa 25 ’/* Meilen gerader Entfernung) aus
gedehnt.

Als erste Zonentaxe für einfache De
peschen, werden vom 1. Juli 1. J. ab, sowohl 
für die zwischen den innerhalb der Monarchie, 
wie auch für die zwischen den innerhalb der 
Vereinsstaaten gelegenen Stationen gewechsel
ten Depeschen 40 Kreuzer, und für jede weite
ren 10 Worte je 20 Kreuzer einzuheben sein.

Für die nach ausserhalb der ersten Taxzone^ 
jedoch innerhalb der Monarchie gelegenen Sta 
tionen bestimmten einfachen Depeschen von 20 
Worten, werden dem, mit 1. April 1. J. in Kraft



rínt azután is 60 krajczár, és minden további 
10 szóért 30 krajczár fizettetik.

Ellenben azon egyszerű sürgönyökért, me
lyek a monarchia határain s egyszersmind az 
egyleti első dijövön is tulmennek ugyan, de a 
fentebb megnevezett egyleti államok határain 
belől eső állomásokra szólanak, a fentemlitett 
ogyleti szerződésben megállapított díjszabály 
szerint, ugyancsak f. évi julius 1-jétöl kezdve, 
az eddigi 1 ft. 20 kr. helyett, 80 krajczár, és 
minden további 10 szóért 40 krajczár fog fizet
tetni.

Kelt Pesten, 1870-ik évi márt. 10-én.

tretenden Tarife gemäss auch fernerhin 60 Kreu
zer, und für jede weiteren 10 Worte je 30 
Kreuzer erhoben.

Dagegen werden für jene einfachen Depe
schen, welche über die Grenzen der Monarchie 
und die erste Zone hinaus, jedoch nach inner
halb der oben genannten Vereinsstaaten gele
genen Stationen bestimmt sind, im Sinne des 
im obenerwähnten Vereins ver trage festgestell
ten Tarifes, statt der bisherigen Taxe per 1 fl. 
20 kr., nur 80 Kreuzer, und für jede weiteren 
10 Worte je 40 Kreuzer zu erheben sein.

Pest am 10. März 1870.

Pe»t, 1870. Nyomatott »r. „Athe«aeum‘ könyvnyomdájában.





.A. m . kii*.

TÁVIRÁSZATI RENDELETEK
_____ T A R A.
5. szám. 1870. Május 15.

A hivata li szállásügy sza
bályozása.

10,009/2548. az. 1869-ből

Az újabb időben előfordult egy pár eset 
miatt szükségessé válván a távirda-állomások 
és állomásvezetők szállásügyének szabályozása 
e czélból a következő elvek és határozatok 
állapíttattak meg.

Általános szabályok.
1. A távirda állomás helyiségéül szol

gáló épületet, akár az állam által haszonbérbe 
vett, akár a község által ingyen adott legyen 
az, mindig a táviratozó közönség, és nem az állo
másvezető érdekére és kényelmére való tekintet
tel és gazdaságosan kell kiválasztani.Ennélfogva 
annak kitelhetőleg a város vagy helység leg
forgalmasabb részében kell feküdni, s a hiva
tali szobának úgy kell kijelölve lenni, bogy a 
sürgönyző közönség könnyen hozzá juthasson.

2. Általános elvül kimondatik, hogy a táv
irda hivatali, helyiségei és az állomásvezető 
lakása nemcsak hogy ugyanazon épületben, 
hanem egymással egybefüggésben is kell hogy 
legyenek. Ennélfogva úgy a haszonbérbe 
vett, mint az ingyen adott állomási lakhelyek, 
a legelső felvételkor úgy választandók, hogy 
ezen kívánalomnak megfeleljenek.

3. Egy egyszerű hivatalnoki állomás lak- 
helyiségében lenni kell:

aj egy szobának a gépek,
b) egy szobának a közönség számára,
c) ezeken kívül az állomás főnöke és 

családja lakásául két szobának egy kamrának, 
pinczének és padlásnak.

4. Egy mellék-állomás lakhelyiségében 
lenni k e ll:

a) egy szobának a gépek számára;

Regelung der A m tsquar
tier-Angelegenheiten.

Nr. 10009/2548. ex 1869

Zur Regelung der aus Anlass mehrer in 
neuerer Zeit vorgekommenen Fälle aufge
tauchten Fragen bezüglich der Amtslokalitäten 
und Amtsleiter-Quartiere wurden folgende Prin- 
cipien und Bestimmungen aufzustellen be
funden.

Allgemeine Bestimmungen.
1. Das Telegraphen-Stations-Gebäude — 

sei es durch das Telegraphen-Aerar gemiethet, 
oder durch die Gemeinde unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt — ist immer nur mit Rück
sicht auf das Interesse des telegraphirenden 
Publikums und nicht auf den Vortheil und die 
Bequemlichkeit des Stations-Leiters, bei 
Beobachtung der grösstmöglichen Sparsamkeit 
auszuwählen, demzufolge soll das Gebäude 
womöglich in den durch Verkehr am meisten 
belebten Theile des Ortes situirt, und das Amts- 
Zimmer dem Publikum leicht zugänglich sein.

2. Es wird als Princip ausgesprochen, 
dass dieAmtslocalitäten mit den Stations-Leiter- 
Quartieren nicht nur in ein und demselben 
Hause, sondern auch in unmittelbarer Ver
bindung mit einander sein sollen. Es sind dem
nach sowohl die durch das Aerar zu miethen- 
den als auch die unentgeltlich überlassenen 
Stations-Wohnungen bei deren ersten Über
nahme diesem Prinzipe entsprechend zu wählen.

3. Das Locale einer einfachen Beamten- 
Station hat zu enthalten:

a) ein Apparat Zimmer,
b) ein Zimmer für das Publikum,
c) ausserdem als Wohnung für den Amts- 

Leiter und dessen Familie 2 Zimmer, Küche, 
Holzkammer, Keller und Boden.

4) Das Locale einer Nebenstation hat zu 
enthalten :

a) ein Aparat-Zimmer
1
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b) ezenkívül az áílomásvezetŐ és családja 
számára egy szobának, egy konyhának egy ka
marának, pinczének és padlásnak.

Külön vagy közös kert és udvar úgy a 3. 
mint a 4. alatti lakáshoz nem mulhatlanul 
szükséges.

A nagyobb jelentőségű és főállomások 
lakhelyiségeinek nagysága a fennforgó szük
séghez képest esetenként állapittatik meg

5. A hivatalnoki vagy mellékállomási 
lakhelyül felvett, vagy ingyen kiszolgáltatás 
alapján egyszer elfogadott épülettel a haszon
bér vagy ingyen-adás idejének lejártáig az ál
lomásfőnök, illetőleg vezető köteles megeléged
ni, ha szinte időközben költözött volna is abba 
s nagyobb szállást mint a melyet hivatalnok- 
illetőleg mellékállomás-vezető elődje birt 
vagy szálláspótlékot semmi szin alatt sem 
kaphat.

6. Megtörténhetik, azonban hogy egy mel
lékállomás a szállás haszonbéri idejének lejárta 
előtt hivatalnoki állomássá változtatik át vagy 
megfordítva.

Ekkor az illető igazgatóságnak köteles
sége az előbbi lakhelyet, ha csak lehetséges, 
mire a haszonbéri kötlevelek kötésekor mindig 
ügyelni kell, azonnal felmondani s egy más, az 
állomás akkori állásának megfelelő lakhelyről 
gondoskodni.

7. Ha azonban ez nem lenne kivihető s 
az állam kénytelen lenne a meglevő szállásta 
haszonbér lejártáig megtartani, ekkor:

a) ha egy előbbi hivatalnoki állomás vál
tozik át mellékállomássá, akkor ennek uj veze
tője az illetőségénél nagy óbb egész szállás hasz
nálatában a haszonbér lejártáig meghagyatik ;

b) ha pedig mellékállomás változik át 
időközben hivatalnoki állomássá s a haszon
bér fel nem mondható : ekkor, ha ezt a helyi 
hivatali körülmények megengedik, és ha az uj 
hivatalfőnök családi viszonyainál fogva az il
letőségénél kisebb szállásba is beléköltözhe- 
tik s azt lakásul elfoglalja, kap szálláspótlék 
czimén, a körülményekhez képest évi 30—50 
forintot.

Ellenben ha a helyi viszonyok s az uj hi
vatalnok családi viszonyainál fogva, vagy mi
vel ez arra nem hajlandó az illetőségénél ki
sebb szállásbabele nem költözik, hanem másutt 
de mindenesetre a hivatalhoz közel fogad

b) ausserdem für den Nebenstations-Füh- 
rer und dessen Familie ein Zimmer, Küche 
Kammer, Keller, Boden.

Ein separater oder gemeinsamer Garten 
und Hof ist zu den sub 3. und 4. bezeichneten 
Wohnungen nicht unumgänglich noth wendig.

Die Localitäten grösserer und Haupt-Sta
tionen werden nach Massgabe des obwaltenden 
ErfordernissesvonFall zuFall bestimmt werden.

5. Der Stations-Leiter respective Neben- 
stations-Führer hat sich mit dem für eine Sta
tion respect. Nebenstation gemietheten oder 
unentgeltlich überlassenen Localitäten — wenn 
er selbe inzwischen bezieht—während der Dau
er des Miethcontractes oder der unentgeltli
chen Überlassung des Locals — zu begnügen, 
und kann während dieser Zeit ein grösseres 
Locale als sein Vorgänger es bei dieser Station 
oder Nebenstation gehabt hat, oder eine Quar
tier-Entschädigung unter keinem Vorwände 
beanspruchen.

6. In allen Fällen, wo vor Ablauf der 
Miethdauer eine Nebenstation zu einer Bearn- 
ten-Station erweitert wird, oder auch umgekehrt, 
— ist es Aufgabe der betreffenden Direction 
das bisherige Locale wenn möglich sogleich, 
zu kündigen und für ein neues dem veränder
ten Verhältnissen der Station entsprechendes 
Locale Sorge zu tragen. Zu diesem Zwecke 
ist bei Abschliessung von Miethverträgen das 
beliebige Kündigungs-Kecht des Aerars zu 
wahren.

7. Wäre die Kündigung nicht möglich, und 
das Local daher bis zum Ablauf der Miethzeit 
zu behalten, so ist:

a) imFalle derümänderungeinerStation in 
eiue Nebenstation der neue Nebenstations-Füh- 
rer im Gebrauche der ganzen über seine Compe- 
tenz hinausgehenden Wohnung zu belassen.

b) 'wenn aber eine Nebenstation während 
der Miethdauer zu einer Beamt en-Station er
weitert wird, und der Contract nicht gekün
digt werden kann, so bekommt der neue Amts- 
Leiter wenn die örtlichen Amts-Rücksichten 
und Familien-Verhältnisse des Amts-Leiters die 
Benützung dieser kleineren unter seiner Com- 
petenz stehenden Localitäten thunlich erschei
nen lassen, und er diese Localitäten daher be
zieht , als Quartier-Entschädigung den jährli
chen Betrag von 30 bis 50 Gulden.

Sollte jedoch der Amts-Leiter wegen der 
Orts- oder seiner Familien-Verhältnisse die 
seiner Competenz nicht entsprechende kleinere 
Wohnung nicht beziehen können oder wollen, 
und daher eine andere Wohnung, jedenfsall
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szállást: ez esetben az előbbi szállásnak a hi
vatali helyiségen felüli része egy biztos egyén
nek haszonbérbe kiadandó; a hivatalfőnök
nek pedig szálláspénz czimén évi 100 frt ada
tik, de a hivatali helyiségben levő állami va
gyonra nézve a főnök felelős.

Ez utóbb említett eset azonban csakis 
legkivételesebben és mindig a lehető legrövi
debb időre s legfeljebb is a haszonbéri idő 
lejártáig engedhető meg.

8. A lakhelyek bérbevétele iránt kötendő 
bérszerzödés két példányban az ide mellékelt 
minta szerint szerkesztendő.

Kelt. Pesten, 1870. február 23-án

Szerződés (minta).
Mely . . . .  é v i ................k á n .................

kelt rendelet alapján alulirt napon egyrészről
a m. kir. távirda-kincstár nevében ................
. . . . m. kir. táv. igazgatóság, másrészről pe
dig ..................................mint .t ..........................
váltósban.........................utczában levő . . . .
számú ház tulajdonosa közt, az ide mellékelt 
tervrajzban látható helyiségeknek a m. kir. 
táv. kincstár számára való bérbeadása iránt a 
nagyméltóságu m. kir. kereskedelmi ministe- 
rium jóváhagyásának fenntartása mellett köt
tetett.

1. Kötelezi magát előbb meghatározott, 
és az ide csatolt tervrajzban kijelölt helyi
segeket, u. m. (a helyiségek részletesen elősoro- 
landók) . . .  .a  távirda állomás (igazgatóság)
számára hivatalos helyiségül . . . é v i .............
................ t ö l .................. é v i ..................... ..  . ig
terjedő időszakra é v i ..................................nyi
lakbérért átengedni.

2. A háztulajdonos kötelezi magát ezen 
helyiségeket jó lakható, tiszta állapotban 
adni át, és a szerződés egész tartama alatt ily 
állapotban tartani; e czélból a holyiségek elfog
lalása idejében a szükségesnek mutatkozó 
változtatásokat, valamint azok tényleges hasz
nálata alatt a szükséges javításokat és min
den az idő és nem a bérlő által okozott romlá
sok kiigazítását saját költségén vitetni véghez.

aber in der Nähe des Amtes aufnehmen: so sind 
die früheren Localitäten mit Ausnahme des 
Amtslocales an einen vertrauenswürdigen 
Miether zu vermiethon, und erhält der Stations- 
Leiter ein Quartiergeld von järlichen 100 Gul- 
den,[hat jedoch für die im Amtslokale befindli
chen aerarischen Güter die Verantworlichkeit- 
zu tragen.

Der letzterwähnte Fall darf jedoeh nur 
ausnahmsweise und auch da nur auf kurze Zeit, 
höchstens bis zum Ablauf des MiethVertrages 
gestattet werden.

8. Die Miethverträge sind in 2 Exempla
ren nach beiliegenden Formulare zu verfassen.

Pest am 23. Februar 1870.

Vertrag (Form ulare).
Welcher auf Grund des . . . .  Erlasses 

vom . . . .  Zahl . . . .  am untangesetzten 
Tage im Namen des k. u. Telegraphen-Aerars 
zwischen der k. ung. Telegraphendirektion
i n .................. einerseits, und dem Eigenthümer
des i n .................. in der . . . Gasse gelege
nen Hauses No . . .  . anderseits, bezüglich 
der Vermiethung der in beiliegender Plan
skizze ersichtlichen Localitäten an das k. ung. 
Telcgraphen-Aerar, vorbehaltlich der Geneh
migung des k. ung. Ministeriums für Ackerbau, 
Industrie und Handel abgeschlossen wurde.

1................verpflichtet sieb die oben an
geführten und in der beiliegenden Planskizze 
bezeiebneten Localitäten, u. z. (die Localitäten 
sind genau detaillirt anzuführen) der königl. 
Telegraphen-Station (Direction) als Amtslocali-
täten auf die . . . .jährige Dauer v o m ............
b i s ............ gegen einen jährlichen Miethzins
von . . . .  Gulden zu überlassen.

2. Der Hauseigenthümer verpflichtet sich 
diese Localitäten in gutem, wohnbarem und 
reinem Zustande zu übergeben, selbe während 
der ganzen Miethdauer in solchem Zustande zu 
erhalten, die zu diesem Zwekc bei Übernahme 
der Localitäten als nothwendig erscheinenden 
Umgestaltungen,und die während der thatsäch- 
lichen Benützung nothwendig gewordenen Re
paraturen als auch die Herstellung aller durch 
die Zeit und Witterung nicht aber durch den 
Pächter verursachten Beschädigungen auf seien 
eigenen Kosten bewerkstelligen zu lassen.

1*
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3. Hasonlóan a kémények hulladékgöd
rök, árnyékszékek tisztogatásának...................

költségei a háztulajdonos által fedezendők.
4. A háztulajdonos semmi kifogást sem 

tesz, a hivatal és szolgálat érdekében szükséges 
czim vagy egyébb hirdetmény tábláknak, tá
maszoknak és fali támvasaknak házára való 
alkalmazása ellen; a szerződés lejárta után ezek 
az államkincstár költségén fognak eltávolíttat
ni, valamint az azok által okozott romlások is 
kijavíttatni.

5. A házra nehezedő bárminemű állami 
vagy községi adók és egyéb terhek is a ház- 
tulajdonos által viselendők.

6. Az 1. pontban megállapított évi . . . .
. . nyi lakbér félévi előleges részletekben min
den év . . . .  és . . .  . havának.............én,
a háztu'ajdonosnak szabályszerűen bélyegzett 
nyugtájára a ................pénztár által fog kifi
zettetni.

7. Jelen szerződés bérbe-adóra nézve, alá
írása napjától kezdve azonnal és a szerződés 
tartamának egész idejére kötelező, és csak is a 
lejáratot megelőző utolsó félévkor mondható 
fel; az államkincstárra azonban csak a Nagy- 
méltóságú m. kir. kereskedelmi Minisztérium 
általi jóváhagyása napjától válik kötelezővé és 
a táv. kormány részéről azon esetben ha az ál
lomás jellege változtával, a helyiségek vagy 
igen nagyokká vagy igen kevesekké válnak, 
a haszonbéri idő letelte előtt is, akármelyik 
félév kezdetén bármikor felmondható.

8. Ha a szerződés az előbbi pontokban meg
határozott időben egyik fél által sem monda
tott fel, az eredetileg kikötött haszonbéri időn 
túl is, mindannyiszor még egy évig érvényben 
marad, mig egyik vagy másik fél által az illető 
félévvel előbb fel nem mondatik.

9. Bérbe-adó jelen szerződés által elvállalt 
kötelezettségeinek teljesítéséért összes vagyo
nával szavatol, és beleegyezik, hogy e szerző
dés a m. kir......................táv. igazgatóság által
béi-beadó haszonbérbe vett házára és annak 
költségén minden további felhatalmazása nél
kül, telekkönyvileg bekebeleztessék.

Jegyzet. Ha a bérbeadó háztulajdonos a szer
ződés bekebelezésére semmi áron reá állani nem

3. Desgleichen hat die Reinigung der
Schornsteine, Senkgruben und A borte............
.........................................................................  auf
Kosten des Hauseigentümers zu geschehen.

4. Der Hauseigentümer erhebt keine 
Einsprache gegen die Anbringung der im Amts
und Dienstes-Interesse notwendigen Schilder
tafeln, Afiichirungs-Kästchen , Stützen, und 
eiserner Mauerträger; nach Ablauf des Ver
trages erfolgt deren Entfernung und die Her
stellung der durch selbe verursachten Boschä 
digungen auf Kosten des k. ung. Telegraphen- 
Aerars.

5. Die auf das Haus entfallende Staats und 
Communal-Steuer wie auch alle anderen Lasten 
sind durch den Hauseigentümer zu tragen.

6. Der im 1. Vertragspunkte festgesetzte
M ietzins von jährlichen ................... Gulden
wird in halbjährigen Anticipando-Raten am 
................ u n d ............ jedes Jahres ge
gen scalamässig gestempelte Quittung des 
Hauseigentümers bei der . . . Cassa ausbe
zahlt.

7. Gegenwärtiger Vertrag wird für den 
Verm ieter vom Tage der Vertragsunterferti- 
gung auf die ganze Contractsdauer rechtskräftig, 
und ist seinerseits nur ein halbes Jahr vor Ab
lauf des Vertrages kündbar; für das k. ung. 
Telegraph en-Aerar jedoch wird der Vertrag nur 
vom Tage der durch das k. ung. Ministerium 
für Ackerbau Industrie und Handel erfolgten 
Ratificir ung bindend und ist seitens der k. ung. 
Telegraphen-Verwaltung—wenn die Localitä- 
ten in Folge einer Aenderung der Categorie der 
Station zu gross oder zu klein geworden sein 
sollten — auch vor Ablauf der Vertragszeit 
halbjährig kündbar.

8. Wird der Vertrag von keinem der contra- 
hirenden Theile in den im vorgehendem Ver
trags-Artikel bestimmten Zeitpunkten gekün
digt, so erstrekt sich seineDauer immer so lan
ge auf ein weiteres Jahr,bis er nicht von einem 
oder den andern contrahirenden Theil nach 
den Bestimmungen des früheren Vertragspunk
tes ein halbes Jahr vorher gekündigt wird.

9. Vermiether bürgt mit seinem ganzen 
Vermögen für dieEinhaltung der durch gegen
wärtigen Vertrag übernommenen Verpflichtun
gen und ist mit der durch d i e ............... Di
rection ohne weitere Bevollmächtigung und auf 
Kosten des Vermiethers zu bewerkstelligenden 
grundbücherlichen Einverleibung dieses Ver
trages auf das in Miethe genommenen Hauses 
einverstanden.

Anmerkung.Sollte der Hauseigentümer in die 
grundbücherliche Einverleibung des Vertrages
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akarna, azonban a helyiségek bérbevétele, azok
nak kitűnő alkalmatosságánál fogva, a távirda- 
kormány érdekében állana, és a bérbeadó sze
mélyes jelleménél és vagyoni állapotánál fogva 
bizalmat érdemlő egyéniség: ez esetben fen
tebbi 9-dik pontban kikötött bekebelezéstől el
lehet tekinteni; de ekkor a kötelezvényben 9-ik 
pontul következő tendö: „Bérbeadó jelen szer
ződés által elvállalt kötelezettségeinek teljesí
téséért összes vagyonával szavatol és kötelezi 
magát, házának bármily czimen másra való 
átruházása esetére, az erről készítendő átru
házási okmányban azon feltételt felvenni, hogy 
az uj háztulajdonos, jelen bérszerzödés min
den pontjainak teljesítésére köteles. Ha pedig 
az államkincstár jelen szerződésben kikötött 
idő lejárta előtt, daczára az uj háztulajdonosra 
nézve kikökött feltételeknek, akár az uj háztu
lajdonos által, akár a ház tulajdonának bírói 
végrehajtás utján másra történt átruházása 
mellett a helyiségek használatában megzavar
tatnék, jelen bérbeadó a szerződés lejárta előtt 
netán szükséges átköltözködésböl eredő és bár
mely, az által okozott költségek és kár megté
rítésére köteles.“

10. Jelen szerződés két példányban szer
kesztve, ezek közül a bérbeadó költségén a sza
bályszerű bélyeggel ellátott példány a ............
igazgatóságnál tartatik vissza, a bélyegtelen 
pedig bérbeadónak szolgáltatok ki.

12. Jelen szerződésből származó jogvitá- 
lyok vagy peres kérdéseknek sommás szóbeli 
eljárás utján leendő elintézésére, az államkincs
tár bármely, a megfelelő tárgyi illetékességgel 
felruházott bírósághoz, a háztulajdonos ellen
ben csak is a fenálló iletékességi szabályok 
értelmében reá illetékesés & . táv. igaz
gatóság területén fekvő bírósághoz fordulhat.

durchaus nicht ein willigen,die Vermiethung der 
Localitäten aber ihrer bes onderen Zweckmäs
sigkeit wegen im Interresse der Tolegraphen- 
Verwaltung gelegen und der Vermiether hin- 
sichtlih seines persönlichen Characters und sei
ner Vermögens-umstände eine vertrauenswür
dige Persönlichkeit sein: so kann von der im 9. 
Artikel bestimmten Einverleibung abgesehen 
werden, und ist in diesem Falle als 9. Contrakt 
spunkt folgender Text aufzunenehmen: „Ver
miether bürgt mit seinem ganzen Vermögen für 
die Einhaltung der durch gegenwärtigen Ver
trag übernommenen Verpflichtungen und verp
flichtet sich nebst dem im Falle einer unter wel
chen Tittel immer erfolgenden Entäusserung 
seines Hauses, in das hierüber zu Stande gekom
mene Rechts-Instrument die Bedingung ai f̂zu- 
nehmen, dass der neue Hauseigenthümel, zur 
Einhaltung aller Punkte gegenwärtigen Ver
trages verpflichtet ist. Sollte jedoch das Tele- 
graphen-Aerar vor Ablauf der vertragsmässig 
festgesetzten Zeitdauer — trotz der bezüglich 
des neuen Hauseigenthümers vereinbarten Be
dingung entweder durch den neuen Hauseigen- 
thümer—oder in Folge einer im Wege gerichtli
cher Execution erfolgten Übertragung des 
Haus-Eigenthums-Rechtes in der vertragsmäs- 
sigen Benützung der Localitäten gestört werden: 
so ist der gegenwärtige Hauseigenthümer zur 
Tragung der aus der vor Ablauf des Vertrages 
nothwendig gewordenen Übersiedlung erwach
senden Kosten und zum Ersätze des dem 
Aerar hieraus enstandenen Schadens verp
flichtet.

10. Gegenwärtiger Vertrag ist in zwei 
gleichlautenden Exemplaren auszufertigen, von 
denen das eine, auf Kosten des Vermiethers 
mit dem scalamässigen Stempel zu versehende 
Exemplar bei d e r ...................Direction aufbe
wahrt, das andere ungestempelte aber dem 
Vermiether eingehändigt wird.

11. Wegen gerichtlicher im Wege des sum
marischen Verfahrens zu erfolgender Entschei
dung aller aus diesem Vertrag etwa entstehen
den Rechtsstreitigkeiten und Processfragen, 
kann das Aerar bei jedem beliebigen zum sum
marischen Verfahren competenten Gerichte 
klägerisch auftreten ; wohingegen der Hausei
genthümer seine Klage nur bei einem für sein© 
Person im Sinne der allgemeinen diessbezüglic- 
hen Vorschriften competententen und auf dem
Gebiete d e r ................ Telegraphen-Direction
gelegenen Gerichte anstrengen kann.



80

Az üzleti kiadásokról vezetett 
számlák pontos vezetésére való 
figyelmeztetés.

23789/6328. szám 1869-böl.

Tapasztaltatván, hogy a magy. kir. táv
írdák az üzletkiadási számadások szerkesz
tésénél, különösen a fizetett válaszok dijának 
számadásba vételénél nem kellő pontossággal 
járnak el; továbbá, hogy a külön kiildönez 
vagy gyorsposta által továbbszállitott sür
gönyökért fizetett szállítási dijakat a feladó 
állomáshoz visszajelenteni elmulasztják: — 
ennélfogva oda utasittatnak, hogy :

1) Minden fizetett felelettel beérkező sür
gönynél azok számát, keltét, a feladási állo
mást, az árszavak számát és a czimzettnek ki
fizetendő feleletdijt poritossan olvassák össze, 
s az üzletkiadási számadás illető rovataiba 
tisztán s olvashatólag vezessék be.

2) Minden oly esetben, midőn a beérke
zett sürgönyökért a m. évi. decz. 20-kán 
20354 5411 sz. a. kelt ministeri rendelet folytán 
a m. kir. táv. „Rendeletek tárá“-nak l-sö számá
ban kiadott utasitás 4. §-a 2., 3. és 4. pontjai 
szerint a távirda pénztárából a feladó rovására 
továbbítási vagy kézbesítési dij fizettetik ki, er
ről a feladó állomást az illető összegnek a_sür- 
göny feladójától való behajtása végett, azonnal 
táviratilag tudósítsák s egyutal a visszajelentő 
sürgönynek jelvényeit, például a sürgöny szá
mát, keltét stb. az üzletkiadási számadásba, az 
erre rendelt rovatba szembeötlőleg írják be.

Einschäifung der genauen Ver
fassung der Betriefis-Ansgabsrech 
nungen.

23789/6328 ex 1869.

Nachdem man die Wahrnehmung gemacht, 
dass die k. ung. Telegraphen-Stationen bei der 
Verfassung der Betriebsausgabs-Rechftungen, 
insbesondere bei Einträgen der Gebühren für 
bezahlte Antworten nicht mit der gehörigen 
Genauigkeit vorgehen; ferner dass sie die Rück
meldung der Weiterbeförderungsgebühren für 
die bei ihnen einlangenden und mittelst Boten 
oder Estaffeten weiterzusendenden Depeschen 
an die Aufgabs-Station unterlassen ; werden die 
k. ung. Telegraphen-Stationen angewiesen :

1. Boi allen einlangenden Depeschen mit 
gezahlten Antworten die Nummer, das Datum, 
die Aufgabs-Station, die Zahl der Taxworte 
und die zur Auszahlung an den Adressaten 
bestimmten Rückantwortsgebühren genau zu 
collationiren und in die bezüglichen Rubriken 
der Betriebs-Ausgab-Rechnung rein und leser
lich einzutragen.

2. In allen Fällen, wo für einlangende 
Depeschen im Sinne des §. 4. Punkt 2., 3. und
4. der im Nachhange zur Ministerial-Verord- 
nung ddto 20. Dezbr v. J. Z. 20354/5411 in 
Nr. 1 des Verordnungsblattes für die k. ung. 
Telegraphenämter veröffentlichten Instruktion, 
Weiterbeförderungs- oder Zustellungs-Gebüh
ren auf Kosten des Aufgebers aus den Teie - 
graphen-Cassen zu entrichten kommen, — hie 
von die betreffenden Aufgabsstationen sogleich 
mittelst Amtsdepeschen behufs Einhebung des 
ausgezahlten Betrages von den Aufgebern der 
bezüglichen Depeschen, zu verständigen, und 
gleichzeitig alle Merkmale solcher Rückmel
dungs-Depeschen, als Nummer, Datum etc. in 
den Betriebs-Ausgabs-Rechnungen in die hie- 
für bestimmte Rubrik ersichtlich einzustcllen.

Pest. 1870, april hó 15. Pest am 15-ten April 1870.
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A pénziitalványoknak az ös
szes belföldi postahivataloknál 50 
forintról 100 írtra emelése.

7017/2880 szám.

A földmivelés-ipar, és kereskedelemügyi 
m. kir. ministerium s a cs. kir. kereskedelmi 
ministerium közt létrejött egyezmény folytán 
mindazon m. kir. és cs. kir. postahivatalok, 
melyek eddig csak 50 frtot meg nem haladó 
összegeket utalványozhattak, — felhat almaz- 
tattak f. é. május elsejétől kezdve e g y s z á z  
(100) forintig terjedő összegeket utalványoz
hatni ; miről a m. kir. tavirdák, hivatkozással 
az 18(58-ik évi april 21-én 5083/1382. sz. a. 
a m. kir. távírdák számára kiadott, a postahi
vataloknál megengedett távirati pénzutalvá
nyozásokra vonatkozó „U t a s i t á s“-r a, oly 
megjegyzéssel értesittetnek, hogy annak min
den más, az utalványsürgönyök kezelésére vo
natkozó szabályai változatlan maradnak.

Kelt Pesten, 1870. május 3-án.

Erhöhung der Geldanweisun
gen bei sämmtliclien Postämtern 
des Inlandes von 50 11. auf 100 fl.

Nro 7017/2880.

Auf Grund eines Übereinkommens zwi
schen dem k. ung. Ministerium für Ackerbau, 
Industrie und Handel und dem k. k. Handels- 
Ministerium sind alle diejenigen kgl. ung. und 
k. k. Postämter, welche bisher blos 50. fl. ö. 
W. nicht überschreitende Summen anweisen 
durften, ermächtigt worden vom 1-ten Mai 1.
J. angefangen Summen auch bis zu Einhundert 
(100) Gulden Ö. W. anzuweisen, die kgl. ung. 
Telegraphenämter werden hievon unter Hin
weisung auf die am 21-ten April 1868. sub. Nr. 
5083/1382 für die kgl. ung. Telegraphenämter 
bezüglich der bei der Postanstalt bewilligten 
telegraphischen Geldanweisungen erlassene 
Instruction mit dem Bemerken verständigt, das 
deren übrige, auf die Behandlung der Anwei
sungs-Depeschen bezügliche Vorschriften un
verändert bleiben.

Pest am 3-ten Mai 1870.

Pest, 1870. Nyomatott az „Athenaeum“ könyvnyomdájában





A . m .  k i r .

TÁVIRÁSZATI RENDELETEK
__________ T Á R A . __________

6. szám. 1870. Május 25.

Vonal- és üzletrend
az osztrák és magyar távirdahálózat 

számára.
A távirdavonalakról általánosan.

A távirdavonalak általános osztályozása. 

!•§•
Az osztrák-magyar monarchiában a köz

forgalom használatára rendelt távirdavonalak 
feloszlanak : 1. állami, 2. vasúti és 3. magán- 
távirdavonalakra.

| Az állami távirdavonalakról.
Az állami távirdavonalak osztályozása és el

nevezése.

2. §.

Az állami távirdahálózat vonalai három 
osztályba Boroztatnak.

Az 1-ső osztályba tartoznak a nemzetközi 
közlekedésre szolgáló vonalak (nemzetközi 
vonalak.)

A 2-ik osztályba a belföldi nagyobb forga
lomra használt vonalak (országosvonalak.)

A 3-ik osztályba a belföldi kisebb forga
lom számára rendelt vonalak (közönséges vo
nalak.)

A különböző osztályú távirdavonalak rendel
tetése.

3. §.

Az 1-ső osztályú vonalak a külfölddel való 
közlekedés eszközlésére vannak rendeltetve s 
e czélból a nemzetközi forgalomra nézve meg
állapított gyűjtő és ellenőrző állomásokba van
nak bevezetve.

Hogy mennyiben lehet ezeket a vonalak 
rendes állapota mellett a belföldi forgalom

Linien und Betriebs-Ordnung
f ü r  das oesterreichische und ungarische 

Telegraphennetz.
Ton den Telegraphen-Linien überhaupt.

Eintheilung der Telegraphen-Linien überhaupt.

§. 1.
Die für den öffentlichen Verkehr bestimm

ten Telegraphen-Linien der oesterreichisch-un- 
garischen Monarchie zerfallen in 1. Staats-, 2. 
Bahn- und 3. Privat-Telegraphenlinien.

Ton der Staats-Telegraphenlinien.
Eintheilung und Benennung der Staats-Tele

graphenlinien.

§ .  2 .

Die Linien des Staats-Telegraphennetzes 
werden in drei Categorien eingetheilt.

Zur 1. Categorie gehören die Linien fü r  
d e n  i n t e r n a t i o n a l e n  V e r k e h r ,

Zur 2. Categorie die Linien fü r  d e n  
g r o s s e n  i n t e r n e n  V e r k e h r .  (Reicha- 
linien.)

Zur 3. Categorie die Linien fü r  d e n  
k l e i n e n  i n t e r n e n  V e r k e h r  (Omnibus- 
Linien.)

Zioeck der einzelnen Linien-Categorien.

§• 3.
Die Linien der 1. Categorie sind zur Cor- 

respondenz mit dem Auslande bestimmt, und 
zu diesem Zwecke in die für den internationa
len Verkehr festgesetzten Ablagerungs- und 
Controllstationen eingeführt.

In wie weit die bezüglichen Dräthe bei 
normalem Linienstande auch für den internen

6. szám.
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számára is használni, az a vonaljegyzékből. (A. 
melléklet) vehető ki.

A 2-ik osztályú vonalak oly állomások ösz- 
szekötésére szolgálnak, melyek mint forgalmi 
csomópontok, különös fontossággal bírnak.

Ezen vonalak főleg a végpontjaikon fekvő 
állomások és az azok körüli vidékek közleke
désének közvetítésére szolgálnak.

A 3-adosztályu vonalak általában a ki
sebb fontosságú állomásokkal való közleke
désre és az ily állomások egymássali sürgöny
váltásának eszközlésére vannak rendelve.

A vonalak számozása.
4 . §.

Az egyes távirdahuzalok megkülönbözte
tése végett a vonalak folyószámmal láttatnak 
el és pedig:

a) Ausztriában
az 1-ső osztályú vonalak 1 — 100-ig
a 2-od „ „ 101—300-ig
a 3-ad „ „ a  300-on

felüli számokkal;
b) Magyarországon

az 1-ső osztályú vonalak 1—50-ig
a 2-od „ „ 51—200-ig
a 3-ad „ „ a 201-től

fölfelé menő számokkal jelöltetnek.

A vonalak jegyzéke és vonaltérkép.

5. §.
Az összes vonalak végpontjaiknak, útirá

nyuknak, bevezetésüknek s használatuk mód
jának megjelölése mellett a vonaljegyzékben 
(A. melléklet) vannak osztályuk és számuk 
szerint elősorolva, könnyebb áttekintés végett 
pedig a vonaltérképen (B. melléklet) az egész 
távíróhálózat részletesen le van rajzolva.

A vonalak használata, ha rendes állapotban 
vannak: a) általában.

6. §.

A távirdavonalakat, ha a vezetékek ren
des állapotban vannak, a középállomásokon 
elzárni soha sem szabad; nem szabad továbbá 
egy állomásnak is azokat másként kapcsolni 
be vagy másként használni, mint a hogy az a 
vonaljegyzékben el van rendelve.

Verkehr benützt werden dürfen, ist aus dem 
Linien-Verzeichnisse (Beilage A) zu entnehmen.

Die Linien der 2. Categorie dienen zur 
direkten Verbindung solcher Stationen, wel
che als Verkehrsknotenpunkte von besonderer 
Wichtigkeit sind. Diese Linien haben haupt
sächlich die Correspondenz zwischen den an 
ihren Endpunkten befindlichen Stationen und 
den angrenzenden Landesgebiethen zu ver
mitteln.

Die Linien der 3. Categorie sind für die 
Abwickelung der Correspondenz mit und zwi
schen den minder wichtigen Stationen be
stimmt.

Numerirung der Linien.

§. 4.
Zur Unterscheidung der einzelnen Telegra

phendrähte sind die Linien mit fortlaufenden 
Nummern versehen und zwar tragen

a) in  O e s t e r r e i c h
die Linien der 1. Categorie die Nummern 

1 bis 100,
die Linien der 2. Categorie die Nummern 

101 bis 300,
die Linien der 3. Categorie die Nummern 

über 300;
b) in  U n g a r n :

die Linien der 1. Categorie die Nummern 
1 bis 50,

die Linien der 2. Categorie die Nummern 
51 bis 200

die Linien der 3. Categorie die Nummern 
von 201 aufwärts.

Linien- Verzeichniss und Linien-Karte.

§.5.
Sämmtliche Linien sind in dem Linien- 

Verzeichnisse (Beilage A.) unter Angabe ihrer 
Endpunkte, Leitungstrace, Einschaltung und 
Benützungsweise nach Categorien und Num
mern aufgeführt, und zur leichtern Übersicht 
des Telegraphennetzes in der Linien-Karte (Bei
lage B.) bildlich dargestellt.

Verwendung der Linien bei normalem Zustande 
a)  im Allgemeinen.

§.6.
Die Telegraphen-Linien dürfen bei norma

lem Zustande der Leitungen in den Mittel-Sta
tionen niemals abgeschlossen werden; diesel
ben dürfen ferner von keiner Station anders 
eingeschaltet oder anders verwendet werden, 
als es das Linienverzeichniss vorschreibt.
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A vezetékek rendes állapotában sem 
ugyan azon osztályú vonalokat egymással, 
Bem az egyik osztálybelieket más osztálybeliek
kel összekötni nem szabad.

Minden magasabb osztályú vonalba be
kapcsolt állomás köteles feltétlenül átvenni 
mindazon tovább adandó sürgönyöket, melyek 
alsóbb osztályú vonalakról vagy ily vonalak 
számára hozzá beérkeznek.

Azon időpontig, mig az országos vonalak 
hálózata teljesen elkészül, megengedtetik a 
hiányzó országos vonalakat 3-ad osztályú vo
nalak összekapcsolása által időnkint helyette- 
siteni. Az erre vonatkozó intézkedéseket a köz 
ponti sürgöny forgalmi felügyeletek (7. §.) fog
ják az illetékes igazgatóságokkal illetőleg fel
ügyelőségekkel egyetértve megtenni.

b) a belföldi forgalomban.

1- ör. Az 1-ső osztályú vonalakat az azok
ba bekapcsolt állomások belföldi sürgönyeik 
váltására csak ott és annyiban használhatják, 
a hol és amennyiben ez a vonaljegyzékben ha
tározottan megengedettnek van nyilvánítva.

2- oi\ Ha a feladási és czimzett állomás köz
vetlen vonalak által vannak egymással össze
kötve, közöttük a sürgönyöknek egy harmadik 
állomás közvetitése nélkül kell, hogy váltassa
nak, és pedig a hol a közvetlen sürgönyzésre 
2-od és 3-ad osztályú vonalak állanak rendel
kezés alatt a sürgöny váltásra főleg a 2-od osz
tályú vonalak használandók.

3- or. Azon'feladási és czimzett állomás közt, 
melyek két különböző, de végpontjukkal egy 
harmadik állomásban találkozott vonalban fe- 
küsznek, a közlekedést ez utolsó állomásnak 
kell közvetiteni, még pedig ha több osztályú 
vonal áll rendelkezésre, hasonlóan azon veze
ték használásával, melybe legkevesebb köz- 
beneső állomás van bekapcsolva.

4- er. Általában a sürgönyök a feladási ál
lomásra nézve meghatározott gyűjtő állomá
sok közül annak^adandók át, melynek a czim
zett állomással való összekötésében a közben- 
eső állomások száma legkevesebb.

c) A nemzetközi forgalomban.

Kizárólag a nemzetközi forgalomra állított 
vonalakon adandók tovább mindazon sürgö
nyök :

Die Dinien der verschiedenen Categorien 
dürfen bei normalem Stande der Leitungen 
weder unter sich, noch mit Linien anderer 
Categorien verbunden werden.

Jede Station, welche in eine Linie höherer 
Cathegorie eingeschaltet ist, hat die zur Wei
terbeförderung bestimmten Depeschen, welche 
ihr von oder für Linien niedrigerer Catego
rien zugehen, unbedingt zu übernehmen.

Bis zu dem Zeitpunkte, mit welchem das Netz 
dev TV’chslinien vollständig hergestellt sein 
wird, bleibt es gestattet, die fehlenden Reichs
linien durch Combination von Linien 3-ter Cate- 
gorie zeitweilig zu ersetzen. Die hierauf Bezug 
habenden Verfügungen werden von den Cen- 
tral-Inspectionen für den Depeschen Verkehr 
(§. 7.) im Einvernehmen mit den betreffenden 
Directionen resp. Inspectoraton getroffen.

b)fiir den internen Verkehr.

1. Die Linien der 1. Categorie dürfen zur 
Auswechslung interner Depeschen zwischen den 
in denselben eingeschalteten Stationen nur in 
so weit verwendet werden, als ihre diessfällige 
Benützung durch das Linien-Verzeichniss aus
drücklich als zulässig erklärt wird.

2. Wenn Aufgabe-und Adresstation durch 
direkte Linien verbunden sind, so hat die Aus
wechslung der Depesche ohne Vermittelung 
einer dritten Station und zwar dort, wo für den 
direkten VerkehrLinien der 2. und 3. Cate
gorie zur Verfügung stehen, mit vorzugsweiser 
Benützung der Linien 2. Categorie statt zu 
finden.

3. Befinden sich Aufgabs- und Adressen- 
Station in zwei verschiedenen, mit ihren End
punkten in einer dritten Station zusammentref- 
ferden Linien, so hat die letztere Station, und 
zwar beim Vorhandensein mehroror Linien- 
Categoricn, ebenfalls unter Benützung derje
nigen Leitung, welche die wenigsten Zwischen
stationen enthält, die bezügliche Correspon- 
denz zu vermitteln.

4. Im Allgemeinen sind die Depeschen an 
jene für die Aufgabe-Station festgesetzte Ab
lagerungs-Station abzusetzen, welche mit der 
Adress-Station durch die kleinste Anzahl von 
Zwischen-Stationcn in Verbindung steht.

c) fü r  den internationalen Verkehr.

n. Die bei oesterreichisch-ungarischen Sta
tionen zur Beförderung in das Ausland aufge
gebenen,

6*
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a) a melyek az osztrák vagy a magyar ál
lomásoknál a külföld számára adatnak fel;

fi) a melyek ezekhez a külföldről kézbesí
tés végett érkeznek b e ; és

y) a melyek a külföldről a külföldre menve, 
az osztrák és magyar távirdahálózatot átme
nőiig futják át. Kivételt ez alól csak az «, és 
ß, alatt említett sürgönyök képezhetnek a 
mennyiben netán azoknak a nemzetközi vonal 
eléréséig, vagy attól a címzett oly állomásig, oly 
vonalakat is kell érinteniük, melyek kizárólag 
a belföldi sürgöny váltásra szolgálnak.

Nemzetközi vonalon adandók tehát tovább 
az a, alatt említett vagy a belföldön feladott 
sürgönyök; ha a feladási állomás egyszersmind 
nemzetközi gyüj tőállomás is már ettől, ha 
nem az akkor azon nemzetközi gyüj tőállo
mástól, melynél a sürgönyök nemzetközi vo
nalhoz érnek, azon határpontig, melynél azok 
az osztrák vagy magyar területet elhagyják.

a fi) alatt említett vagy a külföldről jövő 
és a belföldre szóló sürgönyök pedig azon ha
tárponttól, melynél azok az osztrák vagy ma
gyar területre bejönnek egész a czimzett állomá
sig, ha az egyszersmind nemzetközi gyüj tőál
lomás is, ha nem az, akkor azon nemzetközi 
gyüj tőállomásig, mely a czimzett állomáshoz 
legközelebb fekszik.

a y) alatt említett vagy az átmenő nemzet
közi sürgönyök végre egész útjukban, azaz 
azon határponttól hol a belföldre bejönnek 
egész azon határpontig, hol a belföldet ismét el
hagyják.

Az «) és fi) alatt említett nemzetközi sür
gönyök, melyek oly állomásoknál adatnak fel 
vagy oly állomásokra szólanak, melyek nem 
nemzetközi gyüjtőállomások, a feladási állo
mástól a legközelebbi nemzetközi gyüjtöállo- 
máshoz, illetőleg a czimzett állomáshoz legkö
zelebb fekvő nemzetközi gyűjtő állomástól a 
czimzett állomáshoz a belföldi vonalakon, a bel
földi forgalomra nézve felállított szabályok 
szerint adatnák tovább.

A vonalak használása a zavartatás és túlter
heltség esetéhen.

7. §.
A vonalak zavartatása vagy túlterheltsége 

esetében azoknak használását felügyelik, ille
tőleg a sürgöny váltás irányítását igazgatják,

1. a pesti és bécsi sürgönyforgalmi köz
ponti felügyelet;

2. a m. kir. távirda-igazgatóságok (illetőleg 
cs. kir. felügyelőségek) székhelyén levő továb
bá a központi igazgatás által e czélra felügyelő 
állomásul kijelölt más főállomások főnökei.

fi. die bei denselben aus dem Auslande zur 
Bestellung einlangenden und

y. die das oesterreichisch ungarische Tele
graphennetz im Transite durchlaufenden Cor- 
respondezen sind, in so weit sie in den unter «. 
und fi. angegebenen Fällen nicht auch solche 
Linien berühren müssen, die für den internen 
Verkehr allein dienen, ausschliesslich auf den 
für den internationalen Verkehr bestimmten 
Linien zu befördern, und zwar :

ad a. die im  I n l a n d e  a u f g e g e b e n e n  
Depeschen von der Aufgabs- und beziehungs
weise derjenigen internationalen Ablagerungs- 
Station ab, bei welcher sie in die internationale 
Linie einmünden, bis zu dem Grenzpunkte, 
über den sie das oesterreichisch-ungarische 
Gebieth verlassen.

ad ß) Die a u s  dem  A u s l a n d e  k o m 
m e n d e n  u n d  f ür  das  I n l a n d  b e 
s t i m m t e n  Depeschen von dem Grenzpunkte 
ab, bei welchem sie auf oesterreichisch-ungari- 
sches Gebieth einbrechen, bis zu der in der 
betreffenden internationalen Linie gelegenen 
Adress-Station und beziehungsweise dem 
Adressorte nächstgelegenen internationalen 
Ablagerungs-Station.

ad y) Die T r a n s i t d e p s c h e n  von dem
jenigen Grenzpunkte, wo sie in das Inland ein
gebrochen sind, bis zu jenem Grenzpunkte, 
wo sie das Inland wieder verlassen.

Jene sub «. und fi. erwähnten internationa
len Depeschen, welche bei Stationen aufgege
ben werden, oder für Stationen einlangen, die 
keine internationalen Ablagerungs-Stationen 
sind, werden von der Aufgabe-Station an die 
nächstgelegene internationale Ablagerungs-Sta
tion, und beziehungsweise von der dem Adress- 
Orte nächstgelegenen internationalen Ablage
rungs-Station an die Adress-Station, mit Benü
tzung der internen Linien nach den für den in
ternen Verkehr aufgestellten Regeln abgesetzt.

Verwendung der Linien hei Störungen und 
Überhäufung.

§• 7.
Bei Störungen oder Überhäufung der Li

nien wird die Verwendung derselben und die 
Instradirung der Correspondenz

1. durch die Central-Inspection für den 
Depeschen-Verkehr in Pest und Wien ;

2. durch die Vorstände der am Sitze der 
köngl. ungar. Telegraphen-Directionen (resp. 
k. k. Telegraphen-Inspectoraten in Österreich) 
befindlichen und derjenigen anderer Haupt-
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Ezen közegek feladata :
1. A sürgönyök fel torlódása esetében meg

jelölni azon segédvonalakat, melyek a közle
kedés könnyebb lebonyolításáig e végett ki
vételesen használandók.

2. Vonalháboritások esetében kijelölni a 
használandó vonalakat és azok ideiglenes ösz- 
szekötését.

A felügyelő-állomások hatásköre.

8. § .

A 7. §-ra vonatkozólag megállapittatik, 
hogy:

1. Minden szerfölötti sürgönyfeltorlódást 
azon állomás, melynél az bekövetkezett s min
den vonalzavart, melynek gyors megszüntetése 
nem várható, a megzavart vonalrész két végé
nél fekvő állomások az illető felügyelő-állo
másnak haladék nélkül kell, hogy bejelentsék.

2. Ezen jelentések, ha csak lehetséges táv
iratilag tétessenek.

3. Az illető jelentésben közölni kell a to
vábbadásra váró felgyűlt sürgönyök mennyi
ségét, a túlterhelt vagy megzavart vonal jelző 
számát s illetőleg a zavart vonalrész körülírá
sát és a zavar okát.

4. A felügyelő-állomások kötelessége meg
határozni, hogy a sürgönyök más vonalra ve
zettessenek-e vagy pedig postával küldessenek 
el; továbbá: hogy esetleg kerületjök vonalai
nak vagy vonalszakaszainak rendes összeköt
tetésén és alkalmazásán mely ideiglenes vál
toztatások történjenek, és hogy ezen változta
tásról mely távirdai közegek értesittesscnek.

5. A beállott vonalzavarokról az azokhoz 
legközelebb fekvő távirda-állomások kötelesek 
a vonal jó karban tartására rendelt közegeket 
haladéktalanul értesiteni, s egyúttal a vonalak 
ideiglenes helyreállítására nézve kellőleg in
tézkedni.

A központi forgalmi felügyelet hatásköre.

9. §.
Ha feltehető, hogy az üzletzavar más ke

rületek közlekedésére is visszhatással leend, 
ez esetben az illető felügyelő-állomások köte- 
lessek az előbb említett intézkedések végrehaj
tásán felül a sürgönyfeltorlódást, vanalzavart 
vagy megszakadást és az ezek folytán tett 
intézkedéseket a központi sürgönyforgalmi 
felügyeletnek Pesten, illetőleg Bécsben hala-

Stationen, welche ausserdem hiefür von der 
Central-Verwaltungals Aufsichts-Stationen be
zeichnet werden; überwacht und dirigirt.

Die Aufgabe dieser Organe besteht:
1. bei Anhäufung der Correspondenz in der 

Bestimmung der Hilfslinien,welche behufs leich
terer Abwickelung der Correspondenz aus
nahmsweise zu benützen sind,

2. bei Linenstörungen in der Bezeichnung 
der zu benützenden Linien und deren proviso
rischen Verbindug.

Wirkungskreis der Aufsichts-Stationen.

§. 8.

Mit Rücksicht auf §. 7. wird bestimmt:
l . Jede übermässige Correspondenzanliäu- 

fung und jede Linienstörung, deren baldige 
Behebung sich nicht erwarten lässt, ist von 
den Stationen, bei welchen die Überhäufung 
eingetreten ist und von jenen, welche die ge
störte Linienstrecke begrenzen, unverweilt der 
betreffenden Aufsichts-Station anzuzeigen.

2. Die bezüglichen Anzeigen sind soweit als 
möglich telegraphisch zu erstatten.

3. Diese Anzeigen haben die Zahl der zur 
Beförderung vorliegenden Correspondenzen, 
die Nummer der überhäuften oder gestörten 
Linie, und beziehungsweise die Bezeichnung 
der gestörten Strecke und der Störungsursa
che zu enthalten.

4. Die Aufsichts-Stationen haben zu be
stimmen, ob die Depeschen umzuleiten oder 
mittelst Post weiter zu befördern sind; welche 
jeweilige Aenderung in !der normalen Verbin
dung und Verwendung der Linien und Linien - 
Sectionen ihres Bezirkes einzutreten haben 
und welche Telegraphen-Organe von diesen 
Aenderungen verständiget werden müssen.

5. Vom Eintritte einer Leitungsstörung ha
ben die nächstgelegenen Stationen die zur In
standhaltung der Leitungen berufenen Organe 
unverweilt zu verständigen und gleichzeitig 
das Geeignete zur provisorischen Herstellung 
der Linien zu verfügen.

Wirkungskreis der Verkehrs-Central-Inspection.

§. 9.
Wenn fanzunehmen ist, dass die Betriebs

störung eine Rückwirkung auf die Correspon
denz anderer Bezirke äussem werde, so haben 
die betreffenden Aufsichts-Stationen ausser der 
Ausführung der vorstehend angeordneten 
Vorkehrungen, die Überhäufung, Störung oder 
Unterbrechung, sowie die aus diesem Anlasse 
getroffenen Vorkehrungen unverzüglich auf
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dék nélkül táviratilag tudtára adni, mely a 
körülményekhez képest a további netán szük
séges intézkedéseket megteszi.

Azon esetben, ha a sürgöny feltorlódás a vo
nalzavar vagy megszakadás a cs. kir. és m. 
kir. távirdahálózat valamely összekötő vona
lán vagy egy nemzetközi vonalon jönnének 
elő, a bécsi cs. kir. és a pesti m. kir. központi 
forgalmi felügyeletek közegyetértéssel fogják 
a szükséges intézkedéseket megtenni.

A sürgönyöknek más vonalra átvezetése a fo r
galmi felügyeletek által.

1 0 . § .

A sürgönyök továbbadására nézve, a ren
des úttól e’térő iránynak meghatározásánál a 
kincstár pénzbeli előnyei mellett a gyorsasá
got is figyelembe kell venni.

A forgalmi felügyeletek rendeletéinek teljesítése.

11. § .

Az üzletzavarok alkalmával a forgalmi fel
ügyeletek és felügyelő állomások által tett in
tézkedések a távirda-állomások által vonako 
dás nélkül teljesitendök.

Az üzletzavarok közhírré tétele.

12. § .

A nagyobb s előre láthatólag huzamosabb 
ideig tartó vonalzavarokat tudtára kell a sür
gönyfeladóknak adni.
A vonalaknak rendes állásukba való visszaállí

tása.
13. §.

Az üzletzavart eredményező okok elhárí
tása után az illető vonalak a vonaljegyzékben 
megállapított eredeti rendeltetésüknek vissza- 
adandók.

Jelentés a vonalállásról és a forgalmi kimu
tatás.

14. §.
A forgalomra való felügyelettel megbízott 

állomások a reájuk bizott vonalak állásáról a 
központi felügyelethez s illető igazgatóságuk-

telegraphischem Wege der Central-Inspection 
für den Depeschenverkehr in Pest und be
ziehungsweise Wien bekannt zu geben, welche 
nach Umständen anderweitige Verfügungen 
trifft.

Ergibt sich eine Überhäufung , Störung 
oder Unterbrechung einer Anschlusslinie zwi
schen dem k. ungarischen und k. k. Telegra
phennetze, oder in einer internationalen Linie, 
so treffen die k. ungarische Central-Inspection 
in Pest und die k. k. Central-Inspection in 
Wien die noth wendigen Vorkehrungen in ge
meinsamen Einvernehmen.

Umleitung der Depeschen durch die Verkehrs- 
Inspectionen.

§• 10.
Bei Bestimmung der aussergewöhnlichen 

Instradirung ist ausser dem finanziellen Vor
theile für das Aerar auch die Schnelligkeit zu 
berücksichtigen.

Vollzug der Anordnungen der Verkchrs- 
Inspectionen.

§. 11.

Die aus Anlass von Betriebsstörungen durch 
die Verkehrs-Inspectionen und die Aufsichts- 
Stationen getroffenen Verfügungen sind von 
den Telegraphen-Stationen unweigerlich zu be
folgen.

Kundmachung von Betriebsstörungen.

§. 1 2 .

Grössere und voraussichtlich länger an
dauernde Linienstörungen sind dem Aufgeber 
von Depeschen bekannt zu geben.

Wiederherstellung des normalen Linienstandes.

§• 13.
Nach Beseitigung der Ursachen, welche die 

Betriebsstörung veranlassten, sind die betref
fenden Linien ihrer ursprünglichen, durch das 
Linien-Verzeichniss vorgeschriebenen Bestim
mung sogleich wieder zurückzugeben.

Linienstands-Rapporte, und Verkehrs-Nach- 
weisungen.

§. 14.
Die Verkehrs-Aufsichts-Stationen haben 

der Centrallnspection und ihren (resp. Directio- 
nen) Inspectoraten einen jeden Morgen auf tele-
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hoz (felügyelőségükhöz) minden reggel egy 
rövid távirati jelentést tesznek s mindenik ál
lomás köteles havonkint elöljáró igazgatóságá
hoz (felügyelőségéhez) vonaljelentést küldeni 
be. A forgalomra felügyelő állomások kötele
sek ezenkívül a felügyeletükre bízott vona
lak megterheltetéséröl havonkint két példány
ban szerkesztett kimutatást küldeni be az 
igazgatósághoz (felügyelőséghez), mely az 
egyik példányt a központi felügyelethez te
szi át.

A vaspálya! táviradavonalakról.

A vaspályái távirdavonalak használása.

15. §.
A vaspálya távirdavonalak önálló, s az 

egyes vaspályatársulatokat tekintve, bezárt 
távirda-rendszereket alkotnak.

Ezek — a mennyiben állami és magán-sür
gönyök kezelésére is fel vannak hatalmazva, — 
részint ugyanazon vaspályatársulat távirda- 
állomásai, közlekedésére, részint egy vaspályái 
és a legközelebbi állatni távirdaállomás közt 
előforduló sürgönyök váltására szolgálnak.

A vaspályái távirdavonalak az állami táv- 
irda-hálózattal közvetlenül össze nem köttet
hetnek. Ennélfogva a vaspályái távirdavo- 
nalról az államira vagy megfordítva az ál
lami vonalról a vaspályáira átmenő sürgönyö
ket az e végre kijelölt állami távirdaállomás- 
nak mindig átvétel utján kell közvetitnie, 
s azokat az állami vonalakon való tovább
adás alkalmával, az ezeken való forgalomra 
nézve megállapított szabályok szerint kell 
hogy kezelje.

A vaspályái távirdavonalak zavara eseté 
ben a sürgönyök állami vonalakon, ez utóbbiak 
zavartatásánál vaspályái távirdavonalakon 
továbbitandók, a mennyiben ezt általában a 
vaspályaüzleti és az államtávirdai szolgálat 
engedi.

A vaspályái távirdavonalak és állomások 
a vonaltérképre be vannak vezetve.

A magán-távirdaronalakvól.

A magán távírda vonalak használása.

16. §.

A nyilvános forgalomra szánt magán-távir- 
davonalak közé jelenleg csak a bécsi magán- 
távirda-társulat vonalait lehet sorozni

graphischem Wege einen kurzen Rapport über 
den Stand der ihnen zugewiesenen Linien zu er
statten, und monatlich hat jede Station einen 
Linien-Rapport an das Vorgesetzte In3pectorat 
einzusenden. Ausserdem aber haben die Ver- 
kehrsaufsichts-Stationen monatlich einen Aus
weis über die Belastung der ihnen zugetheilten 
Linien in duplo an die Direction (das Inspec
toral einzusenden, welches ein Pare an die 
Central-Inspection leitet.

Von den Balm-Telegrapheu-Linien.

Benützung der Bahn-Telegraphen-Linien.

§• 15.
Die Bahn-Telegraphen-Linien bilden selbst

ständige, mit Rücksicht auf die einzelnen Ei
senbahn-Gesellschaften abgeschlossene Tele- 
graphen-Sisteme.

Dieselben dienen, insoweit sie zur Beförde
rung von Staats- und Privat-Depeschen zuge
lassen sind, zur Auswechslung der Correspon
d e d  zwischen den Telegraphen-Stationen einer 
und derselben Eisenbahn-Gesellschaft einer
seits, und zwischen einer Eisenbahn- und der 
nächsten Staats-Telegraphen-Station anderseits.

DioDahn-Telegraphenlinien dürfen mit dem 
Staatstelegraphen-Netze nicht indirekte Verbin
dung gesetzt werden. Correspondenzen welche 
voneiner Bahn-auf eine Staats-Telegraphenlinie 
übergehen und umgekehrt, sind desshalb von 
der hiezu bestimmten Staats-Telegraphensta
tion stets durch Übernahme zu vermitteln, und 
hinsichtlich ihrer Beförderung auf Staats-Tele
graphenlinien nach den für den Verkehr auf den 
letzteren festgesetzten Normen zu behandeln.

Bei Störung der Eisenbahn-Telegraphenli
nien sind die Depeschen auf Staats-Telegra
phenlinien und bei Störung der letzteren auf 
Eisenbahn-Telegraphen-Linien zu befördern,in
soweit es überhaupt der Eisenbahn-Betriebs
und der Staats-Telegraphen-Dienst gestattet.

Die Eisenbahn-Telegraphen-Linien und Sta
tionen sind auf der Linienkarte aufgeführt.

Voa den Privat-Telegraphen-Linien.

Benützung der Privat-Telegraphen-Linien.

§. 16.
Zu den für den öffentlichen Verkehr be

stimmten Privat-Telegraphenlinien gehören ge
genwärtig nur die Linien der Wiener Privat- 
Telegraphen-Gesellschaft.
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Az illető magán-távirdaállomásokkal való 
forgalom kizárólag a bécsi cs. kir. központi 
távirdaállomás közvetítése által eszközöltetik. 
Ezért az illető helységekbe szóló sürgönyök 
mindig ez utóbbihoz irányzandók.

Der Verkehr mit den betreffenden Privat-te- 
legraphen-Stationen findet ausschliesslich durch 
Vermittelung der k. k. Central-Telegraphen-Sta- 
tion Wien statt.

Depeschen für die betreffenden Ortschaf
ten sind desshalb stets an diese letztere zu 
leiten.

fest, 1870. Nyomatott az „Athenaeum“ könyvnyomdáiábaii



ELSŐ R EN D Ű  TÁVIR D A-V O N A LA K
a nemzetközi forgalomra

1—50 számig bezárólag.

T E L E G R A PH E N -L IN IE N  ERSTER KATEGORIE
für den internationalen Verkehr 

einschliesslich von Nr. 1 bis Nr. 50.

Távirászeti rendel, tára. 6. BZ. 2



A vonal
folyó

»zárna.
Nr. der 
Linie.

A vonal megneve
zése végpontjai 

szerint.
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Irányába esik 

Geht über

Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

Anmerkung.a sürgöny váltásra, 
zur Correspondenz.

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

1.
Bécs-Konstanti-

nápoly.
Wien-Constanti-

nopel.

Pozsony, Pest, 
Mohács, Eszék, 
Pétervárad, Zi- 
mony, Belgrad. 

Pressburg, Pesth, 
Mohács, Esseg, 
Peterwardein, 

Sémiin, Belgrad.

Bécs, Zimony *, 
Konstantinápoly. 
Wien, Sémiin *, 
Constantinopel.

Pest, Eszék. 
Pesth, 

Essegg.

osztrák 65. sz. Hughes- 
vonal.

Österr. Nr. 65. Hughes- 
linie.

2.

Bécs-Konstanti-
nápoly.

Wien-Constanti-
nopel.

Bécsújhely,Gratz, 
Steinbrück, Zá
gráb, Sziszek, 

Kostainica, Ó.- 
Gradiska.

W. Neustadt, 
Gratz, Steinbrück, 

Agram, Sissek, 
Kostainica, Alt- 

Gr adiska.

Bécs, Zágráb *, 
Konstantinápoly. 
Wien, Agram*, 
Constantinopel.

osztrák 66. sz. Hughes- 
vonal.

Österr. Nr. 66. Hughes - 
linie.

5. Bécs-Bukarest.
Wien-Bukarest.

Pozsony,Pest, Ki- 
kinda, Temesvár, 
Brassó, Felső Tö- 

mös.
Pressburg, Pesth, 
Kikinda, Temes
vár, Kronstadt, 

Ober-Tömös.

Bécs*, Temes
vár*, Brassó.* 
Wien*, Temes

vár*, Kronstadt.*

Pest, Nagy
szeben. 

Pesth, Her
mannstadt.

osztrák 58. sz. Bécs és 
Temesvár közt Hughes- 
vonal. Temesvárott és 
Brassóban föltétien át
vétel. Határellenőrzés 

Brassóban.
Österr. Nr. 58. Zwischen 
Wien und Temesvár 
Hugheslinie. In Temes
vár und Kronstadt un

bedingte Übernahme. 
Grenzcontrolle in Kron

stadt.
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A vonal 
folyó 

száma.
Nr. der 
Linie.

A vonal megneve
zése végpontjai 

szerint.
Benennung der 
Linie nach den 
Endpuncten.

Irányába esik. 

Geht über

Be van kap< 
Ist eingescl

a sürgöny váltásra, 
zur Correspondenz.

jsolva
íaltet

megvizsgá
lásra.

zur Unter
suchung.

Megjegyzés.

Anmerkung.

9.

T emes vár-T ur n- 
Severin.

Tomesvár-Turn-
Severin.

Lugos.
via Vereserova.

Temesvár *, Lu
gos* Karanse- 
bes*, Mehádia*, 

Orsóvá.*

osztrák 60. sz. Ellenőr
zés Orsován. Lugos köz
vetít Buziás részére, Ka- 
ransebos Ruszkabánya 
részére e folyton nyitva 

tartandó vonalon. 
Österr. Nr. 60. Control- 
le in Orsóvá. Lugos ver
mittelt für Buziás, Ka- 
ransebes für Russkberg 
bei stets offen zu hal

tender Linie.

15.
Pest-Belgrád.

Pesth-Belgrad.

Szeged, Temes
vár, Kikinda, Pé- 
tervárad, Zimony. 
Szegedin, Temes
vár, Kikinda, Pe
terwardein, Sém

iin.

Pest, Temesvár, 
Zimony.

Pesth, Temesvár, 
Sémiin.

Nagy-Ki-
kinda.

Gross-Ki-
kinda.

osztsák 64. sz. átvitellel 
Temesvárott. 

österr. Nr. 64. Mit 
Translation in Temes

vár.

2*
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A vonal 
folyó 

száma.
Nr. der 
Linie

A vonal megneve
zése végpontjai 

szerint. Irányába esik
Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Geht über a sürgöny vá'tásra 
zur Correspondenz

m egvizsgá
lásra

zur Unter
suchung.

Anmerkung.

2 0 .
Brassó-Bukarest.
Kronstadt-Buka

rest.

Felső-Tömös. 
Ober-Tömös.

Brassó, Bukarest. 
Kronstadt, Buka

rest.

Brassón határ ellenőrzés 
In Kronstadt Greuzcon- 

trolle.

29. Pest-Berlin.
Pesth-Berlin.

Hatvan, Losoncz, 
Rozsnyó, Kés

márk, Üjsandec. 
Hatvan, Losoncz, 

Kosenau, Käs
mark, Neusandec.

Pest*, Krakkó*, 
Myslowitz, Bo
roszló, Berlin. 

Pesth*, Krakau*, 
Myslowitz, Bre 

slau, Berlin.

Rozsnyó.
Rosenau.

osztrák 48. sz. Krakkó
ban föltétien átvétel, 

österr. Nr. 48. In Kra
kau unbedingte Über

nahme.

38 .
Pest-Udine.
Pesth-Udino.

Kanizsa, Zágráb, 
Steinbrück, Lai

bach, Triest, Cor- 
mons.

Kanizsa, Agram, 
Steinbrück, Lai

bach, Triest, Cor- 
mons.

Pest*, Kanizsa*, 
Zágráb*, Triest.* 
Pesth*, Kaniz a*, 
Agram*, Triest.*

Görz.
osztrák 2. sz. átvivővel 

Zágrábban.
österr. Nr. 2. mit Trans

lation in Agram.

V



MÁSODRENDŰ TÁ YIRDA-Y ON ALAK

a belföldi átviteli forgalomra és két átvevő állomás, valamint általában 
két jelentékenyebb távírda állomás közti közvetlen sürgöny váltásra

51. számtól 200 számig bezárólag.

TELEGRAPHEN-LINIEN II. CATEGORIE
für den internen Transit und die directe Correspondenz zwischen 
zwei Übernahms-Stationen oder überhaupt zwischen zwei wichtigen

Telegrapben-Stationen

einschliesslich von Nr. 51 bis Nr. 200.



96

A vonal 
folyó 
száma.
Nr. dor 
Linie.

A vonal megneve
zése végpontjai 

szerint.
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Irányba esik 

Geht über

Be van kapcsolva
Ist eingeschaltet

'
Megjegyzés.

Anmerkung.a távirdai levele
zésre

zur Correspondenz

megvizsgá
lásra.

zur Unter
suchung.

51. Pest—Becs 
Pesth—Wien

Pápa, Lajta melletti 
Bruck.

Papa Bruck a. L.
Pest, Bécs 

Pesth, Wien
osztrák 122. szám. 

österr. Nr. 122.

52.
Pest— Bécs 

Pesth—Wien

Sz. Fejérvár, Ujszőny, 
Győr, Lajta-Bruck. 

Stuhlweissenburg, Neu- 
szöny, Raab, Bruck a. L.

Pest, Buda, Sz. 
Fehérvár, Bécs 

Pesth, Ofen, 
Stuhlweissen
burg, Wien

ostrák 123. sz. 
österr. Nr. 123.

53.
Pest— Becs 

Pesth—Wien

Sz. Fehérvár, Ujszőny, 
Győr, Lajta-Bruck. 

Stuhlweissenburg, Neu- 
szöny, Bruck a. L.

Pest, Bécs 
Pesth, Wien

osztr. 124. sz. 
österr. Nr. 124.

55.
Pest—Becs 

Pesth—Wien

t
Vácz, Érsekújvár, Po

zsony.
Waitzen, Neuhäusel, 

Pressburg.

Pest, Bécs 
Pesth, Wien

ostrák 125. sz. 
Hughes-vonal. 
österr. Nr. 125. 
Hughes-Linie.

58.
Pest— Prerau 

Pesth— Prerau

Vácz, Tornocz Tapol- 
csán, Trencsén. 

Waitzen, Tornocz, Ta- 
polcsán, Trentschin.

Pest, Nyitra, Ta- 
polcsán, Nyitra- 
Zsambokrét, Bán, 
Trencsén, Magyar

Brood, Prerau 
Pesth, Neutra, Ta- 
polcsan, Nyitra- 

Zsámbokrét, Bán, 
Trentschin, Ung.

Brod, Prerau.

osztrák 165. sz. 
österr. Nr. 165.
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A vonal 
folyó 
száma.

Nr. dev 
Linie.

A vonal megne
vezés végpontjai 

szerint.
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Irányba esik. 

Geht über

Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

Anmerkung.a távirdai levelezésre 
zur Corres pondenz

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

Gl.
Pest—-Krakkó 

Pesth—Krakau

Hatvan, Miskolcz, 
Kassa, Bártfa, 

Tarnow.
H at van, Miskol cz, 

Kaschau, Bart
feld, Tarnow.

Pest, Miskolcz, Kassa, 
Eperjes, Bártfa, Dukla. 

Jaszlo, Tarnow, 
Krakkó.

Pesth, Miskolcz, Ka
schau, Eperies, Bartfeld, 
Dukla, Jaslo, Tarnow, 

Krakau.

osztr. 168. sz. 
österr. Nr. 108.

67. Pest — Kassa 
Pesth —Kaschau

Debreczen, Mis
kolcz

Debreczin, Mis
kolcz

Pest,Debreczen, Tokaj, 
Miskolcz, Kassa 

Pesth, Debrezin, To
kay, Miskolcz, Kaschau

.

75.
Post —Debreczen 
Pesth—Debrezin Szolnok Pest, Debreczen 

Pesth, Debrezin

81. Pest—Temesvár 
Pesth—Temesvár Szolnok, Arad, Pest, Temesvár 

Pesth, Temesvár

89. Pest—Újvidék 
Pesth—Neusatz Baja, Kula

Pest, Baja, Kula, Zom- 
bor, Újvidék. 

Pesth, Baja, Kula, Zom- 
bor, Neusatz
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Avona
folyó

izáma.
Nr. dói 
Linie.

A vonal megne
vezése a végpon

tok szerint.
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Irányába esik 

Geht über

Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

Anmerkung.a távirdai levelezésre 
zur Correspondenz

inegvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

92. Pest—Eszék 
Pesth—Essegg

Szegszárd, Mo
hács

Szegszárd, Mo
hács

Pest, Mohács, Eszek- 
Felsőváros. 

Pesth, Mohács, Esseg- 
Oberstadt.

Szegszárd

94. Pest — Kanizsa 
Pesth —Kanischa

Székes-Fehérvár
Stuhlweissenburg

Pest, Székes-Fehérvár, 
Kanizsa

Pesth, Stuhlweissen
burg, Kanizsa

96. Kanizsa—Triest 
Kanischa—Triest Pragerhof

Kanizsa, Laibach, 
Triest

Kanischa, Laibach, 
Triest

osztrák 139. sz. 
österr. Nr. 139.

104.

Tomes vár-Nagy- 
Szeben

Temesvár-Her- 
mann stadt

Temesvár, Nagyszeben 
Temesvár, Hermann

stadt

108. Temesvár-Baziás Temesvár, Baziás
osztrák 175. sz. 
österr. Nr. 175.

109. Temesvár-Eszék 
T emesvár-Essegg

Kikinda, Péter- 
várad

Kikinda, Péter- 
wardein

Temesvár, Kikinda, Uj- 
becse,Ó-Becse, Újvidék, 

Eszék-Felváros. 
Temesvár, Kikinda, 

Neu-Becse, Alt-Becse, 
Neusatz, Essegg-Ober- 

stadt

osztrák 184. sz. 
österr. Nr. 184.
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A vona 
folyó 

száma.
Nr. dei 
Linie

A vonal megnőve 
zése a végpon

tok szerint.
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Irányába esik 

Geht über

Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Anmerkung.

Megjegyzés.a sürgöny váltásra 
zur Corresponded

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung.

114.
Eszék-Zimony
Essegg-Semlin

Mitrowitz
Mitrowitz

Eszék Fel város, Vuko- 
vár, Zimony 

Essegg Oberstadt, Vu- 
kovár, Sémiin

osztrák 180. sz. 
österr. Nr. 180.

-

116.
Eszék-Zágráb
Essegg-Agram

Diakovár, Kostai
nica

Diakovár, Kostai- 
nica

Eszég Felváros, Uj- 
Gradiska, 0 . -Sziszek, 

Uj-Sziszek, Zágráb 
Essegg Oberstadt, N( u- 
Gradiska, Alt-Sziszek, 
Neu-Sziszek, Agram

osztrák 186. sz. 
österr. Nr. 186.

120.
Zágráb-Zirnony
Agram-Semlin

Kostainica, Vin- 
kovce.Pétervárad 
Kostainica, Vin- 
kovce, Péterwar- 

dein

Zágráb, Ó-Sziszek, Uj- 
Sziszek, Uj-Gradiska, 
Vinkovce, Vukovár, 

Zimony
Agram, Alt-Sissek, 

Neu-Sissek, Neu-Gra- 
diska, Vinkovce, Vu- 

kovar, Sémiin

osztrák 181. sz. 
österr. Nr. 181.

126.
Zágráb, Bécs 
Agram, Wien

Stein brücken, 
Bécsújhely. 

Steinbrücken, 
Wiener Neustadt.

Zágráb, Gratz, Bécs 
Agram, Gratz, Wien

Mura mel
letti Bruck 
Bruck a. m.

osztrák 129. sz. 
österr. Nr. 129.

1

Távirászati rendel, tóra. 6. » .
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■ vonni 
folyó 
zárna.
r. dei 

Linie.

A vonal megne
vezése a végpon

tok szerint.
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Irányába esik 

Geht über

Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

Anmerkung.• a távírdái levelezésre 
zur Correspondenz

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

131.
Zágráb, Triest 
Agram, Triest

Zengg, Fiume 
Zengg, Fiume

Zágráb, Károlyváros, 
Zengg, Fiume, Triest 

Agram, Carlstadt, 
Zengg, Fiume, Triest

osztrák 141. sz. 
österr. Nr. 141.

134. Zágráb, Zára 
Agram, Zara Zengg

Zágráb, Károlyváros, 
Zengg, Ottoöac. Gospiö, 

Obrovazzo, Zara 
Agram, Carlstadt, 

Zengg, Ottocae, Gospiö, 
Obrovazzo, Zara

osztrák 183. sz. 
österr. Nr. 183.

136.
Eszék, Bécs 
Esseg, Wien

Mohács, Pécs, Ka
nizsa, Soprony 

Mohács, Fünfkir
chen. Kanischa, 

Odenburg

Eszék Felsőváros, 
Eszékvár,Pécs, K anizsa, 

Bécsújhely, Bécs 
Essegg Oberstadt, Es- 
segg Festung, Fünfkir
chen, Kanischa, Wiener- 

Neustadt, Wien

osztrák 128. sz. 
österr. Nr. 128.
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Avona
folyó
száma

A vonal megne- 
1 vezése a végpon

tok szerint. Irányába esik
Be van kapcsolva 
ist eingeschaltet Megjegyzés

Nr. de 
Linie

Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

geht über a távirdai levelezésre 
zur Correspondeuz

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

Anmerkung.

201. Pest, Bécs 
Pesth, Wien

Székes Fehérvár 
Pápa, Lajtai 

Bruck
Stuhlweissen- 
burg, Papa, 
Bruck a. L.

Pest, Buda, Székes F e
hérvár, Füred, Veszp
rém, Pápa, Győr, Bécs 
Pesth, Ofen, Stuhlweis- 
senburg, Füred, Veszp- 
rim, Papa, Raab, Wien

1

osztrák 314. sz. 
österr. Nr. 314.

202. Pest, Alcsut 
Pesth, Alcsut

Buda
Ofen

Pest, Buda, Alcsut 
Pesth, Ofen, Alcsut

204. Pest, Becs 
Pesth, Wien

Vácz, Érsekúj
vár, Pozsony 

Waitzen, Neu
häusel, Pressburg

Pest, Esztergom, Érsek
újvár, Komárom, Győr, 
Mosony, Lajtai Bruck, 

Schwechat, Bécs 
Pesth, Gran, Neuhäusel, 
Comorn, Raab, Wiesel
burg, Bruck a. Laita, 

Schwechat, Wien

|

osztrák 315. sz. 
österr. Nr. 315.

206. Pest, Bécs 
Pesth, Wien

/
Vácz, Érsekúj
vár, Pozsony 

Waitzen, Neu
häusel, Pressburg

Pest, Újpest, Vácz, 
Szobb, Érsekújvár, Po

zsony, Bécs 
Pesth, Neupesth, W ai
tzen, Szobb, Neuhäusel, 

Pressburg, Wien

osztrák 313. sz. 
österr. Nr. 313.

207. Pozsony, Bécs 
Pressburg, Wien

Pozsony, Bécs 
Pressburg, Wien

osztrák 311. sz. 
österr. Nr. 311.

208.
Beszterczebánya,

Bécs
Neusohl, Wien

Nyitra, Nagy
szombat, Pozsony 
Neutra, Tyrnau, 

Pressburg

Beszterczebánya, Sel- 
meczbánya, Léva, Ara
nyos, Maróth, Nyitra, 
Galgócz, Nagy-Szom

bat, Pozsony, Bécs 
Neusohl, Schemnitz, 

Levencz, Aranyos Ma
roth, Neutra, Freistadt 
a. W. Tyrnau, Press

burg, Wien

osztrák 312. sz. 
Ideiglenes közve
títéssel Nyitrán és1 
BeszterczebányánJ

österr. Nr. 312. 
Mit vorläufiger 
Vermittlung in 

Neutra und Neu
sohl.
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1
A vona
| folyó 
száma.
Nr. der 
j Linie.

A vonal megne
vezése a végpon

tok szerint.
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Irányába esik 

geht über

Be van kapcsolva 
ist eingeschaltet Megjegyzés.

Anmerkung.a távirdai levelezésre 
zur Correspondenz

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

212.
Trencsén-Prerau 
T rentschin-Pre- 

rau

Magyar-Brod 
Ungarisch Brod

Trencsén, Magyar- 
Brod, Kremsier,Prerau. 
Trentschin, Ung. Brod, 

Kremsier, Prerau.

osztrák 475. sz. 
österr. Nr. 475.

214. Pest-Krakkö
Pesth-Krakkau

Vácz, Balossá, 
Gyarmath, Lo- 

soncz, Besztercze- 
bánya, Alsó- 

Kubin.
Waitzen, Balassa 

Gyarmath, Lo- 
soncz, Neusohl, 

Alsó-Kubin.

Pest, Losoncz, Gács, 
Szalatna, Szliács, Besz- 
terczebánya, Koritni- 
cza, Rózsaheg)7, Alsó- 
Kubin, Turdosin, Na- 

mesztó, Saybusch, Bie- 
litz, Wadowice, Pod- 

gorce, Krakkó. 
Pesth, Losoncz, Gács, 
Szalatna, Szliács, Neu
sohl, Koritnicza, Rosen
berg, Alsó-Kubin, Tur
dosin, Namesztó, Say
busch, Rielitz, Wado

wice, Podgorce, Krak- 
kau.

osztrák 482 sz. 
österr. No. 482.

218,
Pest-Rozsnyó
Pesth-Rosenau

Vácz, Balassa 
Gyarmath, Lo- 

soncz.
Waitzen, Balassa 

Gyarmath, Lo- 
soncz.

Pest, Vácz, Balassa 
Gyarmath, Szecsény, 

Losoncz, Rimaszombat, 
Tornalylya, Rozsnyó. 

Pesth, Waitzen, Balassa 
Gyarmath, Szecsény, 

Losoncz, Rimaszombat, 
Tornalya, Rosenau.

220. Pest-Kassa
Pesth-Kaschau

Hatvan, Miskolcz. 
Hatvan,Miskolcz.

Pest, Gödölő, Gyön
gyös, Eger, Miskolcz, 

Kassa.
Pesth, Gödöllő, Gyön
gyös, Erlau, Miskolcz, 

Kaschau.



104

A vonal 
folyó 

száma.

A vonal megne
vezése a végpon

tok szerint. Irányába esik
Be van kapcsolva 
ist eingeschaltet Megjegyzés.

Nr. der 
Linie.

Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

geht über a távirdai levelezésre 
zur Correspondenz

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

Anmerkung.

224. Pest-Debreczen
Pesth-Debreczin Szolnok

Pest, Czegléd, Szolnok, 
Debreczen.

Pesth, Czegléd, Szol
nok, Debrecin.

• ■

225.
Szathmár-Besz-

tercze
Szathmár-Bistritz

Nagy Somkut, 
Deés

Nagy Somkut, 
Deés

Szathmár, Szinyér vá
ralja, Nagy-Bánya, 
Nagy-Somkut, Deés, 

Besztercze.
Szathmár, Szinyér Vá

ralja, Nagy-Bánya, 
Nagy-Somkut, Deés, 

Bistritz.

226.

Debreczen-Ko-
losvár

Debreczin -Kl au- 
senburg

Püspök Ladány, 
Nagyvárad 

Püspök Ladány, 
Grosswardein.

Debreczen, Nagyvárad. 
Kolozsvár. 

Debrecin, Grosswar- 
dein, Klausen burg.

•

228.
Pest-T emesvár 

Pesth-Temesvár Szolnok, Arad

Pest, Kőbánya, Czeg
léd, Szolnok, Arad, Te

mesvár.
Pesth, Steinbruch, 

Czegléd,Szolnok, Arad, 
Temesvár.

234.
Pest-Szabadka.
Pesth-Therosio-

pel
Szeged

Szegedin

Pest, Czegléd, Kecske
mét, Szeged, Szabadka. 
Pesth, Czegled, Kecske
mét, Szegedin, There- 

siopel.

1

J
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A vonal 
folyó 
száma.

Nr. der 
Linie.

A vonal megne
vezése a végpon

tok szerint
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Irányába esik. 

Geht über

Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

Anmerkung.a távírdái levelezésre 
zur Corres pondenz

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

236.
Pest-Zombor
Pesth-Zombor

Kalocsa, Baja.

Pest, Kun Szent Miklós, 
Szabadszállás, Izsák, 

Kiskörös, Kalocsa, Baja, 
Zombor.

Pesth Kun Szent Mi- 
klós, Szabadszállás, 

Izsák, Kiskörös, Kalo
csa, Baja, Zombor.

240. Pest-Eszék
Pesth-Essegg

Szegszárd, Mo
hács

Szegszárd, Mo
hács

Pest, Adony, Ráczal- 
más, Dunaföldvár,Paks, 
Tolna Szegszárd, Bát- 

tasszék, Mohács, Eszék 
Felsöváros.

Pesth, Adony, Ráczal- 
más, Dunaföldvár,Paks, 
Tolna, Szegszárd, Bát- 
taszék, Mohács, Esseg 

Oberstadt.

241. Eszék-Zimony
Essegg-Semlin

Drávatorok, Vu- 
kovár, Pétervá- 

rad.
Draueck, Vuko- 
var, Peterwar- 

dein.

Eszék F elsőváros, Eszék 
vár, Eszék Alsó vár, Vu 
kővár, Illők, Pötervá- 

rad, Újvidék,Karlowitz, 
O.-Pazua, Zimony. 

Essegg Oberstadt, Es
seg Festung, Essegg 
Unterstadt, Vukovár, 
Illők, Péterwardein, 

Neusatz, Karlowitz, Alt- 
Pazua, Sémiin.

'

osztr. 533. sz. 
österr. Nr. 533.

246. Pest-Zágráb
Pesth-Agram

Kanizsa, Körös. 
Kanischa, Kreutz.

Pest, Buda, Székes Fe
hérvár, Siófok. Keszt
hely, Kanizsa, Kapron- 

cza, Körös, Zágráb. 
Pesth, Ofen, Stuhlweis- 
senburg, Siófok, Keszt
hely, Kanischa, Kopreí- 

mtz, Kreutz, Agram.
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Avon«
folyó

száma
Nr. do 
Linie.

A vonal megnőve 
zése a végpon

tok szerint. Irányába esik.
Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Geht über a sürgöny váltásra, 
zur Correspondent

megvizsgá
lásra.

zur Unter
suchung.

Anmerkung.

262.
Temesvár-Ujvi-

dék
Temesvár-Neu-

satz

Szeged,Szabadka, 
Zombor, Kula, 

Szegedin, There 
siopel, Zombor, 

Kula.

Temesvár, Temesvár- 
Jdsefváros Kikinda,Sze
ged, Szabadka, Almás, 
Baja, Zombor, Bezdán, 
Apatin, Cservenka, Ku
la, Verbász, Újvidék,- 
Temesvár, Temesvár, 
Josefstadt, Kikinda, 

Szegedin, Theresiopel, 
Almás, Baja, Zombor, 

Bezdán, Apatin, Cser
venka, Kula, Verbász, 

Neusatz

Zomborban átvi
vővel

In Zombor Trans
lation.

267.
Zágráb-Gratz 
Agram Gratz

Steinbrücken
Steiuhrüeken

Zágráb, Steinbrücken. 
Römerbad, Tüffer, Cil
ii, Marburg, Gratz. 
Agram, Steinbrücken, 

Römerbad, Tüffer, Cil
ii, Marburg, Gratz.

Osztrák 335 sz. 
Österr. No. 335.

270. Temesvár-Kubin
Temesvár-Kubin

Kikinda,Uj Beese 
Nagy-Becskerek, 

Kikinda, Neu- 
Becse,Gross-Becs 

kerek,

Temesvár, Temesvár- 
Józsefváros, Zsombolya 

Kikinda, Beodra, Uj- 
Becse, Nagy-Becskerek, 
Titel, Panscova, Kubin. 
Temesvár, Temesvár,- 

Josefstadt, Hatzfeld, 
Kikinda, Beodra, Neu- 
Becse, Gross-Becske- 
rek, Titel, Pancsova, 

Kubin,

Osztrák 547 sz. 
Österr. No. 547.



A vona 
folyó 

száma
Nr. der 
Linie.

j A vonal megneve
zésé a végpon

tok szerint.
Benennung der 
Linie nach don 

Endpuncten.

1

Irányába esik 

Geht über

1

Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

Anmerkung.a sürgöny váltásra, 
zur Correspondenz.

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

i 272.

Temesvár-Német-
Bogsán

Temesvár-
Dentsch-Bogsán

Jassouova, Ba
ziás

Temesvár Temesvár- 
Gyár, Csákóvá, Detta 
Moravitza, Versecz, Fo 
hértemplom, Baziás, 
Oravitza, Resitza, 

Német-Bogsán. 
Temesvár, Temesvár- 

Fabrik, Csákóvá, Det
ta, Moravitza, Verschetz 
Weisskirchen, Baziás, 
Oravitza, Reschitza, 

Deutsch-Bogsán

Baziástól 
Német-Bog- 
sánig a vo
nal Fehér
templom

ban.
Die Linie 

von Baziás 
nach 

D eutsch- 
Bogsán in 
Wcisskir- 

chen

osztr 546 sz. 
österr. No. 546.

-

274.
Temesvár-Bras3Ó
Temesvár-Kron-

stadt.

Lugos, Nagy-Sze- 
ben, Bogaras, 

Lugos, Hei-mann- 
stadt, Fogaras

Temesvár, Temesvár- 
Gyár, Lugos, Fácset, 

Déva, Szászváros, 
Szászsebes. Nagy-Sze- 
ben, Fogaras, Brassó. 
Temesvár, Temesvár 
Fabrik, Lugos, Fácset 
Déva, Broos, Mühlen
bach, Hermannstadt, 
Fogaras, Kronstadt.

átvevő vagy köz
vetítő állomás 

Nagyszeben. 
Mit Übernahme 

oder Translation 
in Hermannstadt.

.

27G.

Ivolozsvár-Su-
czawa

Klausenburg-Su
czawa

Deés, Boszterczo 
Deés, Bistritz

Ko’ozsvár, Szamos- 
ujvár, Deés, Bethlen, 

Besztercze, Watrador- 
na, Kipmolung.Gurahu- 

mora, Suczawa. 
Klausenburg, Szamos- 
ujvár, Deés, Bethlen, 

Bisztritz, Watradorna, 
Kimpolunk, Gurahu- 

mora, Suczawa.

osztrák 512 sz. 
österr. No. 512.

Távirászati rendelt, tára ti. sz. 4
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A vonal 
folyó 

száma.
Nr. der 
Linie.

A vonal megne
vezése a végpon

tok szerint.
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

. 1
Irányába esik 

Geht über

Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

Anmerkung.a sürgönyváltásra.' 
zur Correspondenz

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

277.
Kolozsvár Brassó 

Klausenburg- 
Kronstadt

Marosvásárhely, 
Udvarhely 

Marosvás árhely 
Udvarkely

Kolozsvár, Thorda, Mâ  
rosvásárholy, Segesvár 

Udvarhely, Brassó. 
Klausenburg, Thorda, 

Marosvásárhely, 
Scbässburg, Udvarhely 

Kronstadt

278.

Besztercze-Nagy- 
szeben, 

Bistritz-Her
mannstade

Szászrégen, Med- 
gyes

Sächsisch-Reen
Mediasch

Besztercze, Szászré
gen, Marosvásárhely, 

Segesvár, Erzsébet
város, Medgyes, Nagy

szeben.
Bistritz.Sachsisch-Réen, 

Marosvásárhely, 
Scbässburg, Elisabeth

stadt, Mediasch, Her
mann stad t

280.

Kolozsvár-Nagy-
szeben

Klausenburg-
Hermannstadt

Károlyfehérvár
Karlsburg

Kolozsvár, Thorda, 
Nagy-Enged, Károly
fehérvár, Szászsebes, 

Nagy-Szeben 
Klausenburg, Thorda, 

Nagy-Enged, Karls- 
burg, Mühlenbach, Her

mannstadt.
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Wo na 
folyó 

(zárna.
tír. dei 
Linie.

A vonal megne
vezése a végpon

tok szerint.
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Irányába esik 

Geht über

Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

Anmerkung.a sürgönyváltásra, 
zur Correspondenz

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

290. Zágráb-Eszék
Agratn-Essegg Bellovar Slatina

Zágráb, Bello vár, Verő- 
cze, Teresovac, Slatina, 

Cadjavica, Miholjac, 
Valpó, Eszék-felváros. 
Agram, Bello vár, Vero- 
vitic, Theresovac, Sla
tina, Cadjavica, Mihol
jac, Valpo, Essegg- 

Oberstadt.

292. Zágrab-Eszók
Agram-Essegg

Kostainica, Dja- 
kovár

Zágráb, Ósziszek, Uj- 
sziszek, Petrinia, Ko
stainica, Dubica, Jas 

scnovac, Ujgradiska, 
Brod, Djakovár, Eszék- 

felváros.
Agram, Altsissek, Neu- 
sissek, Petrinia Kosta
inica, Dubica, Jasseno- 

vac, Neugradiszka, 
Brod, Djakovar, Essegg 

Oberstadt.

osztrák 543 sz. 
österr. No. 543.

293.
Eszék-Zimonj
Essegg-Semlin Mitrowitz

Eszék-felsö város, Vu- 
covár Illők, Mitrowitz, 

Rum a, Zimony. 
Essegg-Ob., Vukovár, 

Illők, Mitrowitz, Ruma, 
Sémiin.

osztrák 532 sz. 
österr. No. 532.

294.
Eszék-Zimony
Essegg-Semlin

Drávatorok, Vin- 
kovce, Racza, Mi- 
trovitz, Klónak 
Draueck, Vin* 
kovce, Racza, 
Mitrowitz, Kle- 

nak

Eszék-felváros, Eszék - 
vár, Eszék-alsóváros, 
Drávatorok, Dálya, 

Vinkovce, Moravicz, 
iacza, Mitrovitz, Kle- 

nák, Zimony. 
Essegg-Ob., Essegg- 
Festung, Essegg-Unt. 
Draueck, Dálya, Vin
co vce, Moravitz, Racza, 

Mitrowitz, Klenák, j 
Sémiin. ,

osztrák 531 sz. 
Österr. No. 531.

J
4*
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A vonal 
folyó 

száma.
Nr. der 
Linie.

A vonal megne
vezése a végpon

tok szerint.
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Irányába esik 

Gebt über

Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

Anmerkung.a sürgöny váltásra, 
zur Correspondehz

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

298. Eszék-Nasiö
Essegg-Nasié

Eszék. Nasic, 
Essegg Nasie.

301.
Szabadka-Csaba
Theresiopel-Csa-

ba

Szeged
Szegedin

Szabadka, Szeged, 
Csaba.

Theresiopel, Szegedin, 
Csaba.

■

302. Kanizsa-Bécs
Kaniscba-Wien

Szombathely,
Bécsújhely

Steinamanger,
Wienornoustadt,

Kanizsa, Zalaegerszeg, 
Szombathely, Kőszeg, 
Soprony, Bécsújhely, 
Yöslau, Baden, Bécs. 

Kanischa, Zalaegerszeg 
Steinamanger, Giins, 

Odenburg, Wionerneu- 
stadt, Vöslau, Baden, 

Wien.

osztrák 316 sz. 
österr. No.316.

!

304. Kanizsa-Gratz 
Kanischa-Gratz Pragerliof

Kanizsa, Csáktornya, 
Yarasd, Pettau 
Marburg, Gratz. 

Kanischa, Csalcat- 
huryn, Warasdin, 

Pettau. Marburg, Gratz.

osztrák 336 sz. 
österr, No. 336.

!i
í
i

30G. Kanizsa-Mohács
Kanischa-Mobacs Kaposvár

Kanizsa, Nagy-Bajom, 
Kaposvár, Pécs, Mo

hács.
Kanischa, Nagy- 

Bajom, Kaposvár, Fünf- 
kirc.hen, Mohács.
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A vona! 
folyó 
száma.

Nr. der 
Linie.

A vonal megne
vezése a végpon

tok szerint.
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Irányába esik. 

Geht über

Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

Anmerkung.a sürgöny váltásra, 
zur Correspondenz

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

307.

Veröcze-Miho-
Ijacz

Verovitic-Mihol-
j.ac

Barcs, Pécs, Har
kány

Barcs, Fünf-kir- 
chen, Harkány

Veröcze, Barcs, Sziget
vár, Pécs, Siklós, Har

kány, Miholjac. 
Verovitic, Barcs, Szi

getvár, Fünfkirchen, 
Siklós, Harkány, Mihol

jac.

Pécs közvetit. 
Fünfkirchen 

vermittelt.

309.
Debreczen-Kassa 

1) breczin-Ka- 
scliau

Nyíregyháza, Sá
rospatak, Gál- 

szécs.

Debreczen, Nyíregy
háza, Tokaj, Sárospa
tak, Sátoralja-Ujhely 
Velejte, Töketerebes, 

Gálszécs, Kassa. 
Debreczin, Nyirogy- 
háza, Tokaj, Sárospa
tak, Sátoralja-Ujhely, 
Velejte, Töketerebes, 

Gáíszécs, Kaschau.

310.
Debreczen-Kassa 
Dobreczin Ka

séban

Nyíregyháza,
 ̂Nagy-Károly, 

Szathmár, Tisza
ujlak.

Debreczen, Nyíregyhá
za, Nagy Kálló, Nyír
bátor, Nagy-Károly, 

Szathmár, Halmi, 
Tiszaujlak,' Beregszász, 
Munkács, Szereduye, 
Unghvár, Szobráncz 
Nagy-Mihály, Gál

szécs, Kassa. 
Debreczin, Nyiregy- 

háza, Nagy-Kálió, • 
Nyírbátor, Nagv-Káro- 
ly, Szathmár, Halmi, 

Tiszaujlak, Beregszász, 
Munkács, Szerednye, 
Unghvár, Szobráncz, 

Nagy-Mihály, Gálszécs, 
Kaschau.

\

Szathmáron szük
séghez képest, 
átvitel vagy 

közvetítés.
In Szathmár nach 

Erforderniss 
Translation oder 

Vermittlung.
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A vonal 
folyó 

száma.
jNr. dór 
| Linie
|

A vonal megneve
zése a végpon

tok szerint.
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Irányába esik 

Geht über

Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Anmerkung.

Megjegyzés.a sürgöny váltásra 
zur Correspondenz

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung.

312. Szathmár-Mar- 
inaros Szigeth

Tisza-ujlak
Szatmár, Halmi, Tisza- 

ujlak, Nagy-szőllős, 
Huszth, Bustyaháza, 

Marmaros-szigeth.

1

314.
Nagykároly-Zi-

lah
iNagy-karoly, Tasnád, 

Szilágy Somlyó, Zilah

316.
Rozsnyó-Zsolna
Rosenau-Sillein

Késmárk, Also- 
kubin

Käsmark, Alsó- 
kubin

Rosnyó, Késmárk, Sze- 
po3szombat,'Liptó-Szt.- 

Miklós, Alsó-Kubin, 
Turócz Szent-Márton, 

Zsolna
Rosenau, Käsmark, Ge
orgenberg, Liptó-Szent- 

Miklos, Alsó-Kubin, 
Turócz-Szent-Márton, 

Sillein

f

Ideiglenesen köz
vetít Alsó-Kubin 

is.
Vorläufig vermit

telt auch Alsó- 
Kubin.
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A vonal 
folyó 

száma.
Nr. der 
Linie

A vonal megne
vezése a végpon

tok szerint.
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Irányába esik 

geht über

Be van kapcsolva 
ist eingeschaltet Megjegyzés

Anmerkung.á siirgönyváltásra. 
zur Correspondenz

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

318.
Kassa-Krakkó
Kaschau-Kra-

kau

Rosnyó, Késmárk 
Neusandec 

Rosenau, Käs
mark, Neusandec

Kassa, Meczenzéf, Szo 
molnok, Rozsnyó, Dob- 
sina, Igló, Lőcse, Kés
márk, Sczawnica, Neu 

sandec, Bochnia, 
Krakkó

Kaschau, Metzenseifen, 
Schmöllnitz, Rosenau, 

Dobschau, Iglö, Leut
schau, Käsmark, Sczaw
nica, Neusandec, Boch

nia, Krakau

osztrák483 sz. 
österr. No. 483.

322. Trencsén-Bécs
Trontschin-Wion

Pöstyén, Pozsony 
Pistyan, Pres

sburg

Trencsén, Vagujhely, 
Pöstyén, Nagy-Szombat 

Poszony, Bécs. 
Trentschin, Neustadl 
a|W. Pistyan, Tyrnau, 

Pressburg, Wien.

osztrák 310 sz. 
österr. No. 310.

324.

Trenesén-Trop-
pau

Trontschin-Trop-
pau

Zsolna, Tesehen 
Sillein, Tesehen

Trencsén, Teplitz, Illa
va, Väg-Besztercze, 

Zsolna, Csacza, Jablon- 
ka, Tesehen, Oderberg, 
M.-Ostrau, Troppau. 

Trentschin, Teplitz, Il
lava, Bistritz a|W, Sil

lein, Csacza, Iablonkau, 
Tesehen, Oderberg, 
M.-Ostrau, Troppau.

osztrák 447 sz. 
österr. No. 474.

V

\  ' *
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'Avonal 
folyó 

száma.
Nr. der 
Linie.

A vonal megneve
zése a végpon

tok szerint.
Benennung der 
Linie nach den 
Endpuncten.

Irányába esik. 

Geht über

Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

Anmerkung.a sürgfinyváltásra. 
zur Correspondenz

megvizsgá
lásra.' 

zur Unter
suchung.

326. Triest-Spalato
Triest-Spalato

Zengg, Knin 
Zengg, Knin

Triest, Fiume, Buccari 
Portore, Zengg, Ptto- 

cac, Gospic, Knin, Sign, 
Spalato.

Triest, Fiume, Buccari, 
Portore, Zengg, Otto- 

cac, Gospic, Knin, Sign, 
Spatato.

osztrák 330 sz. 
Buccari és Porto
ré állomásokat il
letőleg Fiume köz-j 

vetit.
österr. No. 330. 
Beziiglicb der 

Stationen Bucca- 
ri und Portore ver

mittelt Fiume.

1

401. Pest-Ó-Buda 
Pesth Altofen

Buda
Ofen

Pest, Buda, Császár- 
fördö, 0  Buda. 

Pesth, Ofen, Kaiserbad, 
Altofen.

i

403.

Ersckujvár-Su-
rány

Neubäuscl-Su-
rány

Érsekújvár, Surány, 
Neuliäusel, Surány,

406.
Soprony-Kis-

Márton
Ödenburg - Eisen

stadt

Soprony, Kis-Márton 
Odenburg, Eisenstadt

409.
Beszterczebánya 

-Br ezova 
Neusohl-Brezowa

Beszterczebánya, Bre- 
zova.

Nousohl, Brezova

*
%

411.
!

Kassa Torna 
Kaschau-Tofna

Kassa, Torna 
Kaschau, Torna.

-



Távirászeti rendel, tára. 6. íz. 6

ivónál
folyó

(zárna.

A vonal megne
vezése a végpon

tok szerint. Irányába esik
Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

N'r. dói 
Linie.

Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Geht über a sürgönyváltásra, 
zur Corresponded

m egvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

Anmerkung.

4 1 3 . Debreczen-Bö-
szörmény

Debreczen, Böször
mény.

4 1 7 . Csaba-Gyula Csaba, Gyula

•

427. Szobb Ipolyságh. Szobb Ipolyságb.

433. Udvarhely-Csik-
szereda

• Udvarhely,^Csíksze
reda.

435.

Brassó-Kézdi-Vá
sárhely

Kronstadt-Kézdi-
Vásárholy

Brassó, Élőpatak, Sepsi- 
Szent-György, Kézdi- 

Vásárhely. 
Kronstadt, Élőpatak 
Szepsi-Szent-György, 

Kézdi-Vásárhely. *
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A vonal
folyó

száma.
Nr. der 
Linie.

A vonal megne
vezése a végpon

tok szerint.
Benennung der 
Linie nach den 

Endpuncten.

Irányába esik 

Geht über

Be van kapcsolva 
Ist eingeschaltet Megjegyzés.

Anmerkung.a siirgönyváltásra. 
zur Correspondenz

megvizsgá
lásra

zur Unter
suchung

437. Fogaras-Kölialom
Fogaras-ßeps

Fogaras-Köhalom
Fogaras-Reps.

443. Lugos-Buziás Lugos- Buziás.

- ‘

4G1. Marburg-Ro-
hitsc.h

Pettau, Varasd 
Pettau, Varasdiu

Marburg, Pettau, Va
rasd, Krapina, Krapi- 
na-Teplitz, Rohitsch. 
Marburg, Pettau, Wa- 

rasdin, Ki-apina, Krapi- 
na-Teplitz, Rohitsch.

osztrák 345 sz. 
Varasd közvetít 
Krapina, Krapi- 

na-Teplitz és Ro- 
liitsra nézve, 

österr. No. 345- 
Warasdin vermit
telt für Krapina, 
Krapina-Teplitz 
und Rohitsch.

463. Zágráb-Samobor
Agram-Samobor

Zágráb,Samobor 
Agram, Samobor.

469. Zágráb-Pakrácz
Agram-Pakracz

Kutina, Uj-Gra- 
diska, Pozsega 

Kutina, Neu-Gra- 
diska, Pozsega

Zágráb, Ó-Sziszek, Ku
tina, Uj;Gradiska, 

Pozsega, O-Gradiska.
Lipik, Pakrácz. 

Agram, Altsissek, Ku
tina, Neu-Gradiska, 

Pozega, Alt-Gradiska, 
Lipik, Pakracz

osztrák 544 sz. 
österr. No. 544.

Nyomatott az „Athenaeum“ nyomdájában. P e s te n . 1870«



A .  m .  k i í r .

TÁVIBÁSZATI BENDELETEK
__________ T A R A . __________
7. szám, 1870. Ju n iu s 15.

Az ad ó -és  szolgálati d ijlevonások  
k ö rü li e ljárásnak  rendezése.

10,174/3266. szám.

A földművelés, ipar es kereskedelemügyi m. 
k. ministerium egyetértve a m. kir. pénzügyi 
ministeriummal a jövedelmi adók és szolgálati 
dijak kivetése beszedése és felszámolását ille
tőleg a következő utasításokba foglalt szabá
lyokat állapította meg, melynek pontos meg
tartása a m. kir. távirda intézet összes köze
geinek szoros kötelességévé^ tétetik.

I.
Utasítás

a magyar korona országainak terülotén lé
tező távirdai pénztáraknál utalványozott ál
landó fizetések és illetmények után járó jöve
delmi- és személyes kereseti adó kivetése, be
szedése és felszámolása iránt.

1. §•
A magyar korona országainak területén lé

tező távirdai pénztárak kötelesek a náluk 
utalványozott állandó fizetések, pót-nyug-el- 
látási- és kegydijak s. a. t. élvező egyéneket 
az ide mellékelt 1. mintázatú lajstrom szerint 
két példányban minden év január 15-éig ösz- 
szeirni, ezen összeirási lajstromok első tiz, to
vábbá a 13, 16 és 17. számú rovatait betölteni 
és azokat a betöltés után azon kir. adóhivatal
nak, molyok területén az illető pénztár vagy 
hivatal létezik, Buda-Pesten és O-Budán köz
vetlenül a pesti pénzügyigazgatóság számvevő 
osztályához átküldeni.

2. § .
A tnagy. kir. táv. számosztály azon állandó 

járandóságokra nézve, melyekről a számfej
tést eszközli, az 1. §-ban megjelelt lajstromo-

i^egelung des Vorganges betreffs 
der S teu er- und  D ienst -  T axen- 

Abzüge.
Nr. 10,174/3266.

Das könig. ung. Handelsministerium hat im 
Einvernehmen mit den könig. ucg. Finanzminis
terium bezüglich der Bemessung, Einhebung 
Verrechnung der Steuern, dann der Diensttaxen 
die in nachfolgenden Instructionen enthaltenen 
Normen festgestellt, deren genaue Befolgung 
sämmtlichen Organen der könig. ung. Telegra
phenanstalt zur strengen Pflicht gemacht wird.

I.

Instruction
über dio Bemessung, Einhebung und Ver
rechnung der Einkommensteuer, dann der Per
sonal-Erwerbsteuer von den bei den Telegra 
phenkassen im Gebiete der zur könig. ung. 
Krone gehörigen Länder angewiesenen stehen
den Bezügen.

§• I-
Jedo Telegraphenkassa des zur könig. ung. 

Krone gehörigen Roichgebietes ist verpflichtet 
längstens bis zum 15. Jänner jeden Jahres ein ta
bellarisches Verzeiclmiss nachdem angeschlos
senen Formulare 1. über alle jene Personen 
denen bei derselden Gehalte oder Löhnungen, 
Gehaltszulagen, Ruhe- und Versorgungsge
nüsse u. s. w. zur Auszahlung angewiesen 
wurden, in doppelter Ausfertigung zusammen
zustellen, die ersten zehn, dann die 13. 16. und 
17. Spalte dieses Verzeichnisses auszufüllen,und 
nachdem solches geschehen, dasselbe demjeni
gen könig. ung. Steueramte in dessen Bezirk 
die betreffende Telegraphenkassa liegt, in Pest- 
Ofen und Alt-Ofen aber unmittelbar der Rech
nungs-Abtheilung der Pester Finanz-Direktion 
einzusenden.

§• 2.
Eine gleicho Tabelle übersendet die Telegra* 

phen-Rochnungsabtheilung des könig. ung. 
Handelsmiinstersium an die Rechnungsabthei-

1
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kát szinte közvetlenül a pesti pénzügyi igaz
gatóság számvevő osztályához küldi be.

3 .  § .

A magy. kir. adóhivatalok a hozzájuk érke
zett összeirási lajstromok mind két példányá
nak 11., 12., 14., 15, és 18-dik rovataiban az 
adót kivetik, a kivetés eredményét az össze
irási lajstromokba tételenkint bevezetik és az 
ebben összesommázott adót saját számfejtő 
könyvükben előírják; ezen munkálat bevég
zése után pedig valamennyi összeirási és kive
tési lajtromokat legfelebb január végéig az 
illető pénzügyi igazgatóság számvevői osztá
lyához beküldik.

4. §.
A m. kir. távirdai számosztály és a Buda

pesten és O-Budán létező m. kir. távirdai pénz
tárak utján beérkezett lajstromok alapján az 
az esedékes adót a pesti pénzügyi igazgatóság 
számvevő osztálya veti k i; az eként kivetett 
adóösszegek a pesti m. kir. adóhivatalnál csak 
sommásén könyvelendők és bevételben felszá- 
molandók lévén.

5. §.
Az eképen kivetett adó egyenlő havi rész- 

etekben beszedendő.

6. § .

Az év folyamában beállott szaporodások és 
apadásokról kötelesek a távirdai pénztárak 
illetőleg a táv. számosztály minden év végével 
külön kimutatásokat készíteni, és ezeket a 
fentebbi szakaszokban megjelelt mód szerint a 
pénzügyi igazgatóságok számvevő osztályai
hoz január végéig beküldeni.

7. §.
A pénzügyi igazgatóságok számvevő osztá

lyai a hozzájuk beérkezett lajstromokat sza- 
bályszerüleg átvizsgálják, a vizsgálat alkalmá
val netalán felmerülő hiányokat kiigazítják és 
a megállapított esedékes adót főkönyvükben 
előírják; a megvizsgált lajstromok másod pél
dányát őrizet végett megtartják, az első pél
dányt pedig a pénzügyi igazgatóságok utján 
az illető adó hivataloknak, Budapesten pedig 
egyenesen a Budapesten létező távirdai pénz
táraknak illetőleg távirdai számosztálynak 
visszaküldik.

iung der Pester Finanzdirektion bezüglich aller 
jener stehenden Bezüge deren Liquidirung der 
Telegraphen-Rechnungsabtheilnng obliegt.

§. 3.
Die könig. ung. Steuerämter bemessen in den 

Spalten 11. 12. 14. 15. und 18. der bei ihnen 
eingelangten Zusammenschreibungen die ent
fallenden Steuerbeträge, stellen die Resultate 
der Steuerbemessung in den Tabellen Post für 
Post heraus, und schreiben die Endsumme der 
einzuhebenden Steuern in ihren eigenen Liqui
dationsbüchern vor; sodann übersenden sie 
sämmtliche Steuertabellen und zwar längstens 
mit Ende der ihnen vorstehenden Finanzdirek
tion.

§• 4.
Auf Grund der Telegraphen-Recbnungs-Ab- 

theilung des könig. ung. Handelsministeriums, 
dann der von den Telegraphenkassen Pest- 
Ofens und Altofens vorgelegten Tabellen wird 
die zu entichtende Steuer von den Rechnungs
abtheilungen der Pester Finanzdirektion be
messen; die solcherweise ausgemittelten Steuern 
werden von dem Pester könig. ung. Steueramt 
nur summarisch verbucht und verrechnet.

§. 5.
Die solcherweise ausgemittelten Steuern sind 

von den Steuerpflichtigen in gleichen Monats
raten hereinzubringen.

§. 6.
Uber die im Laufe eines Jahres ergebenden 

Steuerzuwächse oder Abfälle sind die Telegra* 
fen-kassen rücksichtlich die Telegrafen-Rech- 
nungs-abtheilung des könig. ung. Handelsminis
teriums verpflichtet, besordere Ausweise nach 
in den vorigen Abschnitten bezeichneten Nor
men zu verfassen und bis Ende Jänner an die 
Rechnungsabtheilungen der Finanzdirektionen 
eiuzus enden.

§. 7.
Die Rechnungsabtheilungen der Finanzdi

rektionen werden die bei ihnen eingelangten Ta
bellen der vorschriftsmässigen Prüfung unter
ziehen, die bei dieser Prüfung sich allenfalls he
rausstellenden Mängel ausgleichen und die rich
tig gestellte Steuerschuldigkeit in ihren Haupt
büchern vorschreiben; das eine Exemplar der 
rectificirten Tabellen werden sie selbst in Auf 
bewahrung nehmen, das andere aber schicken 
sie im Wege der Finanzdirektionen an die be
treffenden Steuerämten, in Pest-Ofen aber di
rekt an die in Pest-Ofen befindlichen Telegra
phenkassen, rüksichtlich an die Telegraphen- 
Rechnungsabtheilung des könig. ung. Handels
ministeriums zurük.



/ f / ?  

9 3

8. §.

Hasonlóképen tárgyaltatnak a szaporodá
sok ás apadások iránt beérkező kimutatá
sok is.

9. §.
A m. kir. adóhivatalok a kivetési munkála

tok vissza érkezése után a távirdai pénztárak 
összeirási lajstromát az adójárulékok beszedése 
végett a távirdai pénztáraknak visszaküldik. 
A távirdai pénztárak ellenben a kivetési laj
stromok alapján az adójárulékokat tótelenkint 
saját számfejtő könyvükben vagy az ezeket 
pótló előjegyzésekben előírják.

10. §.
Minden távirdai pénztár tartozik a nála ál

landó illetmények után befolyt személyes ke
reseti és jövedelmi adókról a 2 minta sze
rint rovatozott rendes napi jegyzéket vezetni 
azt minden hó utolsó napján lezárni, a besze
dett összeget saját letéteményi naplójában egy 
részt mint idegen pénzt bevételezni, más részt 
pedig mint az ilotő m. kir. adóhivatalnak át
küldött összeget kiadásba tenni, és a pénzt 
azon adóhivatalnak, melynél az előírás történt 
a napi adójegyzék és ellennyugta kíséretében 
haladék nélkül beküldeni.

11. § .

A hónap folyamában teljesitett adólevoná
sok ezentúl is kitüntetendök az illletmény- 
jegyzék megfelelő hasábjában, s a hónap le
zártával megjegyzendő, hogy a beszedett adók 
összege a letéti naplóban felszámittatott.

12. §.

Jelen utasítás érvényes 1870. évi január 
1-sejétől.

n .
Utasítás

a magyar korona országainak területén lé
tező távirdai pénztáraknál utalványozott ál
landó fizetések után járó szolgálati dijak kive
tése, beszedése és felszámolása iránt.

1. §•
A szolgálati dijak kivetése azon pénztárt il

leti, melynél a távirdai tisztnek vagy szolgá-

§• 8.

In gleicher Weise werden diejenigen Tabel
len behandelt, welche bezüglich der Erhöhung 
oder der Herabminderung der Steuern oinlan- 
gen.

§• 9.
Die könig. Ungar. Steuerämter senden nach 

dem Zurücklangen der Steuer-Tabellen diejeni
gen welche die Telographenkassen betreffen 
zum Behufe der Einhebung der Steuerschuldig
keit an die Telegraphekassen zurück, diese da
gegen schreiben die in den Tabellen ersichtlich 
gemachten Steuerschuldigkeiten Post für Post in 
ihren Liqnidationsbüchern oder den dieselben 
vertretenden Vormerkungen vor.

:§. io.
Jede Telegraphenkasse ist verpflichtet über 

die bei ihr einlaufenden Personalerwerb und 
Einkommensteuern, ein nach dem angeschlosse
nen Formulare 2 anzulegendes Verzeichniss zu 
führen, dieses am lezten jeden Monates abzu- 
schlissen, die eingegangenen Steuerbeträge in 
ihren Depositen-Journale einerseits als fremdes 
Geld in Empfang, andererseits aber als dem 
betreffenden kön. ung. Steueramt übermachten 
Betrag in Ausgabe zu stellen, und das Geld 
demjenigen Steueramte, bei welchem die Vor
schreibung der Steuer geschah, im Begleitung 
des Steuervorzeichnisses und eines Gegenschei
nes ohne Verzug einzusenden.

§• 11.
Die im Laufe eines Monates realisirten Steu

erabzüge sind wie bisher, so auch fernerhin 
in der hiefür bestehenden Spalte des Aktivitäts- 
Verzeichnisses ersichtlich zu machen, und am 
Monatsschlusse die Bemerkung zu machen, dass 
die Summe der eingehobenen Steuern in das De
positenjournal eingestellt wurde

§ .  12.

Die gegenwärtige Verordnung tritt von 1. Jä- 
ner 1870 an in Wirksamkeit.

II.
Instruction

über die Bemessung, Einhebung und Ver
rechnung der Diensttaxen solcher Beamten und 
Diener, deren Bezüge bei den Telegaphenkas- 
sen im Gebiete der zur ung. Krone gehörigen 
Länder zur Auszahlung angewiesen wurden.

§ 1.
Die Bemessung der Diensttaxen erfolgt durch 

diejenige Kassa, bei welcher der taxpflichtige
1*
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nak díjköteles illetménye kifizetésre utalvá
nyoztatok.

Azon illetményekre nézve, melyekről a 
számfejtést a kereskedelmi m. b. ministerium 
távirdai számosztálya eszközli, a szolgálati di
jak tartozását ezen szám osztály határozandja 
meg.

2. § .

A szolgálati dijak kivetésének módozata, 
az e részben megtartandó óvatosság, valamint 
a díjrészletek beszedése körül a távirdai pénz
tárak jövőre is az eddig mérvadó volt szabá
lyokat követendik, s molyok ezen utasítás II. 
függelékében kivonatilag emlékezetbe hozat
nak.

A szolgálati dijak szabályszerű kivetése fö
lötti ellenőrködést mint addig még e részben 
más intézkedés nem történend a m. k. keres
kedelmi minisztérium távirdai számosztálya 
eszközli.

3. §.
Minden távirdai pénztár tartozik a befolyt 

szolgálati dijakról rendes napi jegyzéket a 
a mellékelt 3 minta szerint vezetni, azt a hó
nap utolsó napján lezárni, a befolyt összeget 
egyfelől mint idegen pénzt a letéti naplóban 
bevételezni, másfelől a kerületbeli adóhiva
talhoz a nevezett jegyzék és egy ellennnyugta 
kíséretében azonnal elszállitani és egyidejűleg 
a letéti naplóban (az adóhivataltól nyert^nyug- 
ta okmányolása mellett) kiadásba tenni.

4. §.
A 3. szakaszban meghagyott felszámolási 

módozat csak a magy. kir. távirdaintézet lét
számához tartozó tisztviselők és szolgáktól 
beszedett szolgálati dijakra áll. A kiküldött 
császári kir. távirdai tisztek és szolgák szolgá
lati dijai ellenben minden hó végével sommá
san az illetmény jegyzék adatainak alapján a 
forgalmi naplóba teendők át mint a császári 
kir. távirdai kormányzat javára befolyt át
futó bevétel.

5. §.
A hónap folyamában teljesített szolgálati 

dijlevonások ezentúl is kitüntetendők az illet-

Bezitg eines Telegraphon-Beamten oder Die
ners zur Auszahlung angewiesen wurde.

Bezüglich jener Bezüge, deren Liquidirung 
der Telegraphen-Rechnungsabthcilung des kö- 
nig. ung. Handelsministeriums obliegt, stellt 
die Diensttaxschuldigkeit diese Rechnungs ab- 
theilung fest.

§ . 2.

Bezüglich der Bemessung der Diensttaxen, 
so wie der dabei beobachtenden Vorschriften, 
dann im Betreff dev Einhebung der Diensttax- 
raten haben sich die Telegraphenkassen auch 
fernerhin nach den bisherigen Normen zu hal
ten, welche auszugsweise im II. Anhänge 
dieser Anweisung in Erinnerung gebracht wer
den.

Die Controllle über die richtige Bemes
sung der Diensttaxen seitens der Telegra
phenkassa wird in so lange, als hierüber nicht 
in einer andern Weise verfügt wird, von der 
Telegraphen Rechnungsabtheilnng des könig. 
ung. Handelsministeriums geübt werden.

§. 3.
Jede Telegraphenkassa ist gehalten über 

die bei derselben eingeflossenen Diensttaxen 
ein regelmässiges Verzeichniss nach dem ange
schlossenen Formular 2. zu führen, dasselbe am 
letztenTage einesjedenMonates abzuschliessen, 
die cingehobenen Taxbeträge einerseits im 
eigenen Depositen-Journal als fremdes Geld 
in Empfang zu stellen, andererseits aber an 
das jenige Steueramt, in dessen Bezirk die 
betreffende Telegraphenkassa gelegen ist, unter 
Zulage des erwänten Verzeichnisses und eines 
Gegenscheines alsogleicli baar abzuführen, 
gleichzeitig aber im Depositen-Journale unter 
Beischlusz der Steueramtsquittung zu veraus
gaben.

§• 4.
Das im vorigen §. angeordnete Verfahren 

findet jedoch nur bezüglich der Diensttaxen 
derjenigen Beamten und Diener statt, welche 
dem könig ung. Beamtenstande angehören. Die 
Taxabzüge der exponirten k. k. Telegraphen- 
Beamten und Diener dagegen sind am Ende 
jeden Monats auf Grund der Daten des Akiivi- 
täts-Verzeichnisses summarisch in das Conto 
corrente zu übertragen, und hier als zu Gunsten 
der kais. könig. österreichischen Telegraphen 
Verwaltung eingohobene Beträge in Empfang 
zu stellen.

§. 5.
Die im Laufe eines Monats realisirten Tax

abzüge sind wie bisher in der hiefür bestehen-
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ményjegyzék raegfelö hasábjában s a hónap 
lezártával az illetményjegyzékben pontosan ki
mutatandó, hogy a szolgálati dijlevonások ösz- 
szegéből mekkora részösszeg illeti a magy. 
kir. kincstárt, mely a letéti naplóba s mek
kora a császári kir. kormányzatot mely a for
galmi naplóba vittetett át.

6. § .

Jelen utasítás érvényes f. év julius 1 -töl.

I. Függelék.

1. A horvát és slavonországban lévő távír
dái pénztárak kötelesek a folyó év múlt hónap
jaiban beszedett adókat egy különös kimuta
tásban összeállítani, összegezni s ekként kimu
tatott adóösszeget a kimutatás és egy ellen
nyugta kíséretében az illető adóhivatalhoz át
szállítani. s tekintettel hogy az adó levoná
sok eddig a forgalmi naplóban lettek bevéte
lezve, az elszállított adóösszeg a forgalmi nap
lóban teendő kiadásba.

2. A távirdai pénztárak által eddig vezetett 
szolgálati dij és adó sommázatok (Taxen und 
Steuersummarium) vezetése megszüntetik.

3. A megelőző két utasításban érintett 
nyomtatványok (1, 2 és 3. minta) a magy. kir. 
távirdai közp. raktárból fognak megkeresésre 
kiszolgáltatni.

II. Függelék.
K i v o n a t o s  ö s s z e á l l í t á s a  a s z o l g á 
l a t i  d i j a k  k i v e t é s e  s l e v o n á s a  k ö 

r ü l  k ö v e t e n d ő  s z a b á l y o k n a k .

Szolgálati dij alá esnek .az állandó mi
nőségben kinevezett állami hivatalnokok és 
szolgák rendszeresitett fizetéseit képező járan
dóságok azon összegei, melyek a 300 forintot 
meghaladják.

A szolgálati díjnak ennélfogva csak akkor 
van helye, ha a dij alá eső járandóságok ösz- 
szege a 300 frtot meghaladja, és csak is a meg
haladó többlet összegére szabandó ki; meg- 
állapittatik pedig:

az elßö állandó kinevezésnél a dij mentes 300

den Spalte des Aktivitäts-Verzeichnisses er
sichtlich zu machen. Am Schlüsse des Aktivi- 
täts-verzeichnisses aber ist anzuführen, welcher 
Theilbetrag der eingehobenen Taxsummmen die 
könig. ung. Telegraphen-Beamten und Diener 
betrifft und in das Depositen-Journal übertra
gen wurde, und welcher Theilbetrag, als von 
den exponirten kais. könig. Beamten und Die
nern herrührend in des Conto corrente Journal 
übernommen wurde.

§ . 6 .

Die gegenwärtige Verordnung tritt vom 1. 
Juli 1870. an in Kraft.

Anhang I.

1. Die Telegraphenkassen der Königreiche 
Kroatien und Slawonien haben die in den be
reits verflossenen Monaten dieses Jahres einge
hobenen Steuern in einem besondern Verzeich
nisse zusammenzustellen, zu suwmiren, und 
den sich ergebenden Betrag unter Zulage die
ses Verzeichnisses und eines Gegenscheines an 
das betreffende Steueramt abzuführen. Mit 
Rücksicht darauf, das die Steuerabzüge bisher 
im Conto corrente in Empfang gestellt wurden, 
ist der an das Steueramt verabfolgte Betrag in 
diesem Falle im Conto corrente Journal zu 
verausgaben.

2. Das von den Telegraphenkassen bisher 
geführte Steuern und Taxensummarium entfällt 
für die Zukunft.

3. Die in den beiden vorhergehenden Instruc
tionen angeführten Drucksorton (Formular 1, 
2. und 3.) sind vom könig. ung. Telgrapen-Cen- 
traldepot anzusprechen.

Anhang II.
A u s z u g s w e i s e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  
d e r  b e i  de r  B e m e s s u n g  u n d  E i n h e 
b u n g  de r  D i e n s t t a x e n  zu b e a c h 

t e n d e n  N o r m e n .
Der Diensttaxe unterliegen diejenigen den 

systemisirten Gehalt der in stabiler Eigen
schaft ernannten Staats-Beamten und Diener bil
denden Beträge, welche die Summe von 300 
Gulden übersteigen.

Die Diensttaxe hat demnach nur dann einzu
treten, wenn die taxbaron Bezüge den Betrag 
von 300 Gulden überschreiten, und ist nur von 
dem Mehrbeträge zu bemessen; sie beträgt :

bei der ersten stabilen Ernennung ein drit-
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forintnak az utalványozott rendszeres fizetés
ből való levonása után fenmaradó többletnek 
egy harmadrészében;

minden ezután következő magasabb fizete’s- 
belépésnél pedig a dijkötelesnek utalványo
zott uj rendszeres fizetéséből leszámitandó azon 
összeg melytől a szolgálati dijakat már előbb 
lefizette, s az igy nyert maradék egy harmadré
sze vetendő ki szolgálati dij gyanánt.

Ennélfogva rendszerint azon összeg, melytől 
az alkalmazott akár polgári, akár hadi szolgá
latban az országfejedelmi szolgálati dijt már 
lefizette, későbbi kinevezések s előléptetések 
alkalmából történendő dijkiszabásoknál az uj 
állomással járó fizetésből mindég levonandó, s 
a szolgálati dij csak a maradék-összeg után 
vetendő ki s hajtandó be, nem tekintve azt 
húzta-e az alkalmazott új kineveztetése vagy 
előléptetésekor azon fizetést, melytől a szolgá
lati dijakat már előbb lefizette, vagy sem.

Oly hivatalnok, a ki állomásáról önként le
mondott, vagy elkövetett vétsége miatt állo
mását elvesztette későbben azonban újra ál
landó hivatalt nyer, uj kineveztetésekor a szol
gálati dijak tekintetében oly 'eljárásban része
sül, mintha alkalmazva még nem volt volna.

Oly hivatalnokok, a kik az illető szolgá
latra való alkalmatlanságuknál fogva állomá
sukról elmozdittattak, tehetségeiknek megfe
lelő más állomásra való újabb alkalmaztatásuk 
esetében a szolgálati dijakat illetőleg [nem uj 
alkalmazottaknak hanem oly hivatalnokoknak 
tekintendők, a kik egy állomásról másra átté
tettek.

A szolgálati dij azon naptól, melyen a hiva
talnok dij alá eső fizetését vagy fizetése eme
lését húzni kezdi, számítandó tizenkét hónap 
alatt ugyanannyi egyenlő havi részletben fize
tendő be, s a dij alá eső fizetés kiszolgáltatá
sára utasitott pénztár hivatalnokai arról sze
mélyesen felelősek, hogy a levonások a díjköte
les fizetéséből szabályszerűen megtörténjenek.

Ha hivatalnok a szolgálati dijak lerovására 
kiszabott idő leforgása előtt ideiglenes vagy 
állangó nyugalomba helyeztetik, vagy a nyu- 
galmazáshoz megkivántató feltételeknek való 
megnemfelelése miatt végkielégítésben része- 
sittetik, vagy bármely más oknál fogva szol
gálni megszűnik; akkor a szolgálati dijból 
csak annyi havi részletet köteles fizetni, a 
mennyi havi részlet őt illető szolgálati fizeté
séből meegilleti.

Ha a szolgálati dij leróvására kiszabott idő 
letelte előtt ideiglenes vagy állandó nyugalom
ba lépett, vagy végkielégítést kapott hivatal

tel des Mehrbetrages, welcher nach Abzug der 
taxfreien 300 Gulden von dem angewiesenen 
systemisirten Gehalte übrigbleibt;

bei jeder folgenden Erwerbung eines hö
heren Bezuges : ein drittes des Betrages, wel
cher nach Abrechnung desjenigen, von dem der 
Taxpflichtige schon vorher die Diensttaxe en
trichtet hat, von dem neuen systemisirten Ge
haltsbezügen desselben übrig bleibt.

Es ist daher in den Regel der Betrag, von 
welchem ein Angestellter im Civil- oder Mili
tärdienste die landesfürstliche Diensttaxe be
reits einmal gezahlt hat, behufs der Taxbe- 
messung bei nachfolgenden Anstellungen und 
Vorrückungen von dem mit dem neuen Dienst- 
platze verbundenen Gehalte stets in Abzug zu 
bringen, und die Diensttaxe nur von dem Reste 
zu bemessen und zu entrichten, der Angestellte 
mag zur Zeit seiner neuen Anstellung oder Vor
rückung in dem Genüsse des Gehaltes, woran 
er die Taxe bereits gezahlt hat, noch gestan
den sein oder nicht.

Wird einem Beamten welcher, auf seine An
stellung freiwillig verzichtet hatte, oder we
gen eines Verschuldens seiner Anstellung 
verlustig wurde, in der Folge wieder eine sta
bile Anstellung verliehen, so wird er bezüglich 
der Diensttaxe so behandelt als hätte er noch 
keine Anstellung gehabt.

Beamte welche blos wegen ihrer Untaug
lichkeit vom Dienste entfernt wurden, sind, 
wenn sie in der Folge auf einen ihren Fäligkei- 
ten angemessenen Dienstposten wieder unter
gebracht werden rücksichtlih der Diensttaxen 
nicht wie Neuangestellte sondern wie Beamte 
zu behandeln, welche von einem Dienstplatze 
auf den andern versetzt werden.

Die Dienttaxe ist binnen zwölf Monaten vom 
Tage an, von welchem dem Beamten der der 
Taxe unterliegende Gehalt oder Gehaltzu
wachs gebührt, in eben so vielen gleichen Ra
ten unter persönlichen Haftung der Beamten 
der Kassa, aus welcher der taxbare Gehalt ge
zahlt wird, von den Bezügen des Taxschuld- 
ners abzuziehen.

Wenn ein Beamter vor Verlauf der zur 
Entrichtung der Diensttaxen festgesetzten 
Zeit in zeitlichen oder bleibenden Ruhestand 
versetzt, oder wegen Mangels der zur Erlan
gung eines Ruhegehaltes erforderlichen Bedin- 
dingungen abgefertigt wird, oder aus was im
mer für einer Ursache zu dienen aufhört, so 
hat er an der Dienstaxe nur soviele Monats
raten zu zahlen, als ihm an seinem Activge- 
halte gebühren.

Wird ein Beamter, welcher vor Verlauf der 
zur Entrichtung der Diensttaxe festgesetzten 
Zeit in den zeitlichen oder bleibenden Ruhe-
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üok későbben valami állandó hivatalra akár an
nál nagyobb fizetéssel újra állandóan alkal- 
maztatik, akkor a szolgálati díjnak az előbbi 
hivatalából való kilépése alkalmával még le 
nem rovott havi részleteket ugyanannyi hó
nap alatt leróni tartozik, a hány részlet fizetet- 
len maradt volt.

Az újabb fizetésnek az előbbit meghaladó 
többletét illetőleg a szolgálati dij az általános 
szabályok szerint külön vetendő.

Azon rendeletekben, melyek kinevezések al
kalmával a fizetések utalványozását illetőleg 
alsóbb hivatalokhoz vagy közvetlenül a pénz
tárakhoz intézteinek, mindég különösen fel
említendő, váljon a kinevezett állomása és ma
ga a kinevezés is á l l a n d ó - e  vagy i d e i g 
l e n e s .

Ha valaki oly állomásra, melyen ideiglene
sen volt alkalmazva, állandóan neveztetik ki, 
arról a pénztár, melyből az illető fizetését huz
za, még akkor is értesítendő, ha azzal uj fize
tés utalványozása nem jár.

A szolgálati dijak kivetése a fizetés utalvány 
alapján történik.

Minden pénztárnál és hivatalnál, hol dij alá 
eső fizetések utalványozva vannak, a kivetett 
szolgálati dijak a számfejtő könyvben vagy az 
ezt pótló a kiszolgáltatandó fizetésekről veze
tett előjegyzésekben előjegyzendők. Nemkü
lönben feljegyzendők ott a szolgálati díjki
vetésére befolyóadatok is, úgyszintén azon 
díjrészletek, melyek netán megelőzött kine
vezések alkalmából még le nem rovattak, és a 
részelek befizetésére kiszabott időnek netán 
engedélyezett meghosszabbítása vagy azoknak 
törlése.

Hogy az ellenőrző számvevőség a szolgálati 
dijak kivetéséről értesüljön az a számfejtő 
könyvekben előjegyzett adatokkal együtt a 
dij alá eső fizetés első részletéről szoló nyug
tára rá vezetendő. Mig a dijlevonás tart, azt 
az illető fizetésről szóló nyugtákra mindég kell 
rávezetni.

A díjkivetésnél szükséges felvilágosításokat 
adni különösen az utoljára húzott fizetés után 
fizetni kellett szolgálati dijaknak megtörtént 
lerovását a fizetési iv vagy egyébb elismer
vény által hitelesen kimutatni, a díjköteles 
tartozik.

A szolgálati dijak lerovásának bizonyságáúl 
rendesen a fizetési iv szolgál, melyben a kive-

stand versetzt oder abgefertigt wurde, in der 
folge auf einem stabilen Dienstplatze mit dem 
vorhergenossenen oder einem grösseren Gehalte 
wieder stabil angestellt, so hat er die zur Zeit sei
nes Dienstaustrittes noch nicht fällig gewesenen 
Raten an der Diensttaxe in so viel Monaten zu 
entrichten, als solche Raten Ausständig sind.

In Rücksicht auf die Diensttaxe von jenem 
Betrage, um welchen der neue Gehalt den vo
rigen übersteigt, ist sich nachden allgemeinen 
Grundsätzen zu benehmen.

In jeder Verordnung, welche an die unter 
Behörde oder unmittelbar an die Kassa wegen 
Anweisung der Bezüge aus Anlass der Diens
tesverleihung ergeht, ist jedesmal ausdrücklich 
anzugeben, ob der verliehene Dienstposten und 
die Verleihung selbst s t a b i l  oder p r o v i 
s o r i s c h  ist.

Wird Jemanden ein früher provisorisch be
kleideter Dienstposten stabil verliehen, so ist 
auch in dem Falle, wenn keine neue Gehalts
anweisung erfolgt, die Kasse bei welcher die 
Bezüge angewiesen sind davon zu verständi
gen.

Die Taxvorschreibung ist auf Grund der 
Gehaltsanweisung vorzunehmen.

Jede Kassa und jedes Amt welches zur Er- 
folgung des taxpflichtigen Gehaltes angewie
sen wurde, hat die bemessene Diensttaxe in 
dem Liquidationsbuche in den dasselbe vertre
tenden Vormerkungen über die zu erfolgenden 
Gehalte vorzuschreiben. Auch die auf die Tax- 
bemessung bezughabenden Momente, sowie die 
allfälligen aus vorausgegangenen Dienstesver
leihungen noch rückständigen Taxen, die Tax- 
zufristungen und die erfolgten Taxratenzah- 
lungen und Abschreibungen an diesem Orte 
ersichtlich zu machen.

Die Vorschreibung der Diensttaxe ist, da
mit die censurirende Buchhaltung davon Kenn- 
niss erhalte, mit den im Liquidationsbuche 
enthaltenen Momenten auch auf der Quittung 
über die erste Rate des taxbaren Bezuges er
sichtlich zu machen. So lange der Taxabzug 
fortbesteht, ist derselbe auf jeder Gehaltsquit
tung ersichtlich zu machen.

Der Taxpflichtige ist verbunden, die zur 
Vorschreibung nöthigen Auskünfte in glaub
würdiger Art zu liefern, insbesondere dort, wo 
es sich um die Nachweisung der Taxen von 
dem zuletzt bezogenen Gehalte handelt, den 
Zahlungsbogen oder eine sonstige Bestättigung 
beizubringen.

Als Nachweis über die Entrichtung der 
Diensttaxen dient dem Taxpflichtigen in dev



tás előjegyeztetik s minden egyes részletlevo- 
nás is elismertetik; de külön elismervény is 
adandó ki a díjkötelesnek a teljesített be
fizetésről ha kivánja. A kivetett szolgálati díj
nak teljes befizetése után, valamint oly esetben 
is, ha az illető díjkötelesnek különösen kifeje
zett kívánsága nélkül is nyugta állítandó ki a 
befizetett díjrészletekről.

Sem a díjjegyzéknek hiánya,'joly esetekben 
a hol a díjkivetés nem a fizető pénztárt vagy 
hivatalt magát illeti sem a biztosdij kivetéshez 
szükséges hiteles adatok kéznél nem léte miatt 
az utalványozott fizetés kiszolgáltatására uta
sított pénztárnak vagy hivatalnak a szolgálati 
dijak levonását elhalasztani nem szabad ; ha
nem ily esetekben a szolgálati dij fejében az 
illető fizetésből oly összeg vonandó le, mely a 
körülmények szerint a díjköteles valószínű 
tartozásának tekintetik. De ezen díjkivetés 
úgy a számfejtő könyvben, mint a fizetés első 
részletéről szóló nyugtán is világosan i d e i g 
l e n e s n e k  tüntetendő ki.

Ha a díjjegyzék megérkezte vagy a kívánt 
hiteles adatok előkerülte után különbség mu
tatkoznék, ez a reá következő részletfizetéskor 
kiegyenlitendő.

Az ily oknálfogva a levonásokban előálló 
változtatás úgy a számfejtő könyvben mint 
azon nyugtán is feljegyzondő, mely a változott 
levonással járó részletfizetésről szól; a saját 
hatáskörben kivetett dijak ily változtatása az 
irt helyeken indokolandó.

A dijkivetésnek e megállapítása az illető 
fizetési nyugtán akkor is teljesítendő, ha az 
ideiglenes díjkivetés helyesnek találhatott.

Azon hivatalok és pénztárak, a melyek szol
gálati dijakat kivetettek tartoznak minden év 
végével a kinnlevö szolgálati dijakról 
számfejtő könyveik tartalma alapján személy- 
szerinti kimutatásokat készíteni, s ezekben 
azon részleteket is kimutatni, a melyek már 
levonattak ugyan, de a dijjövedéki pénztárba 
még nem szolgáltattak át. Ezen kimutatásokat 
azon ellenőrző számvevőségnek kell bekül
deni, mely a dij alá eső állandó járandóságok 
ellenőrzésére van hivatva.

Regel sein Gehaltszahlungsbogen, in welchem 
die Vorschreibung ebenfalls aufgenommen, 
und jede Ratenzahlung bestättigt wird; doch 
ist ihm auf sein Verlangen auch eine[besondere 
Bestättigung über die Entrichtung der Dienst- 
taxraten zu erfolgen. Nach Entrichtung der 
ganzen Taxe, oder wenn die Gehaltseinstellung 
früher erfolgt, ist eine Quittung über die ge
zahlte Taxe dem Tagspflichtigen ohne sein 
Verlangen zu erfolgen.

Weder der Abgang der Taxnote in den 
Fällen, in welchen die Bemessung der Dienst
taxe der Kasse oder dem Amte selbst nicht 
zusteht, noch der Abgang der zur sicheren 
Bemessung der Taxe erfordérlichen Nachwei
sungen berechtigt die Casse oder das Amt, 
welche den Gehalt zu erfolgen haben, den Ab
zug des Betrages, welche sich nach der Sach
lage als wahrscheinliche Schuldigkeit des Tax- 
pflichtigen ergibt, zu unterlassen. Diese Taxbe- 
messungistjedoehim Liquidationsbuche und auf 
der'ersten Gehaltsquittung ausdrücklich als eine 
e i n s t w e i l i g e  zu bezeichnen.

Zeigt sich beim Einlagen der Taxvorschrei- 
bung oder beim Empfange der verlangten Aus
kunft ein Enterschied, so ist derselbe bei 
dem darauffolgenden Zahlungstermine auszu
gleichen.

Die aus diesem Anlasse eintretende Aende* 
rung in den Abzügen ist sowohl im Liquida
tionsbuche; als auch auf der Quittung über 
jene Gehaltsrate ersichtlich zu machen, bei 
welcher der geänderte Abzug eintritt, und bei 
Bemessungen im eigenen Wirkungskreise ent
sprechend zu begründen.

Die Begründung der Taxbemessung auf der 
entsprechenden Quittung hat auch dann statt
zufinden, wenn das vorläufige Taxausmass als 
richtig bestättigt erscheint.

Am Schlüsse eines jeden Jahres haben die 
Aemter und Kassen, welche Taxbemessungen 
vorgenommen haben, eine individuelle Nach
weisung über die nach Inhalt ihrer Bücher bei 
den Partheien noch ausständigen Diensttaxen 
zu verfassen und hierauf auch jene Beträge er
sichtlich zu machen, die zwar bereits eingeho
ben, aber dem Taxgefälle bis dahin noch nicht 
zugeführt worden sind. Diese Nachweisung ist 
an die Censursbehörde einzusenden, welcher 
die Controlle über die dem Taxabzuge unter
liegenden stehenden Genüsse zusteht.

Pest am 24-ten Mai 1870.Kelt Pesten, 1870. május 24-én.
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(I. minta.) (Formular I.)

M . k ir . tá v ir d a i p é n z tá r K . u n g . T e le g r a p h e n -C a s se .

L a j s t r o m a
az állandó fizetések és illetmények után az 187 ..,-ik évre járó 

jövedelmi- és személyes kereseti adó-összegeknek.

Yerze iehni s s
über die auf die stehenden Gehalte und Bezüge entfallenden 

Einkommen- und Personal-Erwerb-Steuerbeträge pro 187...

TAVIK. RENDEL. 7. SZ. 2
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A fölvételre jogosítottnak
Az

utalvá
nyozás éve 
és száma

A
kiszol

gáltatás
napja

Állandó járandóság 

Stehende Bezüge

s-fl3 . i N  £
! ® £  
I © -4-3 ! ■*=> CGo

Des Bezugsberechtigten fizetés
vagy

nyugdíj
személyi

pótlék
fizetési
pótlék lakbér

N e v e Rangja Zahl und 
Nr. der An

weisung

Tag dór 
Auszah

lung

Gehalt
oder

Pension
Personal
Zulagen

Gehalts
Zulage

Quatier
Geld

N a m e Character frt kr frt. kr frt Ikr frt kr

1

•

.

• 1

-

. 1
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10 11 12 13 14 Í5 16 17 18 10

Adó
köteles
összeg

Steuer
pflichtige

Summe

Ebbel a 
jövedelmi 
adóra jut

Hievou 
entfällt 
auf Ein
kommen

steuer

A pénztár 
által meg

szabott sze
mélyes k e 
reseti adó

Durch die 
Cnssa bewie
sene Perso 
nal-Erwerb- 

S teuer

A család tagok

Die Familien
glieder

A
beszedendő
személyes

kereseti
adónak
összege

Summe der
ein zu he bon
der Perso

nal-Erwerb- 
Steuor

A dij levonás 

Dei Taxabzug

M egállapított 
jövedelm i adó 
a .személyes 

kereseti adónak 
levonása után

Nach Abzug der 
Personal-Er- 

wesb teuer f-est- 
gostellte E in

kom mensteuer

’ . . • .*i

Észrevétel

: • • * 
liojuerlviingoii •

• *•* *. Ó. 1 
•

száma
•» ,. «

Zahl

személyes 
kereseti 

adója 
Persona 1- 
Erwerb- 
Steuir

Összege

Betrag

ideje 
melyben 
az kez
dődik

Anfangs
£ eit

frt | kr frt . |kr frt |kr frt kr frt. kr frt kr frt kr
.
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Magy. kir. táv. pénztár.

Jegyzéke

102

(Formular 2.)

Kgl. img. Telegraphen Kassa.

Yeizeiehniss
az 187.................... havában az állandó illetmé- der im Monate.......................187 . . .  nach den
nyék után beszedett jövedelmi- és személyes- bestehenden Bezügen eingehobenen Einkom- 

kereseti adóösszegeknek men und Personal-Enverb-Steuer-Beträge

r
Tétel-
szám

Post
Nr.

Az illetményesnek 

Des Steuerpflichtigen

Személyes
kereseti

adó

Personal-
Erwerb-
Steuer

Jövedelmi
adó

Einkom
men-Steuer

Összesen

Zusammen

É s z r e v é t e l

B e m e r k u n g e nN e v e  | Rangja
|

N a m e  j Character frt kr. frt kr. frt kr.
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(3. minta.) (Formular 3.)

Magy. kir. táv. pénztár. K. ung. Telegraphen-Kassa,

Jegyzéke Verzeichnis»
az 187....................havában az állandó illetmé

nyek után beszedett szolgálati dijaknak
der im Monate...................... 187. . . nach den
stehenden Bezügen eingehobenen Diensttaxen

Tótol
sz Am

Az illetményesnek 

Des Taxpfliektigen

Összeg É s z r e v é t e l

Summe
! Nr. N e v e Rangja B e m e r k u n g e n

N a m e Character frt kr.

1

1

1

|
'
1

1

i

Í
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A nőknek mellékállomásvezetöi 
minőségben való alkalmazásáról.

6181/1970. sz.

Az eddigi gyakorlat szerint a mellékállomá
sok vezetésével a táv. mellékállomásvezetési 
szolgálatból megvizsgált, és képesnek talált ma
gán egyének és nők mint hivatal helyiséget adó 
magán vállalkozók a szokásos szerződési felté
telek alatt, vagy vonal felügyelők és küldön- 
czök államszolgai minőségben lettek megbizva.

Elhatároztatott, hogy jövőre oly nőszemé
lyek is, kik a mellékállomások vezetésére 
ugyan képesek, de bivatalhelyiségre alkalmas 
lakást nem adhatnak, mellékállomásvezetői mi
nőségben mellékállomások vezetésével megbí
zássának s mint ilyeneknek a dijok leend:

1. 300 ftnyi havi részletekben fizetendő évi 
átalány,

2. szabad lakás,
3. 5 kr. kézbesítési dij minden beérkezett 

és általok kézbesített magán sürgönyért,
4 a szabályszerű sürgöny részilleték (Tan- 

tiéme); ellenben:
1. nem támaszthatnak igényt sem nyugdíjra 

sem szolgálati ruházatra vagy azt pótló ruhá
zati általányra.

2. Kötelesek a fűtés, világítás és irodaszerek 
beszerzési költségeit sajátjukból fedezni;

3. tartoznak bármely állomásra, hová a szol
gálat érdekében netalán áthelyeztetnének át
menni ez esetben nekik megfelelő átköltözési 
általány, mely azonban 40 ftot semmikép felül 
nem haladhat, engedélyeztethetik. E szerint 
jövőre a mellékállomások vezetésével megbi- 
zathatnak:

1. képesített kezelők kikkel a szokásos szer
ződés megköttetett;

2. képesített vonalfelügyelők vagy hivatal- 
küldönczök ezen minőségükben; végre:

3. állomásvezető minőségben alkalmazott 
nöszemélyek a fenntirt feltételek mellett.

Kelt Pesten, 1870. május 24-én.

I A nstellbarkeit von Frauensperso
nen In der Eigenschatt der fleben- 

stationsführer.
Nr. 6181/1970.

Nach der bisherigen Gepflogenheit wurden 
mit der Leitung der Telegraphen-Nebenstatio- 
nen die geprüften und für befähigt befundenen 
mänlichen ung weiblichen Privatpersonen wel
che auch die zur Amtslocalität erforderliche 
Wohnung beistellen, als Privatunternehmer 
auf Grund der üblichen Vertragsbedingungen, 
oder Telegraphen-Leitungsaufseher und Amts
boten in der Eigenschaft als Staatsdiener be
traut.

Man hat sich nun bestimmt gefunden künftig
hin auch diejenigen Frauenpersonen, welche zur 
Führung einer Nebenstation zwar fähig,jedoch 
nicht in der Lage sind, ein zur Amtslocalitä- 
geeignetes Quartier beizustellen in der Eigen
schaft als Nebenstationsführerinen mit der Lei
tung von Telegrph. Nebenstationen unter fol
genden Bedingungen zu betrauen:

1. erhalten dieselben: 300 fl jährliches Pau
schale zahlbar in Monatsraten,

2. Freie Wohnung,
3. 5 kr. Zustellungsgebühr für jede ankom- 

mende und durch sie zugestellte Privatdepesche,
4. die normalmässige, Tantieme; dagegen

1. können dieselben keinen Anspruch aut Pen
sion oder auf Dienstkleidung beziehungsweise 
Dienstkleidungs Pauschale geltend machen.

2. Verpflichten sich dieselben die Kosten der 
Heizung, Beleuchtung und Kanzleirequsiten 
aus eigenen Mitteln zu bestreiten;

3. sind dieselben gehalten überall hin, zu 
übersiedeln wohin im Interesse des Dienstes 
etwa übersetzt werden sollten; wobei jedoch 
ihnen ein entsprechendes Uebersiedlungspau- 
schale, welches in keinem Falle 40 fl ö. W. 
übersteigen darf, bewilligt werden kann. Dem
nach können Nebenstationen besetzt werden:

1. mit geeigneten männlichen oder weiblichen 
Privatunternehmern auf Grand des üblichen 
Vertrages;

2. mit geeigneten Dienern (Leitungsauf
sehern und Amtsboten); schliesslich

3. unter den obenerörteten Modalitäten mit 
Frauenpersonen in der Eigenschaft der Neben- 
stationsfübrerinnen.

Pest, am 24-ten Mai 1870.

ST , 1 8 7 0 . NYOM ATOTT AZ „A T H E N A E U M “ NYOMDÁJÁBAN.
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TÁYIRÁSZATI RENDELETEK
T A R A .

8. szám.

Az egyleti táviratozási 
rendszabály 13. §-ának 

módositása.

11,829/3773 sz.

Miután az 1868-iki October 25-én Baden- 
Badenben kötött távirda-egyleti szerződés 5. és 
6. czikkeinek alapján (lásd: a m. kir. táv. 
Rendeletek tára 3 sz. 23 lap) s a f. é. mártius 
10-én 3794/1103 sz. a. kelt ministeri rendelet 
2. §. (lásd: a m. kir. táv. Rend. tára 4 sz. 72 
lap.) folytán, f. é. julius elsejével a dijnégyszö- 
gök szerinti sürgönydijszabás életbe lép ; az 
egyleti távirdaigazgatások közös egyetértésé
vel a Táviratozási Rendszabály 13 §. (lásd : a 
m. kir. táv. Rend. tára 3 sz. 35 lap.) módosítta
tott, úgy hogy annak 2 bekezdése s a rovatos 
díjtábla kitöröltetvén, annak helyébe a dij- 
négyszög rendszernek megfelelő uj díjszabály 
iktathatott be.

Az igy módositott 13 §. teljes szövege 
most a következő:

13. §.

A szállítási dijak.

A díjmegállapításnál alapul az e g y s z e 
rű azaz oly sürgöny vétetett, mely legfölebb 
20 szóból áll. Az egyszerű sürgönyért járó dij, 
minden ezen felüli legfölebb 10 szóért, a dij 
felével növekszik.

Az egyesület területén belül maradó ál- 
lam-és magán-távsürgönyök szállítási dijainak

Junius 30

A bänderung des §. 13. der 
V ereins-Telegraphenord- 

nung.

No. 11829/3773.

Nachdem auf Grund der Artikel 5. und 6. 
des in Baden-Baden am 25. October 1868 ge
schlossenen Telegraphen-Vereinsvertrages (sie
he: Verordnungsblatt derk. ung. Telegr. Aem- 
ter No. 3 pag. 23) und im Sinne des §. 2. der 
Ministerial-Verordnung vom 10 März 1, J. Z. 
3794/1103 (siehe: Vdgblattderk.ung. Telegr- 
Aemter No. 4 pag 72) mit 1 Juli 1. J. die De
peschentaxirung nach Taxquadraten in An
wendung kommt; wurde im Einvernehmen 
sämmtlicher Vereins Verwaltungen der §. 13 
der Telegraphen-Ordnung (siehe: Vdgsblatt 
der k. ung. Telegr. Aemter No. 3 pag. 35) derart 
modifizirt, dass dessen 2 Alinea sammt der 
rubrizirten Taxtabelle gestrichen, und an des
sen Stelle die dem Taxquadratsysteme 
entsprechende Taxirungs-Vorschrift eingefügt 
wurde.

Der vollständige Text des so abgeän
derten §. 13 ist nun folgender:

§• 13.

Beförderungs-Gebühren.

Bei der Feststellung der Gebühren ist 
stets eine e i n f a c h e  Depesche, d. h. eine D e
pesche, welche höchstens 20 Worte enthält, zu 
Grunde gelegt. Die auf die einfache Depesche 
anwendbare Taxe erhöht sich um die Hälfte 
für je 10 Worte mehr.

Zur Ermittelung der Gebühren für die 
telegrafische Beförderung der Staats- und Pri-

1

1870.



kitudása végett az Ö33zes egyleti terület négy- 
szögű területekre osztatik, oly módon, hogy 
minden szélességi fok 5. s minden hosszúsági 
fok 3 egyenlő részre osztatván, a metszési 
pontokon át dc-l-és párhuzamos k örök vonat
nak. Az ekként támadt 15 —15 né gyszög min- 
denike dijnégyszögnek neveztetik.

A 20 szóból álló egyszerű sürgöny dija 
lesz tehát:

a) 40 osztr. ért. krajczár;=8 e. garas ;= 2 8  
délnémet; =  0.50 hollaudi forint: =  1 franczia 
frank az egy és ugyanazon dijnégyszögben fek
vő állomások közötti szállításért, valamint ak
kor is, ha a szállítás ezek és oly állomások közt 
történik, melyek az állomás díjazási négyszö
gét körülfogó 8 közelebbi négyszögsorban 
(díjazási négyzet) feküsznek, azon 40 négyszög 
kihagyásával, melyek ezen dijnégyzetbe beirt 
körön kívül esnek (I. öv);

b) 80 osztr. ért. krajczár, =  16 e. gai’as, 
= 5 8  délnémet,=  l hollandi forint,= 2  franczia 
frank, ha a szállítás egy dijnégyszög állomásai 
s az a) alatt leirt téren kívül fekvő bármely 
más egyleti állomás között történik (II öv).

Az egyesülethez nem tartozó külállomá- 
sokkal való sürgönyforgalomban az egyesü
leti határokon belül, tekintet nélkül a távolság
ra, egy egyszerű sürgöny dija:

1 frt 20 kr. osztr. éit.-’ben; =  24 ezüst 
garas, =  1 frt 24 kr délnémet; =  1 frt 50 kr. 
hollandi értékben; =  3 frank.

Ettől eltéröleg azon sürgönyökért, melyek 
egyrészről Baden, Bajorország, Würtemberg 
és Hohenzoliern, másrészről Francziaország, 
Schweitz és Olaszország között váltatnak: csak 
8 e. gara3;= 28 d. német kr; =  1 frank egyle
ti dij fizetendő, ha a sürgöny az egylet hatá
rain belől csak a fentnevezett államok vona
lait érinti, akár kettőét, akár többét.

Ezen egyleti díjhoz számítandók a nem
zetközi díjtáblázat szerint kirovandó külföldi 
illetékek.

Általános szabály, hogy a dij mindig a 
feladási s rendeltetési helyek közt eső legol
csóbb ut szerint számítandó; ettől eltérni csak 
akkor lehet, ha ezen ut meg van szakadva, 
vagy tetemesen hosszabb időt igényel, vagy ha 
a feladó sürgönyében más utat jelölt ki. (Lásd 
0. §-)

Az ily utjelölés nemcsak áz illetékek ki
számítására, hanem a sürgöny útirányára néz-

vat Depeschen, welche innerhalb des Vereins
gebietes verbleiben, ist das gesammte Vereins
gebiet dergestalt in viereckige Flächen zerlegt, 
dass jeder Breitengrad in 5, jeder Längegrad 
in 3 gleiche Tkeile getheiit und durch die 
Theilungspunkte Meridian-und Parallelkreise 
gezogen sind. Die dadurch entstandenen je 15 
Vierecke werden Taxquadrate genannt.

Die Gebühren für einfache Depeschen von 
zwanzig Worten betragen nun :

a) 40 kr. österr. Währ. =  8 S gr= 28  kr. 
Süddeutsch =  0.50 Gulden Niederländisck=l 
Frc. Französisch, hei der Beförderung zwi
schen Stationen eines und desselben Taxqua- 
drats unter einander sowie zwischen denselben 
und solchen Stationen, welche innerhalb der 
nächsten, das Taxquadrat umgehenden 8 Qua
dratkreisen (Tax vier eck) gelegen sind, mit Hin
wegfall derjenigen 40 Quadrate, welche aus
serhalb des in dieses Taxviereck eingeschrie
benen Kreises fallen. (I. Zone.)

b) 80 kr. österreichischer Währung = 1 6  
Sgr. =  56 kr. Süddeutsck=l Gulden Nieder- 
ländisch=2 Frcs. Französisch, bei der Be
förderung zwischen Stationen eines Taxqua- 
drates und allen übrigen ausserhalb des Berei
ches ad a) gelegenen Stationen (II. Zone.)

Für den Verkehr mit dem Vereins-Aus- 
lande beträgt die Gebühr bis zur Vereins Gren
ze, ohne Rücksicht auf die Entfernung :

1 fl. 20 kr. Ö3terr. =  24 Sgr. =  1 fl. 24 
kr. Süddeutstsch =  1. 50 Gl. Niederländisch 
=  3 Francs.

Alweichend hievon wird im Verkehre 
zwischen Baden, Bayern, Würtemberg und 
Hohenzoliern einer- und Frankreich, der 
Schweiz und Italien anderseits nur die Ver
einsgebühr von 8 Sgr.= 2 8  kr. Süddeutsch;=l. 
Franc erhoben, wenn die Depeschen innerhalb 
des Vereins nur die Linien zweier oder mehre
rer der obigen Länder berühen.

Zu dieser Vereins-Gebühr treten die nach 
dem internationalen Tarife zu berechnenden 
ausländischen Gebühren.

Hierbei gilt als Regel, dass die Gebühren 
nach dem wohlfeilsten Wege zwischen dem 
Ursprungs- und dem Bestimmungsorte der De
pesche zu berechnen sind, es sei denn, dass 
dieser Weg unterbrochen, oder bedeutend wei
ter ist, oder dass der Aufgeber in seiner D e
pesche einen andern Weg vorgeschrieben hat 
(cfr. §. 6).

Eine solche Vorschrift ist dann nicht nur 
für die Berechnung der Gebühren, sondern
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Nyomatott az „Athenaeum" nyomdájában, Posten, 1870.

auch für die Instradirung der Depesche mass
gebend, insofern nicht dienstliche Rücksichten 
e3 verhindern, in welchem Falle jegliche Be
schwerde unzulässig is.

Pest am30-ten Juni 1870.

ve is mérvadó s ettől eltérni csak fontos szol
gálati érdekekből lehet, mely esetben a feladó 
kívánsága mellőzéséért hasztalan emel panaszt.

Kelt Pesten, 1870. junius ;30-án.

H i b a i g a z i t  á s.
A 7-ik szám sajtóhibából rosszul lap 

-számoztatott 91—1(M számokkal, kijaví
tandó 117 — 132.

| B e r i c h t i g u n g .
No. 7 wurde ans Druckfehler mit 91 

I —104 Seitenzahlen nummerirt ist auszu- 
) bessern mit 117 — 132.
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TAVIRASZATI RENDELETEK
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9. szám. 1870. Julius 21

R endelet
a távírdái mellék-állomás vezetők 
kiképezésére nyitandó tanfolyamot 

illetőleg.

13773/4315 az.

Hogy a magy. kir. távirda-hálózat ki- 
jebbterjesztésével, a kisebb helységek lakóinalj. 
is mód nyujtathassék a távirda közvetlen 
használata jótéteményét élvezni, a nélkül hogy 
e miatt az államra igen nagy teher háramoljon ; 
megállapittatott több úgynevezett mellékállo
másoknak felállítása, melyek vagy magánvál
lalkozók, vagy nők, vagy végre táv. szolgai 
minőségű egyének által kezelve, jóval keve
sebbe kerülnek, mint ha úgynevezett tiszti ál
lomások lennének.

Ezen kisebb forgalmit s a hálózatban is 
semmi fontosabb hivatással nem biró állomások 
kezelésére is azonban bár kevesebb, kivált el
méleti ismerettel biró, de gyakorlott egyénekre 
van szükség. Az ilyek kiképzésére szolgáló 
eddigi gyakorlat sem a szükséges elméleti és 
gyakorlati ismeretek megszerzésére elégséges
nek, sem nagyobb számú biztosan alkalmaz
ható egyének kiképzésére kielégítőnek nem 
találtatván, megállapittatott, hogy a magokat 
mellékállomás vezetésére kiképezni kívánó 
egyének számára a m. korona területén létező 
táv. főállomások helyein u. m. Pesten, N.- 
Kanizsán, Zágrábban, Eszéken , Zomboron, 
Temesvárott, Kolozsvárit, Brassóban, Debre- 
czenben és Kassán most egyszer f. é. aug. 10-én 
külön távírászati tanfolyam nyíttassék s az 
azután is valamikor szükségeltetni fog, ismé
teltessék.

V erordnung
bezüglich der zu eröffnenden 

Lehrcnrse zur Heranbildung von 
Telegraphen - ISebenstations - Manu- 

pulanten.

Z. 13773/4315.

Um die unmittelbare Benützung und die 
Beneficien des Telegraphen mit der Ausdeh
nung des k. ung. Telegr. Netzes auch den 
kleineren Ortschaften zugänglich zu machen, 
hat man sich zur errichtung mehrerer soge
nannter Nebenstationen bestimmt, deren Ma
nipulation durch Private, durch Frauen oder 
endlich von Telegr. Dienern versehen, deshalb 
viel billiger, als sogenannte Beamtenstationen 
erhalten werden.

Nichtsdestoweniger werden auch zu obi
gen Nebenstationen die sowohl im Telegr. 
Netze als auch im Verkehre von geringer Be
deutung sind — zwar weniger theoretisch aus
gebildete aber doch praktisch genügend einge
übte Individuen benöthigt. Nachdem die bis
herige Gepflogenheit der Einübung solcher 
Individuen, sowohl hinsichtlich ihrer Einfüh
rung in die erforderlichen praktischen und 
theoretischen Kenntnisse, wie auch zur Heran
bildung einer hinreichenden Anzahl gut ver
wendbarer Individuen sich als unzulänglich 
zeigte: hat man festgesetzt, dass für die zur 
Ausbildung in der Nebenstationsmanipulation 
sich Meldenden bei den auf dem Gebieth der 
ung. Krone sich befindlichen Hauptstationen 
und zwar: in Pest, Gr.-Kanizsa, Agram, 
Esseg, Zombor, Temesvár, Klausenburg, Kron
stadt, Debrezin und Kassau den 10. August
1. J. eigene Telegr. Curse eröffnet werden, 
deren wiederholte Abhaltung je nachdem 
jeweiligen Bedarf in Aussicht gestellt wird.
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I.
A tanfolyamra való felvétel.
A táv. mellékállomások kezelésének meg

tanulására nyitott tanfolyam hallgatására csak 
olyak vétetnek fel, a kik :

1) A magyar korona területén születtek;

2) a nők, ha a 18 évet, a férfiak, ha a 20 
évet már betöltötték és 30 évesnél nem koro
sabbak ; kivétel ez alól csak azokra nézve 
tétethetik, a kik mint magányzók akarják a 
szokott feltételek és egyezmény mellett vala
mely állomás kezelését átvenni, vagy ar kik 
már azelőtt is mint küldönezök vagy vonal
felvigyázók a m. kir. táv. intézet szolgálatában 
állottak; a mennyiben ezek 40, sőt eshetöleg 
50 éves korukig is felvétethetnek a tanfolyam 
hallgatására;

3) a férfiak, ha a teljes 4 osztályú nép
iskolát; a katonák az altiszti iskolát; a nők, ha 
egy felsőbb köz- vagy tanításra jogosított ma
gány növeldét kielégítő sikerrel végeztek, ma
gyarul és németül, Horvátországra nézve hor
vátul és némi tül értenek, sőt beszélnek és 
ugyanezen nyelveken tisztán, könnyen olvas- 
hatólag írni és olvasni tudnak. Más hazai, 
valamint a franczia, angol és olasz nyelveknek 
ismerete az illetőkre nézve különös előnyül 
fog szolgálni ;

4) ép és egészséges testalkatuak;
5) fedhetlen jó erkölcsüek, illetőleg jám

bor józan életűek.
Köteles minden ily tanfolyamra felvétetni 

óhajtó a fennebbiekre nézve hiteles alakban 
kiállított keresztlevéllel, iskolai-, községi- és 
orvosi bizonyitványnyal szerelni fel folyamod
ványát.

A saját kezűleg irt és a fennebbiek szerint 
felszei’elt folyamodványban meg kell nevezni 
azon főállomást, melyen folyamodó a tanfolya
mot hallgatni óhajtja, valamint még azt is, 
hogy kérelmes családos-e, s ez esetben hány 
gyermeke van, s a folyamodványt a pesti, 
temesvári, debreczcni vagy kolozsvári m. kir. 
táv. igazgatóságok közül ahhoz benyújtani, 
a melyüknek területén azon főállomás fekszik, 
hol a tanfolyamot hallgatni akarja; a katonák 
és más, már szolgálatban álló egyének ezt 
csak hatóságaik utján tehetik, még pedig a 
tanfolyam megnyitása előtt legalább 10 nappal.

I.
J)ie Aufnahme in dein Lehrcurse.

Zur Frequentirung des Telegr. Neben- 
stationscurses werden nur diejenigen aufge
nommen :

1) Die auf dem Gebieth der ung. Krone 
gebürtig sind ;

2) Frauen die das 18. und Männer die 
das 20. Lebensjahr erreicht, und das 30. nicht 
überschritten haben, — ausgenommen werden 
nur diejenigen, welche als Private unter den 
üblichen Bedingungen die Manipulation einer 
Nebenstation übernehmen, oder die schon 
früher als Leitungsaufseher oder als Amts
boten in Telegr. Dienst gestanden, insofern 
dieselben auch bis zum 40. sogar 50. Lebensjahr 
zur Hörung obigen Telegr. Curses zugelassen 
werden können.

3) Männer, die wenigstens 4 Normal - 
(Volks) Schulen,oder beim Militär die Unteroffi- 
ciers-Schule ; Personen weiblicher Geschlechts, 
die eine höhere öffentliche oder hiezu befugte 
private Mädchenschule (Erziehungsinstitut) 
mit gutem Erfolge besucht haben. Ferner 
ist zur Aufnahme die Kenntniss der ungarischen 
und deutschen, in Kroatien der kroatischen 
und deutschen Sprache, sowohl in geläufigen 
Sprechen wie in leicht leserlichen Schrift erfor
derlich. Auch die Kenntniss anderer vater
ländischer, so auch der englischen, französi
schen und italienischen Sprachen wird zum 
Vortheil der Betreffenden besonders Rücksicht 
genommen werden.

4) Die körperlich gesund sind und
5) ein sittliches resp. unbescholtenes und 

nüchternes Leben führen.
Die Bewerber haben ihre Gesuche bezüg

lich der eben aufgezahlten Bedingnisse mit 
dem in legaler Form ausgestellten Taufscheine, 
gemeindeämtlichen und ärztlichen Zeugnisse 
zu belegen.

In den eigenhändig geschriebenen und 
vorschriftmässig instruirten Aufnahmsgesuchen 
ist die Hauptstation anzugeben wo Bittsteller 
den Curs hören will, — ferner der Umstand, 
ob er oder sie verheirathet ist und wie viel 
Kinder hat, — ausdrücklich anzugeben; das 
Gesuch ist an diejenige von den königl. ung. 
Telegr. Direktionen in Pest, Temesvár, Debre
zin oder Klausenburg einzureichen, in deren 
Bezirk die erwählte Hauptstation liegt, wo Bitt
steller den Curs zuhören wünscht. Militaristen 
und andere im öffentlichen Dienst stehende 
Individuen dürfen ihre Gesuche nur im Wege 
ihrer Vorgesetzten Behörden und zwar wenig
stens 10 Tage vor derCurseröffuung einzureichen.
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Az illető igazgató a beadott folyamodvá- | 
nyokat és okmányokat szigorú es lelkiismeretes 
vizsgálat alá vévén, a fenn megjelölt tulajdon
ságokkal biró egyéneket a tanfolyam hallga
tására felveszi és őket arról a szerint, a mint a 
folyamodványok beadattak, egyenesen, vagy 
az illető hatóság utján úgy tudósítja, hogy a 
tanfolyam megnyitása előtt az illető főállo
másra ideje korán megérkezhessenek. To
vábbá mindenik igazgató az igazgatása alatti 
egyes főállomások számára az azoknál való 
tanításra felvettekröl egy kimutatást készít, 
melyben a hallgatónak kora, vallása, elöiskolái, 
netáni szolgálata és erkölcsi minősége külön 
rovatokban lesz feljegyezve, s ezt úgy az illető 
főállomás gondnokának, mint mindeniket a 
táv. szakosztálynak a megnyitás előtt legalább 
4 nappal elküldi.

A megkivántató tulajdonságokkal nem bí
rókat ellenben visszautasítván, erről őket bizo
nyítványaik visszaküldése mellett a szokott 
módon úgy értesíti, hogy ezt ideje korán meg
tudván, az utat ok nélkül meg ne tegyék.

Minden tanfolyam-hallgató kivétel nélkül 
köteles a beiratás alkalmával az ekkor neki 
átadandó szolgálati utasítás és távirda-térkép 
egy-egy példányáért 2 frtot o. é. a főállomás 
gondnoka kezébe befizetni, más díj fizetésére 
azonban semmi szin alatt sem kötelezhető.

II.

A tantárgyak.
1) N é p s z e r ű  v i l l a m o s s á g t a n  ak

kora kiterjedésben, a mennyi a távírdáknál 
használt gépek és telepek működésének alapos 
megismerésére, s ha azokon megakadás történt, 
a fenforgó körülményekhez való alkalmazására 
szükséges, a gépeken leendő gyakorlati kísér
letekkel világosítva.

2) Gép-  é s  k a p c s o l á s t a n ,  a gépek 
és elem-alkatrészek kimerítő ismertetésére, s a 
villamfolyam utjának a vég- és középállomások
nál való helyes felfogására, megértésére; a ve
zetéknek az állomásokba, s az egyes gépeknek 
egymással való bekapcsolása ; a vonalhábor
gatások okának felismerése, s ha az a hivatal
ban van, mikénti elhárítása.

3) F ö l d r a j z ,  különös tekintettel a táv-

Nachdem der betreffende Direktor die 
eiugelaufenen Gesuche und Documente einer 
strengen und gewissenhaften Prüfung unter
zogen, wird er die auf obige Weise qualificir- 
ten Individuen zur Hörung des Telegr. Curses 
aufnehmen, und wird dieselben hievon im 
Wege ihrer competenten Behörden directe oder 
je nach Einbringen ihrer Gesuche so verstän
digen, dass sie vor Eröffnung des Curses bei 
der betreffenden Hauptstation zu gehöriger 
Zeit eintröffen können. Ferner hat jeder 
Telegr. Direktor für die ihm untergeordneten 
Hauptstationen ein Verzeichniss über die zum 
Unterrichte bei denselben aufgenommenen zu 
verfertigen, in dem des Hörers Name, Alter, 
Religion, Vorbildung, etwaige Bedienstung 
und sein sittliches Verhalten in eigenen 
Rubriken aufzuzeichnen sind; je ein Verzeich
niss wird dem Verwalter der betreffenden 
Hauptstation und der Telegr. Section we
nigstens 4 Tage vor der Curs-Eröffnung über
mittelt.

Die in Ermangelung der erforderlichen 
Eigenschaften nicht qualificirten werden unter 
Rückstellung ihrer Gesuche und Documente 
abgewiesen, wovon dieselben zu gehöriger 
Zeit zu verständigen sind, dass sie die Reise 
nicht vergebens unternehmen.

Jeder Curshörer ohne Ausnahme ist ge
halten gelegentlich der Einschreibung für ein 
— ihm einzuhändigendes Exemplar der Telegr. 
Dienstesanweisung und Telegr. Karte 2 fl. zu 
Händen des Verwalters zu bezahlen, zur Be 
Zahlung anderer Taxen sind die Betreffenden 
nicht verpflichtet.

II.

Die Lehrgegeustände.
1) P o p u l ä r e  E l e c t r i c i t ä t s l e h r e  

in einem Umfange, wie solche zur gründlichen 
Kenntniss der Aparate und Batterien, ihrer 
Wirksamkeit und der Behebung der vorkom- 
meuden Störungen erforderlich ist, durch prak
tische Versuche erläutert.

2) A p a  rat s -  u n d  S c h e m a l e h r e  
zur ausführlichen Kenntniss der Batterie und 
Aparatsbestandtheile, des Weges der electri- 
schen Strömung bei Mittel- und Endstationen ; 
Verbindung der Leitungen in den Stationen 
und mit der einzelnen Aparaten, so wie die 
Verbindung der letzteren untereinander; — 
Erkennung der Ursachen von Leitungsstörun
gen und deren Behebung.

3) G e o g r a p h i e  mit besonderer Rück-
*
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irda hálózatra; a belföldi állomásoknak; a há
lózat különböző osztályú vezetékeinek; igazga
tóságainak részletes ; a monarchia másik része 
hálózatának nagygyában; az európai hálózat
nak főbb vonásaiban és a nemzetközi sürgöny
zésben megállapított utaknak (via) ismertetése 
különös tekintettel a használatban levő díjtáb
lázatok megértésére.

4) A s z o l g á l a t i  u t a s í t á s ,  czikkröl 
czikkre részletesen és kimerítően magyarázva, 
s gyakorlati példákkal felvilágosítva, kiterjesz
kedve a díjtáblázatnak úgy az egyleti, mint a 
nemzetközinek az uj állomásokkal való kiegé
szítésére, különös figyelemmel a sürgönyök 
felvételére, szabályszerű kiállítására, kiadására, 
kézbesítésére a postán vagy külön küldöncz 
által való tovább küldésére, a pénzutalványok
ról szóló sürgönyök kezelésére; mindent, a 
mennyire csak lehet, gyakorlati példákkal vi
lágosítva.

5) A t á v i r d a - v e z e t é k e k  é p í t é 
s é n e k  főbb elvei, azok alkatrészeinek s a 
vonal háborgatás okainak, a bajok feltalálásá
nak, elhárításának ismertetése, a mennyire 
csak lehet gyakorlati kísérletek és mutogatások 
által világosítva.

6) A g y a k o r l a t i  t á v i r d a s z o l g á -  
1 a t. A Morse jegyeknek helyes és szabályos 
adása, pontos olvasása, a jegyzőkönyvek és 
számadások szabályszerű vezetése, a gyűjtő 
állomásokhoz beküldendő számadások kimerítő 
ismertetése, s gyakorlati utasítás a hivatalos 
jelentések, levelezések, statistikai feljegyzések 
készítéséről.

Az előadási nyelv rendesen a magyar, 
Horvátországban a horvát, egyes tantárgyak 
kivételesen azonban német nyelven is adathat
nak elő.

III.

A tanerők és vizsgák.
A főállomási gondnokok kötelessége hiva

tali személyzetök jelesebbjeiből a szükséges 
tanerőket igazgatóságaiknál javaslatba hozni, 
s azok fogják azokat, az egyes főállomásokon 
a megkivántató számban (legalább két, legfel
jebb három, erre teljesen megbízható távirda 
tisztet) a tanítással megbízni.

A tanfolyam bevégzése után, mely a szi
gorlatra fordított idővel együtt hat hétnél rövi- 
debb ideig nem tarthat és legfeljebb két hónap

sicht auf das Telegr. Netz ausführliche Kennt- 
niss der Stationen, der Leitungen verschiedener 
Categorien; des Netzes; der Directionen des 
Inlandes; Kenntniss im allgemeinen des Telegr. 
Netzes in der anderen Hälfte der Monarchie; 
ferner des europäischen Netzes in seinen 
Hauptzügen; ferner die im internationalen 
Telegr. Verkehr einzuhaltenden vias — mit 
besonderer Rücksicht auf die Tariffe.

4) D ie  D ie n ste s  an W eisung von Artikel 
zu Artikel detaillirt und ausführlich erklärt 
und mit praktischen Beispielen erläutert, um
fassend die Ergänzung der Tariffe sowohl 
durch die neuen Vereins- als auch internatio
nalen Stationen, besonders berücksichtigend 
die Aufnahme, regelrechte Ausfertigung, Aus
gabe und Zustellung der Depeschen; ferner 
deren Beförderung per Post oder durch 
Expressboten, von über die Behandlung der 
Geldanweisungs-Depeschen; alles diess nach 
Möglichkeit durch praktische Beispiele er
läutert.

5) H a u p t p r i n z i p i e n  de r  T e l e g r .  
B a u k u n d e ,  Kenntniss der Bestandtheile der 
Telegr. Leitungen. Der Ursachen von Lei
tungsstörungen und deren Beseitigung, eben
falls mit praktischen Beispielen erläutert.

6) P r a k t i s c h e r  T e l e g r .  D i e n s t ,  
das correcte Geben und Nehmen resp. Lesen 
der Wortezeichen; regelrechte Führung der 
Protokolle und der Rechnungen; ausführliche 
Lehre über die den Sammel Stationen einzu
sendenden Rechnungen und praktische Anwei
sung über die Verfassung der ämtl. Berichte, 
Correspondenz und Sammlung der statistischen 
Daten.

Die ordentliche Vortragssprachc ist die 
ungarische, in Kroatien die kroatische; einzelne 
Lehrgegenstände jedoch können ausnahms
weise auch in der deutschen Sprache vorge
tragen werden.

m .

Lehrkräfte und Prüfungen.
Die Hauptstationsverwalter werden be

auftragt die erforderlichen Lehrkräfte von 
ihren Personale der Direktion vorzuschlagen, 
worauf dieselbe bei den einzelnen Hauptsta
tionen zwei höchstens drei zuverlässige Telegr. 
Beamten mit dem Unterricht betrauen wird.

Nach Beendigung des Curses, dessen 
Dauer, die Prüfungszeit miteingerechnet we
nigstens 6 Wochen und längstens 2 Monate
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alatt mindenesetre bevégzendö, a hallgatókkal 
minden előadott tárgyból és a nyelvekből ré
szint szóbeli, részint írásbeli szigorú vizsgálat 
fog tartatni az illető táv. igazgatóság igazgató
jának vagy főépítészének vezetése és felügye
lete alatt.

A zok, kik a vizsgát sikerrel állották ki, 
annak jóságához képest kitűnő, dicséretes és 
képes osztályzatú bizonyítványt nyernek, alá
írva az igazgató, illetőleg főépítész és mindenik 
tanító által. — A kik gyenge vizsgájuk miatt 
nem találtatnak képeseknek, még egy második 
tanfolyamra felvétethetnek ugyan, de ha akkor 
se kapnak legalább „képes“ osztályzatot,többé 
egy további tanfolyamra fel nem vehetők, sem 
osztályzatukat uj vizsgával ki nem javíthatják, 
és mellék-állomás vezetőséggel, még mint ma
gán vállalkozók se bízhatók meg.

TV.

Alkalmazás.
Azok, kik a vizsgán kitűnő, dicséretes 

vagy képes osztályzatot érdemeltek, a letett 
vizsgához és szorgalmukhoz képest érdemük 
szerinti sorozatba iratnak, s a mennyire csak 
viszonyaik megengedik, az üresedésbe jött ál
lomásokra ily renddel neveztetnek ki : a nők 
300 frt évi fizetéssel és szabad lakással, nyug
díjra való igény nélkül mellékállomásvezető“ 
nőkké; a férfiak ideigl. 3-ad osztályú vonalőri 
minőségben, egyelőre ugyan csak 300 frt évi 
fizetéssel, szabad lakással, ruhailletékkel, de 
jó szolgálatuk esetére 2-od és 1-ső oszt. vonal
őrökké való előléptetésre, s a szokott nyugal- 
mazásra való kilátással és joggal.

Hogy a mellókállomásvezetőknek az ön
képzésre inger, s annak folytán nagyobb elő
menetelre kilátás adassák, jövőre megállapit- 
tatik, hogy a jelesebb s magukat úgy elméle
tileg, mint gyakorlatilag illöleg kiképzett férfi 
mellékállomásvezetök, múltán ily minőségben 
legalább három évet teljes megelégedésre szol
gáltak: a Pesten tartandó távirda-tiszti vizs
gákra is felbocsáttathassauak, s ha a kiállott 
szigorlat alkalmával képeseknek találtatnak, 
távirda-tisztekké is kineveztethessenek, s mint

zu währen hat, wird unter Aufsicht des 
betreffenden Telegr. Direktors oder Oberbau
leiters aus den vorgetragenen Lehrgegeständen 
und aus den Sprachen eine strenge, zum Theil 
mündliche und zum Theil schriftliche Prüfung 
abgehalten werden.

Diejenigen, welche die Prüfung mit gutem 
Erfolg bestanden, wird nach Massgabe ihrer 
Eignung ein Zeugniss mit dem Calcul: „aus
gezeichnet“ , „lobenswerth“ und „befähigt“ 
ertheilt; dasselbe ist von dem Direktor be
ziehungsweise Oberbauleiter und Lehrern zu 
unterfertigen. Diejenigen, welche bei der 
Prüfung als unbefähigt befunden werden, kön
nen zwar noch in einer zweiten Curs aufge
nommen werden, wenn solche aber auch zum 
zweitenmal nickt wenigstens mit „befähigt“ 
classificirt werden, können dieselben in keinem 
anderweitigen Curse aufgenommen oder zur 
Verbesserung ihres Calculs zu einer wieder
holten Prüfung zugelassen, und mit der Neben
stationsführung selbst als Privatmanipulanteu 
nicht betraut werden.

IV.

Anstellung.
Die bei der Prüfung mit ausgezeichnet, 

lobenswerth oder befähigt Classificirter werden, 
mit Rücksicht auf ihre sonstigen Verhältnisse 
nach Massgabe der bestandenen Prüfung und 
je nach ihrer Eignung in Reihenfolge zu den 
vacant werdenden Nebenstationen ernannt und 
zwar werden die weiblichen Aspiranten mit 
einer jährlichen Gehalt von 300 fl. und freier 
Wohnung ohne Anspruch auf irgend eine Pen
sion ; die Männer aber vorderhand als prov. 
Leitungs-Aufseher dritter Classe mit einem 
jährlichen Gehalt von 300 fl. freier Wohnung, 
Livréegebühr und in Folge ihrer Verwendbar
keit mit der Aussicht auf Beförderung zu 
Aufseher 2-ter und 1-ter Classe und norrnal- 
mässigen Pensionsansprueh mit der Manipula
tion betraut.

Um die Nebenstationsführer zu ihrer wei
teren Selbstbildung anzueifern, und ihnen ein 
besseres Fortkommen in Aussicht zu stellen, 
können künftighin diejenigen mit der Neben
stationsführung betrauten Männer, welche sich 
durch eine dreijährige befriedigende Dienstzeit 
sowohl in praktischen als auch in theoretischen 
Kenntnissen hervorgethan haben zu den in 
Pest abzuhaltendeu Beamten-Prüfungen zuge
lassen, im Falle der Befähigung als Telegr. 
Beamten angestellt, und als solche nach Mass-
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ilyenek tiszti éveik szerint fokozatosan előlép
tessenek. Az ily szigorlaton egyszer megbukott 
mellékállomásvezető egy év elteltével még 
egyszer bocsáttathatik tiszti szigorlatra, de a 
ki 2-or is bukik, az többé szigorlatra nem bo- 
csáttatik.

Valamely mellékállomás kezelésére vál
lalkozó magánosoknak pedig a jól kiállott 
vizsga után a szokott feltételek és egyezmény 
mellett az illető állomások a lehetőleg legrövi
debb idő alatt átadatnak.

A melléktávirda kezelésére vállalkozó 
egyes férfi vagy nő vállalkozónak, valamint 
távirda vonalőrnek és küldöncznek megenged
tethetik ugyan a táv. szakosztály által, hogy a 
távirászatot magán utón vagy egyes állomá
soknál is megtanulhassák, de â vizsgát ezek is 
csak valamely főállomásnál az ottani tanitók 
előtt tehetik le, s csak azoktól kaphatnak ér
vényes bizonyítványt.

Pest, junius 29-én 1870.

A foldmívelés, ipar s kereskedelemügyi 
ni. k. ministerium távi ni ai szakosztályától.

gäbe ihrer Beamtensdienstzeit weiter befördert 
werden.

Den Privaten aber, welche sich anheischig 
machen nachbestandener Prüfung irgend welche 
Nebenstation zu übernehmen, wird dieselbe 
ihnen unter den üblichen Bedingungen und nach 
Absclüuss des vorschriftsmässigen Vertrages 
ehethunlichst anvertraut werden.

Die Telegr. Section kann zwar in einzel
nen Fällen mänlichen oder weiblichen Bewer
bern so auch Telegr. Aufsehern und Amtsboteu 
die Bewilligung ertheilen die zur Nebenstati
onsmanipulation erforderlichen Kenntnisse sich 
privatim bei einzelnen Stationen anzueignen; 
solche Bewerder sind jedoch gehalten die vor- 
schriftsmässige Prüfung bei einer Hauptstation 
vor den ordentlichen Lehrern zu bestehen und 
hierüber können giltige Zeugnisse auch nur 
von Letzteren ausgefolgt werden.

Pest, am 29. Juni 1870.

Von der Telegraplien-Section des k. 
nng. Ministeriums für Ackerbau, Industrie 
und Handel.

Nyomatott az „Athenaeum“ nyomdájában, Pesten, 1870.
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10. szám. 1870. A ugustus 6.

K ét újabb,
távirászati tanfolyam kihirdetése, egy ma
gyar ( hetediknek)  Pestre, és egy horvdt 

(nyolczadilcnak) Zágrábba.

Két újabb, egy magyar (hetedik), és egy 
horvát (nyolczadik) távirászati tanfolyam m eg- 
tartása válván szükségessé, azoknak f. é. Sep
tember 1-jén Pesten és Zágrábban leendő meg
nyitása elrendeltetett.

Ezen, legfeljebb három hónapig tartó tanfo
lyamokba felvétetnek azon 18 évet már betöl
tött, de a harminczadik évet még túl nem ha
ladt, hivatalviselésre alkalmas, egészséges test
alkatú s a magyar korona területén született 
egyének, kik legalább is hat gymnasialis, vagy 
hat reáltanodái osztályt, vagy ezeknek megfe
lelő katonai szakiskolát végeztek, kiknek jó 
kézírásuk van, és legalább magyarul és néme
tül, a zágrábi tanfolyamot illetőleg horvátul és 
magyarul, vagy horvátul és németül tudnak, 
megjegyeztetvén, hogy más honi vagy idegen 
nyelvek tudása a más tekintetben egyenlők
kel szemben az alkalmazásnál előnyül szárnit- 
tatik be.

Az ezen pesti vagy zágrábi tanfolyamba be
lépni kívánók kötelesek e tekintetbeni kérel
müket — az említett tulajdonságokról szólló 
hiteles bizonyítványokkal felszerelve — a föld- 
mivelés-, ipar- s kereskedelemügyi m. k. mi- 
nisterium III/3. távirdai szakosztályához Pesten 
legfeljebb f. é. augustus hó 20-káigvagy egye
nesen, vagy a mennyiben már valamely hiva
talnál vannak alkalmazva, illető elöljáróságuk 
utján benyújtani; kik netalán már nősek len
nének, kérelmükben ezen körülményt is említ
sék meg.

Ausschreibung
Ziveier neuen Tele gr aphcnle.hr cur se, eines 
ungarischen (des siebenten) fü r  Pest, und  
eines croatischen (des achten) fü r  Agram.

Da sich die Nothwendigkeit ergab, zwei neue 
Telegraphen - Lehrcurse , einen ungarischen 
(den siebenten), und einen croatischen (den 
achten) abzuhalten, wurde verordnet, dieselben 
am 1-ten Sept. 1. J. in Pest und in Agram zu 
eröffnen.

In diese höchstens drei Monate dauernden 
Lehrcurse werden solche Individuen aufgenom
men, welche auf dem Gebiete der ungarischen 
Krone gebürtig sind, ihr achtzehntos Lebens
jahr bereits erreicht, aber das dreissigste noch 
nicht überschritten haben, eine zur Bekleidung 
eines Amtes geeignete und gesunde Körper
constitution besitzen, und mindestenns sechs 
Gymnasial- oder Realklassen, oder eine diesen 
gleichgestellte Militärschule absolvirt haben, 
und wenigstens der ungarischen und deutschen, 
bezüglich des Agramer Lehrcursos der croati
schen und deutschen Sprache mächtig sind 
und eine gute Handschrift haben. Auf die 
Kenntniss sonstiger Landes- oder fremder Spra
chen wird bei der Anstellung unter sonst glei
chen Verhältnissen vorzugsweise Rücksicht 
genommen.

Diejenigen, welche in diesen Pester oder 
Agramer Lehrcurs aufgenommen werden wün
schen , haben ihre diessfälligen Gesuche mit 
den über die erwähnten Eigenschaften gosetz- 
müssig ausgestellten Zeugnisso versehenen Ge
suche bei der Telegraphensection I1I/3. deskgl. 
ung. Ministeriums für Ackerbau, Industrie und 
Plandel in Pest längstens bis 20. August 1. J. 
entweder unmittelbar, oder in wie ferne sie be
reits bei irgend einem Amte in Verwendung 
stehen, — im Wege ihrer resp. Vorgesetzten 
Behörde einzareichen; die etwa bereits ver- 
hoiratheten haben in ihren Gestichen auch die
sen Umstand zu erwähnen.
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A kitűzött határidőn túl beérkező, vagy a 
szükséges előiskolákról s a más megkivántató 
tulajdonságokról szóló bizonyítványokkal fel 
nem szerelt kérelmek nem fognak tekintetbe 
vétetni.

A felvételkor minden tanfolyamhallgató kö
teles o. é. 8  forintot lefizetni, melyért az euró
pai távirászati hálózatnak egy térképét s a 
szolgálati utasításnak egy nyomtatott példá
nyát is megkapja.

A Pesten magyar, Zágrábban horvát és né
met nyelven előadandó tantárgyak lesznek :

1 . a természettannak a villamosságról, dele- 
j  ességről s ezeknek egymásra való kölcsönös 
hatásáról szóló része.

2 . a távirdai gépkészülékek ismertető leírása 
(Géptan);

3. a gépkészülékeknek egymással és az 
ugyanazon távirda-állomásban összejövő veze
ték-huzalokkal, a különböző czéloknak megfe
lelő összeköttetéséről szóló tan (Kapcsolástan) ;

4. a távirdai szolgálati utasítás;
5. az egyetemes európai távirdahálózat is

mertetése (Távirdai földrajz);

6 . a távirdai számvitel;
7. a távirda-vezetékek épitészettana ;
8 . a gyakorlati távirás, vagyis a Morse-féle 

írógépen való sürgönyadás és vevés s evvel 
járó gépkezelés.

A tanfolyamhallgatók a tanfolyam beve'gez- 
tével elméleti s gyakorlati szigorlat alá bocsát
tatván , képességüket tanúsító bizonyítványt 
nyernek, s az alkalmasoknak Ítéltek szorgal
muk és képességükhöz képest nyert érdemso
rozatuk rendében elébb fizetéses gyakornoko
kul, s ha mint ilyenek arra méltóknak és ön
álló szolgálattételre képeseknek találtatnak, az 
időnkint üresedésbe jövő állomásokra m. kir. 
iávirdatisztekül fognak alkalmaztatni.

Die nach Ablauf des festgesetzten Termi
nes einlaufenden, so wie die mit den vorge
schriebenen Zeugnissen über die nöthigen Vor
studien und andere nöthige Eigenschaften nicht 
belegten Gesuche werden nicht berücksichtigt 
werden.

Bei der Aufnahme hat jeder Zögling 8  Gul
den ö. W. zu erlegen, wofür ihm dann eine 
Karte des europäischen Telegraphennetzesund 
ein gedrucktes Exemplar der Dienstinstruction 
verabfolgt wird.

Die in Pest in ungarischer-, in Agram in 
croatischer und deutscher Sprache vorzutragen
den Lehrgegenstände sind:

1. aus der Physik: die Lehre von der Elek- 
tricität, dem Magnetismus und deren gegensei
tigen Aufeinander Wirkung ;

2. die Beschreibung der Telegraphenappa
rate (Apparatlehre) ;

3. die Lehre von den den verschiedenen Zwe
cken entsprechenden Verbindungen der in 
einer Telegraphenstation einmündenden Tele
graphenleitungsdrähte mit den vorhandenen 
Apparaten (Schemalehre) ;

4. die Telegraphen-Dienstanweisung;
5. die Erklärung der Verbindungen dos ge- 

sammten europäischen Telegraphennetzes (Te
legraphengeographie) ;

6 . das Telegraphcn-Rechnungswesen;
7. der Telegraphenleitungsbau;
8 . das pracktische Telegraphiren, mit Geben 

und Nehmen von Depeschen am Morseappa
rate sammt der dazu erforderlichen Aparat- 
Handhabung.

Die Zöglinge •werden nach Beendigung des 
Lehrcurses einer theoretischen und praktischen 
Prüfung unterzogen, und erhalten ein ihre Be
fähigung bestätigendes Zeugniss, und die für 
befähigt erklärten werden nach Massgabe der 
durch den Prüfungs-Calcul erlangten Reihen
folge bei Gelegenheit der von Zeit zu Zeit 
nöthig werdenden Besetzungen zuerst als be
soldete Practicanten, und wer:n sie sich als 
solche würdig und zur selbständigen Dienst
leistung geeignet bezeugen, als k. ung. Tele
graphenbeamte angestellt werden.

Pest, am 29. Juli 1870.Kelt Pesten, 1870. julius 29-én.
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Pénzügymini8teri rendelet.

az 1848 és 1849-ik évbeli hat pengő krajczáros 
ezüst váltópénzeknek a forgalomból való kivo

nása iránt.

1880/P. M.

Az 1848 és 1849-ik évbeli hat pengő kraj
czáros ezüst váltópénzek elfogadása, illetőleg 
beváltására kitűzött és f. évi 899/P. M. számú 
rendelettel meghosszabbított határidő újból, de 
egyszersmind véglegesen kiterjesztetik, és pe
dig bezárólag 1870. augustus 81-ig, mely ha
tárnapig a régi hat krajczáros ezüst váltópén
zek valamennyi állampénztárnál nemcsak fize
tésképen elfogadandók, hanem ha fölváltásra 
hozatnak be, minden akadály nélkül felvál- 
tandók.

Az 1870-ik évi September 1-től kezdve ezen 
váltópénzek már csak a m. kir. központi állam- 
pénztárnál fogadtatnak cl s itt is csak 1870. 
sept. 30-ig, a mikoron az 1870. XXIV. t. ez. 
értelmében az állam kötelezettsége a hatkraj- 
czáros ezüst váltópénzek beváltására megszű
nik s hatályba lép a törvénynek ama rendel
kezése, mely szerint folyó évi October 1-től 
kezdve e pénzek csak ezüst belértékük szerint 
váltatnak be a m. kir. pénzverdéknél.

Budán, 1870. julius 18-án.

Finanzministerial-Erlass

betreff Ausserverkehrsetzung der 6 kr. Conv. 
Silberscheidemünzen vom Jahre 1848 und 1849.

1880/P. M.

Der mit Finanzminister.-Erlass Z. 899/P. M. 
verlängerte Termin zur Annahme, beziehungs
weise Einlösung der 6  kr. C. Silberscheidemün
zen vom Jahre 1848 und 1849 wird hiermit 
endgiltig bis zu 31-ten August 1. J. fesgesetzt, 
bis zu welchem Termine die alten 6  kr. Silber
scheidemünzen bei allen Staatskassen nicht 
bloss als Zahlung anzunehmen, sondern auch 
wenn solche zur Einwechselung eingebracht 
werden, anstandslos anzunehmen sind.

Vom 1 . September 1. J. werden diese Schei
demünzen nur bei der k. ung. Staats-Cen- 
tral - Kasse angenommen bezw. eingewech
selt und auch hier nur bis zum 30-ten Septem
ber 1. J., wodann im Sinne des Gesetzartikels 
XXIV. vom J. 1870 die Verbindlichkeit der 
Staatsverwaltung zur Einlösung dieser Schei
demünzen erlischt, und jene Bestimmung des 
Gesetzes in Kraft tritt, laut welchem vom
1 . October 1. J. diese Scheidemünzen bei den 
k. ung. Münzämtern nur im Silbergelialtwerthe 
eingelöst werden.

Ofen, am 18. Juli 1870.

Post, 1870. Nyomatott az „Athonaeum“ könyvnyomdájában.
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Egyezmény,
mely 1868-diki év april havában egyrészt a m. 
k. és cs. k. állami táv. kormányok s másrészt a 
•monarchia területén akkor már megvolt vasut- 
igazgatások között, a magán és állanisürgönyök
nek a vaspályatávirdák által valószállítása sza
bályozásár i leültetett, s melyhez az azóta engedé
lyezett uj vasutak igazgatóságai is hozzájárultak.

Egyezmény, köttetett egyrészről a cs. k. ál- 
lamtávirdák igazgatósága, mint a cs. k. és a 
magyar királyi magas kereskedelmi ministe- 
riumok megbízottja; másrészről ács. k.sz. aus- 
sig-tepliczi vaspálya, a cs. k. sz. csoh északi vas
pálya, ács. k. sz. cseh nyugati vaspálya, a cs .k. 
sz. brünn-rossiczi vaspálya,a cs k.sz.buschtehra- 
di vaspálya, a ts. k. sz. Károly-Lajos-vaspálya,a 
cs. k. szab. gratz-köflachi vaspálya, a cs. k. 
sz. Ferdinand császár északi vaspálya, a cs. k. 
sz. Erzsébet czászárné nyugati vaspálya, a cs.
k. sz. lemberg-csernovitzi vaspálya, a cs. k. sz. 
mohács-pécsi vaspálya, a cs. k. sz. osztrák ál
lamvaspálya, a cs. k. sz. prágai vasipartársulat, 
a cs. kir. szab. déd vaspálya, a cs. k. sz. dél- 
északnemet összekötő vaspálya, a cs. kir. sz. 
iiszavidéki vaspálya, a cs. kir. sz. turnau kra- 
lup-prágai vaspálya és a cs. kir. szab. magyar 
északi vaspálya igazgatóságai közt a magán- 
én államsürgönyöknek a vaspálya távirdák ál
tal való szállítása szabályozására.

Miután azon szerződés, mely a magán és ál
lamsürgönyöknek a vaspálysüzloti távirda vo
nalokon szállítását, és e szállításért a vaspálya 
társulatoknak járó dijjutalékot illetőleg a cs. 
k. államtávirdaintézet és a cs. k. szab. vaspá
lyatársulatok közt az 1866 és 1867-ik évekro 
köttetett, s a mely az osztrák távirdahivatalok 
számára fennálló „Kendeletek gyűjteményé“

Übereinkom men,
welches im April 18G8 ziuischen der kgl. ung. 
und kk. St iatste/egraphen Verwaltungen einer
seits, und den damals bereits bestandenen Eisen- 
Lahnverwaltungtn der Monarchie andererseits, 
zur Regelung der Beförderung der Privat- und 
Staats-Depeschen mittelst der Eisenbahntelegra- 
phen abgeschlossen wurde, und welchem die Ver
waltungen der seither concessionirtcn neuen Bah
nen sich angeschlossen haben.

Uebereinkomm'-n, abgeschlossen zwischen 
der k. k. Staats-Telegraphen-Direction im Auf
träge des buhen k. k. und des hohon k. unga
rischen Handels-Ministeriums einerseits, und 
den Verwaltungen der k. k. priv. Aussig-Tep- 
litzer Eisenbahn, der k. k. priv. böhmischen 
Nordbahn, der k. k. priv. böhmischen Westbabn, 
der k. k. priv. Brünn-Rossitzer Bahn, der k. k. 
priv. Buschtehrader Bahn, der k. k. priv. Carl 
Ludwigs-Bahn, der k. k. priv. Gratz-Köfla- 
cher Eisenbahn, der k. k. priv. Kaiser Ferdi- 
nands-Nordbahn, der k. k. priv. Kaiserin Eli
sabeth-Westbahn, der k. k. priv. Lemberg- 
Czernovitzer Bahn, der k. k. priv. Mohács- 
Füntkircbner Bahn, der k. k. priv. ösztereichi- 
sclier Staats-Bahn, der k. k. priv. Prager Ei- 
sen-Industrie-Gesellscliaft, der k. k. priv. Süd
bahn, der k. k. priv. Süd-Norddeutschen Ver
bindungs-Bahn, derk. k. priv. Theiss-Bahn, der 
k. k. priv. Turnau-Kralup-Prager Eisenbahn 
und der k. k, priv. ungarischen Nordbahn an
dererseits, zur Regelung der Beförderung der 
Privat-und Staats-Depeschen mittelst der Ei
senbahn-Telegraphen.

Nachdem das für das Jahr 1866 und 1867 
zwischen der k. k. Staats-Tolegraphen-Anstalt 
und den k. k. priv. Eisenbahn Geselscliaften 
abgeschlossene, im Verordnungs-Blatte für die 
österreichischen Telegraphen-Aemter Seite 59 
und 341, Jahrgang 1866, enthaltene Ueberein- 
kommen über die Beförderung der Privat-und 
Staats Depeschen auf deu Tqjegraphen-Linien

1
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ben az 1866-ik évi folyam 59 éa 341-ik lapjain 
közölve volt az 1867-ik évvel lejárt, az állam- 
távirda igazgatósága és a vaspálya igazgató
ságok közt következő uj egyezmény jött létre:

I-s ő c z i k k .
A vaspályatávirdák által szállított magán

os államsürgönyök alá vannak vetve mindazon 
határozatoknak, melyek a államtávirdák által 
szállított sürgönyökre alkalmaztatnak.

Il-d i k c z i k k .
A vaspályatársulatok a mennyiben ezt a pá

lya üzleti szolgálat megengedi az államtávirda- 
igazgatás nevében a magán- és államsürgö
nyök szállításáról gondoskodnak és ezért dij- 
jutalékban részesülnek.

1. Minden, a távirda állomásokon f e l 
a d o t t  1 — 2 0  szóból álló dij alá eső sürgöny
ért az illető vaspályatársulatnak 2 0  s minden 
továbhi 1 0  szó után még 1 0  osztrák értékű kr. 
dijilleték téríttetik meg.

Hasonló dijjutalék illeti a vaspályatársula
tokat a vasúti állomásra é r k e z e t t  minden 
ily fajta sürgönyért. Ugyanez áll az á l l a  m- 
s ü r g ö n y ö k r ő l  is, ha azok az állam távir
da egyezmények értelmében nem díjmentesen 
szállitandók.

A j á n l o t t  s ü r g ö n y ö k é r t ,  melyek 
ugyanoda táviratnak vissza, hol feladattak volt 
az illető társulatokat a fennebbi dijjutaléknak 
kétszerese illeti.

A jelen első pont alatt megszabott dijjutalék 
a második és harmadik pont alatt megneve
zett sürgönyökre nem alkalmaztatik.

2. A h e l y i  s ü r g ö n y ö k é r t ,  azaz, az 
oly táviratokért, melyek ugyanazon egy hely
ség egy állami és egy pálya állomása, vagy két 
pálya állomás közt váltatnak, s a feladási állo
más helységében maradnak : a feladó állomás 
1 — 2 0  szóig 2 0  kr. mérsékelt dijt s minden to
vábbi 1 0  szóért 1 0  krt szed be s azt saját igaz
gatása javára veszi számadásba.

des Eisenbahnbetúebes und die den Eisenbahn- 
Verwaltungen hiefür zukommenden Gebühren- 
Antheile mit Ende des Jahres,'1867 abgelaufen 
ist, so ist zwischen der Staats-Telegraphen-Ver- 
waltung und den obgenannten Eisenbahn-Ver
waltungen folgendes neue Uebereinkommen 
verabredet worden:]

Ar t i k e l  I.
Die mittelst der Eisenbahn-Telegraphen be

förderten Privat- und Staats-Depeschen unter
liegen denselben Bestimmungen, welche auf die 
mittelst der Staats-Telegraphen zur Beförde- 
rung gelangenden Depeschen zur Anwendung 
kommen.

A r t i k e l  II.
Die Eisenbahn-Geselsehaften besorgen die 

Beförderung der Privat- und Staats-Depeschen 
nach Zulässigkeit des Eisenbahn-Betriehs- 
Dienstes im Namen der Staats-Verwaltung und 
erhalten dafür folgende Gebühren-Antheile :

1. Für jede bei einer Eisenbahn-Telegraphen- 
Station a u f g e g e b e n e  gebührenpflichtige 
Depesche von 1— 2 0  Worten wird den betref
fenden Eisenbahn-Gesellschaften ein Gebühren- 
Antheil von 20 kr. und für je 10 Worte mehr 
ein Gebühren-Antheil von weiteren 10 kr. ös- 
terr. Währung vergütet.

Ein gleicher Antheil gebührt, den Eisenbahn- 
Geselsehaften für jede derartige bei einer Ei
senbahn - Telegraphen - Stationen a n k o m 
me n d e Depesche. Dasselbe gilt auch von 
S t a a t s - D e p e s c h e n ,  wenn sie nicht nach 
den zwischen der Sfaats-Telegraphen-Anstalt 
und den einzelnen Bahn-Gesellschaften beste
henden Special-Telegraphen-Verträgen gebüh
renfrei zu befördern sind.

Von r e c o m m a n d i r t e n  Depeschen, die 
hei einer Station aufgegehen und an eben die
selbe zurücktelegraphirt werden, gebührt den 
betreffenden Gesellschaften der obige Antheil 
doppelt.

Die unter diesem ersten Puncte fixirten An
theile finden auf die unter dem zweiten und 
dritten Puncte bezeichneten Depeschen keine 
Anwendung.

2. Für L o c a l - D e p e s c h e n ,  d. i. solche 
Depeschen, die zwischen einer Staats- und ei
ner Bahn-Station d e s s e l b e n  O r t e s  ge
wechselt werden, und die Bestimmung haben, 
im Aufgabsorte zu verbleiben, hebt die Auf
gabs-Station die ermässigte Gebühr von 20 kr. 
für 1 — 20 Worte und von 10 kr. für jede wei
teren 1 0  Worte ein, welche sie ganz für ihre 
Verwaltung in Rechnung stellt.



A helyi sürgönyök leadását intéző állomás 
uem kap dijjutalékot.

3. Azon helységekben, hol államtávirda van, 
az ott lévő vaspálya távirda magán sürgönyö
ket szállitás végett — a 2  pont alatt említett 
helyi sürgönyökön kívül — tulajdonkép nem 
•fogadhat el. Azonban figyelmet érdemlő ese
tekben, például utasok részéro, megengedtetik 
ily vaspálya állomásokon is a sürgöny feladás, 
de azon föltétel alatt, hogy az ily állomások a 
vdijtáblázati illetéken felül a felektől minden 
1 — 2 0  szóig 2 0  krt s minden további tíz szó
tól még 10 kr pótlékot tartoznak beszedni. E 
dijpótlékot a vaspályaigazgatóság magának 
tartja meg. A beszedett dijtáblázati illetékek 
^azonban hiánytalanul az államtávirda igazgatás 
javára számítandók fel.

Ha a sürgönyleadást egy az államtávirda 
«helységében fekvő vaspálya-távi rda-állomás 
végzi: az államtávirdai illetékekből az illető 
vaspályatársulatnak a 2 -ik pont alatt említett 
•esetet kivéve minden 2 0  szó után 1 0  krajczár s 
minden további 10  szóért ezen összegnek még 
fele jár jutalékul.

III d ik  c z i k k .

A kölcsönös követelések és tartozásoknak 
leszámolása és kifizetése az államszámvevőség 
folyósítási munkálata alapján, havonként tör
ténik. Ha ez utóbbi által kiirt számadási nehéz
ségek a vaspályaigazgatóság által számadásba 
vett bruttó-bevételek és kiadások összegének 
1 %-át nem haladják meg — a nehézségek min
den további felvilágosítás nélkül egyszerűen 
.abban hagyatnak.

IV-di k c z i k k .

A távirdai szolgálatra szükséges nyomtatvá
nyokat a vaspálya igazgatóságok vagy magok 
szerzik be, vagy pedig az államtávirda intézet
től kapják előállítási árban. Első esetben azál- 
lamtávirdaigazgatás által {meghatározott szö- 
vegezésüeknek kell lenniök. Ellenben a vaspá- 
lyaigazgatóságoknak az államigazgatás a szük
séges távirdai térképeket, utasításokat, rende
letek lapját, a díjtáblázatokat ingyen fogja 
szolgáltatni.

Die Station, welche die Abgabe der Local- 
Depeschen besorgt, erhält keinen Gebühren- 
antheil.

3- In Orten, wo ein Staats-Telegraphenamt 
besteht, soll i,das gleichfalls vorhandene Eisen- 
bahn-Telegraphen-Bureau — die sub Punct 2  
erwähnten Local-Depeschen ausgenommon — 
grundsätzlich keine Privat-Dopesche zur Be
förderung annehmen, sondern die Aufgabs-Par
tei an das Staatsamt weisen. In rüksichtswür- 
digen Fällen, z. B. für Reisende, wird aus
nahmsweise die Aufgabe von Privat-Depescheu 
bei solchen Eisenbahn-Bureaus unter der Be
dingung gestattet, das letzteres zu der tarif- 
mässigen Gebühr einen Zuschlag von 2 0  kr. 
für 1—20 Worte und von 10 kr. für je 10 
Worte mehr von der Partei einhobe. Diesen 
Zuschlag behält die Bahnverwaltung ganz für 
sich. Die eingehobenen Tarif-Gebühren müs
sen jedoch ungeschmälert der Staats-Telegra
phen-Verwaltung verrechnet werden.

Besorgt eine im Standorte eines Staatsamtes 
gelegone Eisenbahn-Station die Depeschon-Ab- 
gabe, so erhält die betreffende Bahngesell
schaft — den unter Punct 2 angegebenen Fall 
ausgenommen — einen Antheil von 10 kr. für 
20 Worte und die Hälfte dieses Betrages für 
jede weiteren 1 0  Worte aus den Staats-Tele- 
graphen-Gebühreo.

A r t i k e l  III.

Die Abrechnung und Saldirung der gegen
seitigen Forderungen und Guthabungen erfolgt 
auf Grund der Liquidation der Staats-Rech- 
nungs-Behörde monatlich. Uebersteigen die 
von den Letzteren gestellten Mängel nicht Ein 
Percent der Summe der von der Bahnverwal
tung in Rechnung gestellten Brutto-Einnahmen 
und Ausgaben, so werden dieselben ohne wei
tere Erläuterung einfach aufgelassen.

A r t i k e [  IV.

Die zur Besorgung des Telegraphen-Diens- 
tes erforderlichen Drucksorten können von den 
Eisenbahn-Verwaltungen entweder selbst bei
gestellt oder von der Staats-Telographen-An- 
stalt gegen Ersatz der Gestehungskosten be
zogen werden. Im ersteren Falle müssen die
selben den von der Staats-Telagraphen-Ver- 
waltung festgesetzten Text erhalten. Dagegen 
werden den Eisenbahnverw.iltungen alle erfor
derlichen Telegraphen-Karten, Instructionon, 
Verordnungs-Blätter und Tarife von der Staats- 
Verwaltung unentgeltlich verabfolgt werden.
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V- di k c z i k k .
Azon körülménynél fogva, hogy a magyar 

kormányhoz tartozó államtávirdák igazgatása 
a magyar kir. kereskedeloi ministerium kezé
be ment át, határoztatik:

1. Jövőre a vaspályaigazgatóságok mindazon 
ügyekben, melyek a magyar kir. távirdaigaz- 
gatás területén eső pályatávirdákat illetik, köz
vetlen a magyar k. kereskedelmi ministerium, 
illetőleg annak távirdai szakosztályával fog
nak érintkezni.

2. Az 1868-dik év april hava 1-től kezdve, a 
magyar területen fekvő pályatávirdaállomá- 
sok után a leszámolásra szükséges minden 
anyagot és sürgönyöket a fenn nevezett osz
tályhoz fogják beküldeni.

3. A vaspályatársulatok a magyar kir. tá- 
virdafelügyelőségeklcel szemben átvállalják 
mindazon kötelezettségeket, melyekre ők ma
gukat a cs. k. távir da igazgatás és a cs. k. tá- 
virda-feliigyelőségek irányában kötelezték volt, 
s viszont a magyar kir. távirdaintézet is elvál
lalja a pályaigazgatóságokkal szemben mind
azon kötelezettségeket, melyekre a cs. k. ál- 
lamtávirdaintézet ezek irányábankötelezve volt.

Vl-d i k c z i k k .

Jelen egyezmény egyelőre az 1868-ik év tar
tamára köttetik, melynek folytában az állain- 
távirdaigazgatásnak minden időben, a pálya
társulatoknak azonban csak az utolsó 3 hó 
alatt van joguk három havi felmondásra. Az 
1 8 6 8 -ik év leforgásával jelen egyezmény hall
gatólag meghosszabbítottnak fog tekintetni 
s még három hóig lesz érvényes azon naptól 
kezdve, melyen az egyik vagy másik szerződő 
fél által felmondatnék. A cs. k. és a magyar 
kir. távirdaigazgatásoknak külön külön joguk 
van, az illető területeikhez tartozó pályaigaz
gatóságok közül akár egynek akár többnek, 
akár mindeniknek felmondani; az egyik vagy 
másik pályáig«zgatóságnak való felmondás az 
államtávirdaintézet és a többi palyaigazgatósá- 
gok közötti szerződési viszonyon mit, sem vál
toztathat.

A r t i k e l  V.
In Erwägung, das die Verwaltung der zur" 

ungarischen Krone gehörigen Staats-Telegra
phen in die Hände des k. ungarischen Han
dels-Ministeriums übergegangen ist, wird 
bestimmt:

1 . Die Eisenbahn-Verwaltungen sollen künf
tighin in allen Angelegenheiten, welche die 
innerhalb der Gränzen der k. ungarischen Te
legraphen-Verwaltung befindlichen Eisenbahn- 
Telegraphen-Stationen betreffen, unmittelbar 
mit dem k. urgarischen Handels-Ministerium 
und beziehungsweise der Telegraphen-Section 
desselben verkehren.

2. Vom 1. April 1868 an, werden dieselbem 
alle zur Abrechnung nothwendigen Instru
mente und Depeschen der auf ungarischem Ge
biete gelegenen Bahn-Telegraphen-Stationen 
an die oben, genannte Section einzusenden 
haben.

3. Die Eisen bahn-Verwal tun gen überneh
men der k. ungarischen Telegraphen-Verwal
tung und den k. ungarischen Telegraphen-In- 
spectoraten gegenüber alle jene Leistungen, 
zu welchen dieselben gegenüber der k. k. Te- 
legrapen-Direction und den k. k. Telegraphen 
Inspectoraten bisher verpflichtet waren, dage
gen übernimmt auch die k. ungarische Tele- 
graphen-Anstalt den Bahn Verwaltungen ge
genüber alle Verbindlichkeiten, wrelche bisher 
die k. k. Staats-Telegraphen Anstalt denselben 
gegenüber hatte.

A r t i k e l  VI.

Das gegenwärtige Uebereinkommen wird 
vorläufig auf die Dauer des Jahres 1868 ab- 
geshhlossen, innerhalb dessen der Staats-Tele
graphen Verwaltung jederzeit, den Bahn-Ge
sellschaften jedoch nur in den letzten drei Mo
naten eine dreimonatliche Kündigungsfrist zu
steht. Nach Ablauf des Jahres 1868 wird die
ses Uebereinkommen als stillschweigend ver
längert betrachtet werden und noch drei Mo
nate von dem Tage an in Wirksamkeit blei
ben, an welchem dasselbe von einem oder dem 
anderen contrahirenden Theile gekündigt wer
den sollte- Der k. k. und der k. ungarischen Te
legraphen-Verwaltung soll jeder für sich das 
Recht zustehe«, entweder nur Einer, oder meh
reren, oder allen zu ihrem respectiven Gebiete 
gehörenden Bahn-Verwaltungen zu kündigen 5 
die Kündigung einer oder der anderen Bahn- 
Verwaltung kann das Vertrags-Verhältniss zwi
schen der Staats-Telegraphen-Anstalt und den* 
übrigen Bahn-Verwaltungen nicht alteriren.
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VII d i k ez i k k.

Jelen egyezmény az osztrák távirdalnvatalok 
számára fennálló „Rendeletek lapja“-ban való 
közöltetése napján lép érvénybe, s a cs. k. és 
magyar kir. kereskedelmi ministeriumok, vala
mint az érdoklett vaspálya-igazgatóságok előle- 
ges jóváhagyása alá esik. Ezen egyezmény két 
példányban állittatik ki, egyik a cs. k. és a 
másik a magyar kir. távírdáig a z g a t ás szá
mára. Mindenik vaspályaigazgatóság a cs. k. 
állam-távirdaigazgatástól láttamozott szerződés
másolatot fog kapni.

Vi n - d i k  c z i k k .

Az 1808-ik évi január 1-től, ezen egyezmény 
kihirdetése napjáig terjedő időre az eddig 
fennállott határozatok tekintetnek érvényben 
állóknak s az emlitett időszakról tárgyalásra 
utólagosan kerülendő minden ügyekben ezek 
fognak alkalmaztatni.

A r t i k e l  VII.

Das gegenwärtige Uebereinkommen tritt 
mit dem Tage in Kraft, an welchem es durch 
das Verordnungsblatt für die österreichischen 
Telegraphen-Aemter kundgemacht werden 
wird und unterliegt der vorhergehenden Ge
nehmigung des k. k. und des k. ungarischen 
Handess-Ministeriums, sowie der betheiligten 
Eisenbahn-VorwaltUDgen. Dasselbe wird in 
zwei Exemplaren ausgefertiget, wovon das 
Eine für die k. k. und das zweite für die k. 
ungarische Telegraphen-Verwaltungen be
stimmt ist. Jede Eisenbahn-Verwaltung wird 
eine von der k. k. Staats-Telegraphen-Direc- 
tion vidimirte Abschrift desselben erhalten.

A r t i k e l  VIII.

Für die Zeit vom 1. Jänner 1868 bis zum 
Tage der Publikation dieses Uebereinkom- 
mens werden die bisherigen Bestimmungen als 
zu Recht bestehend angesehen und bei allen 
die gedachte Periode betreffenden und nach
träglich zur Verhandlung kommenden Ange
legenheiten angewendet werden.

Rendelet,
mely által a határ ellenőrzési szolgálat N.-Sze- 
benben megszüntettetik s azzal a brassói m. kir. 

távirdai főállomás bizatik meg.

6573/2094. sz.

Az uj vonal- és üzletrend életbeléptetésével 
a tömösi irányban a határszéli ellenőrzés a 
n.-szebeni m. kir. távirda-állomáson megszün- 
tettetvén, az f. é. augustus Í jén kezdve a bras
sói m. kir. távirdai főállomáshoz tétetett át.

A temesvár-brassói nemzeti««i vonalon, va
lamint az ettől oldalt fekvő állomásokról jövő 
nemzetközi sürgönyökre nézve gyüjtőállomá- 
sul is hasonlóan a brassói m. k. távirdai főállo
más jelöltetett ki.

Miről az állomások szükséges tudomás és 
alkalmazkodás végett ezennel értesittetnek.

Pest, 1870. augustus 5-én.

Verordnung,
wodurch die Grenz - Controlle in llermanstadt 
aufgehoben und der k. u. Telegraphen-Haupt- 

Station in Kronstadt auj getragen wird.

Nr. 6573/2094.

In Folge Einführung der neuen Linien- und 
Betriebs-Ordnung, wird die Grenz-Controlle via 
Tömös in der k. ung. Telegraphen-Station 
Hermanstadt aufgehoben und damit vom 1 -ten 
August 1. J. an, die k. ung. Telegraphen-Haupt- 
Station in Kronstadt beauftragt.

Als Ablagerungs-Station für die internatio
nalen Depeschen der Stationen, welche in der 
internationalen Linie Temesvár-Kronstadt oder 
von dieser seitwärts liegen, wird gleichfalls 
die k. ung. Telegraphen-Station zu Kronstadt 
designirt.

Hievon werden die Stationen zur Kenntniss- 
nahme und Darnachachtung verständigt.

Pest, am 5-ten August 1870.
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Kéndelet.

A feladási és a czimzett állomások teljes nevei
nek at üzletbivételi s kiadási számadásokba való 

pontos beírása iránt.

17.297/5467. sz.

Tapasztaltatok, hogy a m. kir. távirdaállo- 
mások úgy a bevételi mint a kiadási üzleti szá
madásokban a feladási vagy czimzett állomá
sok nevét rövidség okáért csonkán, úgyszólva 
csak a főnévvel jegyzik fel, például:

Pest-Józsefváros helyett csak a „Pest“ ; Te- 
mesvár-Gyárváros helyett csak a „Temesvár“, 
Temesvár-Józsefváros helyett csak a „Temes
vár“; Eszék-vár „—  alsóváros“, — felsőváros“ 
helyett csak az „Eszék“ nevet Írják be.

Miután az ily hiányos megnevezések a szám
vevőség eljárásátnapyon nehezítik, utasittatnak 
az állomások, hogy jövendőben úgy a bevétel, 
mint a kiadási üzleti számadásokban a czim
zett vagy a feladási állomás nevét minden eset
ben teljesen Írják be; tehát ne Írjanak p. o. 
„Pest-Józsefváros“ helyett csak „Pestet“ , 
„Kezdi-“ vagy „Maros-Vásárhely“ helyett csak 
„Vásárholyt“, stb.

Továbbá figyelmeztetnek még a m. kir. táv- 
irda állomások, hogy a m. kir. „Távirászati 
Rendeletek Tára“ f. é. 1-ső számában kiadott 
utasítás 5-ik §. (13. lap) értelmében az ajánlási 
dijt a távirási díjjal egybevonva, vezessék be 
az üzletbevételi számadás „ k ö z ö n s é g e s  
s ü r g ö n y ö k é r t “ feliratú dij rovatába, te
hát az ilyen sürgönyért a kétszeres dijt; meg- 
hagyatik egyúttal, hogy az ajánlott sürgönyök
nél az „ajánlott“, a fizetett választ kívánóknál 
pedig a „válasz fizetve“ megjegyzést az üzlet
bevételi számadás „ É s z r e v é t e l e k “ rova
tában minden előforduló esetbeo pontosan te
gyék ki.

Pest, 1870 aug. 16-án.

Verordnung.

Betreffend die genaue Eintragung der Vollstän
digen Namen der Aufgabe- und Adresstationen 
in die Betriebs-Einnahms und Ausgabe-Rech

nungen.

Z. 17.297/5467.

Es wurde die Wahrnehmung gemacht, das 
die k. ung. Telegr. Stationen in ihren Betriebs- 
Einnahms- und Ausgabs-Rechnungen die Na
men der Aufgabs- oder Adresstationen der Kür
ze wegen unvollkommen, bloss mit deren 
Hauptnamen, unter Hinweglassung der Neben 
benennnug, des Vor- oder Beinamens eintragen. 
So z. B. schreibt man:

Statt „Pest-Josefstadt“ blos „Pest“ ; statt 
„Temesvár-Fabrik“ blos „Temesvár“ ; statt 
„Temesvár-Josefstadt“ blos „Temesvár„ ; statt 
Esseg-Festung“ , „— Unterstadt„ „— Ober
stadt’ blos „Essegg“

Indem solche mangelhafte Benehmungen die 
Amtirung der Censursbehörde sehr erschwe
ren, erhalten die Stationen den Auftrag in 
den Betriebseinahms- und Ausgabs - Rech
nungen die Aufgabs resp. Adresstationen je- 
desmahl mit vollem Namen einzutragen; 
demnach z. B. statt „Pest-Josefstadt“ nie
mals blos „Pest“, statt „Kezdi —“ oder 
„Maros-Vásárhely“ niemals blos „Vásárhely“ 
einzuschreiben.

Ferner werden die Stationen aufmerksam 
gemacht, das laut §. 5. der im Verordnungsblatt 
No. 1 enthaltenen Instruktion (pag. 18.) der 
für die Recommandation eingehobene Betrag 
der Telegrafengebühr zuzuschlagen und der 
so erhaltene doppelte Gebührenbetrag in die 
Gebührenrubrik „für g e w ö h n l i c l i e  D e 
p e s c h e n “ eiazustellen is t ; endlich wird irr 
Erinnerung gebracht das bei recommandirten 
Depeschen das Wort „R e c o m m a n d i r t“ 
und bei Depeschen mit bezahlter Antwort der 
Vormerk „A n t w o r t b e z a h l t “ in die An- 
merkungskolonen der Betriebseinnahms-Rech- 
nung jedesmal pünktlich einzu?tellen ist.

Pest, avn 16. aug. 1870.

Pest, Í870. Nyomatott az „Athenaeum* könyvnyomdájában.
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TÁVIRÁSZATI RENDELETEK
T Á R A .

12. szám. 1870. O ktober 10.

Rendelet
a magán távirdakezelökkel köttetni szokott 

szerződések bélyegilletéke tárgyában.

16221/5136. 8z.

A táv. mellékállomások magánkezelőive], 
mint magánvállalkozókkal az 1869-ik évi 
10631/2634. sz. m. k.keresk. ministeri rendelet 
értelmében köttetni szokott tiszti szerződések 
a pénzügyi törvények és szabályok hivatalos 
összeállitásáa 14-ik füzetének 87-ik tétele 
A) pontja értelmében II. fokozatú bélyegilleték 
alá esnek és pedig — minthogy a szerződés 
tartama bizonytalan — a magánkezelö évi 
járandóságának háromszoros összege , tehát 
3 X 300— 900 frt képezi az illeték alapját, 
melytől II. fokozat szerint jár 3 frt 75 k r ; a 
második okmányivtöl jár változatlan bélyeg
illetékben 50 kr.

Pest, 1870. aug 11-én.

V erordnung
über die Bemessung der Stempelgebühr der 
mit den Privat-Unternehmern abzuschlies- 

den Dienstverträge.

Z. 16221/5136.

Die Dienstverträge welche mit Privat-Unter
nehmern, als Nebenstations-Manipulanten im 
Sinne des Hand. Min. Erlasses vom J. 1869. Z. 
10631/2634 abgeschlossen werden, unterliegen 
nach §. 87 Punct A) des 14-ten Heftes der 
amtlichen Zusammenstellung der Finanz-Ge
setze und Vorschriften der II. Gebühren-Scala, 
und zwar bildet, da die Vertrags-Dauer unbe
stimmt ist, die dreifache Summe der jährlichen 
Bezüge des Privatunternehmers — also bei 
300 fl. Jahres-Pauschale 3 X 300= 900  fl. — 
die Grunglage der Stempelgebühr, wovon nach 
der II. Scala 3 fl. 75 kr. und von jedem fol
genden Schriftbogen unveränderlich 50 kr. 
Stempelgebühr zu entrichten ist.

Pest am 11-ten Aug. 1870.

Rendelet

mely által a m. k. távírdák utasittatnak, hogy 
a hozzájuk az első díjövbe eső távírda-állomások 
jegyzékét a székhelyükön levő postahivatalokkal 

közöljék.

17001/5495. sz.

Miután a postahivatalok a távirati pénzutal
ványozások alkalmával táviratokat díjazni 
kénytelenek s a velük e czélból közölt dijöv- 
szabályzatok a f. é. julius havával életbelépett 
új Sürgönydijazási rendszer mellett már nem 
alkalmazhatók ; az állomások utasittatnak,

Verordnung

wodurch die kgl. nng. Telegraphen-Stationen 
angewiesen werden, das Verzeichniss der Sta
tionen, welche zu ihnen in die erste Taxzone 
liegen, den Postämtern ihres eigenen Standortes 

mitzutheilen.

Z. 17001/5495.

Da die Postämter anlässlich der telegraphi
schen Geldweisungen genöthigt sind Tele
graphengebühren zu bemessen, und die den
selben zu diesem Zwecke mitgetheilten alten 
Zonen-Tarife nach dem vom 1-ten Juli an 1. J. 
in kraftgetretenen neuen Depeschen-Taxirungs-
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hogy a saját dijnégyszögük első díjövébe tar
tozó távírdák jegyzékét a székhelyükben fekvő 
vagy azzal szomszédos postahivatalnak lemá
solás végett engedjék át s az ezután megnyi
tandó, ugyancsak első díjövükbe eső állomások 
neveit az illető lajstromba való besorozás vé
gett esetről esetre azokkal mindannyiszor kö
zöljék s a netán szükséges felvdágositásokkal 
mindenkor készséggel szolgáljanak.

Pest, 1870 aug. 18-kán.

Figyelmeztetés

hogy a ni. k. közalapítványi tisztségek hivatalos 
sürgönyei államsürgönyöknek tekintendők.

17888/5725. sz.

Egy felmerült eset alkalmából, melyszerint 
egy m. kir. közalapítványi közeg hivatalos 
távirata egy xn. kir. távirda által az államsür
gönyök díj kötelezettségére vonatkozólag kibo 
csátott múlt évi 20354/5411. sz. a. kelt minis- 
téri rendelet folytán a m. kir. „Táv. Rendeletek 
Tára“ f. é. 1-sö számában kiadott utasítás 
ellenére a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerium hitelére, melynek a feladó hatóság 
közege, nem fogadtatott e l; az állomások ezen
nel értesittetnek, hogy a m. kir. alapítványi 
tisztségeknek, mint a vallás- és közoktatásügyi
m. kir.ministerium alárendelt állami közegek
nek hivatalos sürgönyei a fentirt utasítás 1. §. 
1 -ső pontja értelmében állam sürgönyöknek te
kintendők s annak 3. §. értelmében hitelre fo
gadandók el s az értük járó dijak a vallás- és 
közoktatásügyi ministerium rovására írandók.

Systeme nicht mehr anwendbar sind; so wer
den die Telegraphen-Stationen angewiesen, 
ihre Verzeichnisse der nach dem neuen Taxi
rungs-System in ihre erste Taxzone gehörigen 
Telegraphen-Stationen den Postämtern ihres 
Stand- oder Nachbarortes behufs Abschrift- 
Nahme mitzutheilen ; die Namen der später zur 
Eröffnung kommenden und in ihre erste Zone 
fällenden Stationen aber zur Ergänzung des 
Verzeichnisses von Fall zu Fall bekannt zu 
geben und alle etwa nöthige Aufklärungen 
bereitwilligst zu ertheilen.

Pest, den 18 ten Aug. 18~0.

Erinnerung

dass die ämtlichen Depeschen der königl. ung. 
Fondational-Güterverwaltungen als Staatsdepe

schen zu behandeln sind.

Z. 17888/5725.

Aus Anlass eine3 vorgekommenen Falles, 
wo mit Ausserachtlassung der mit M. Z. 
20354/5411. v. J. über die Taxpflichtigkeit 
der Staats-Depeschen erlassenen Verordnung 
und der in deren Folge im Nr. 1 des diessjäh- 
rigen Verordnungsblattes für lcgl. ung. Tele- 
graphen-Aemter herausgegebenen Instruction 
eine kgl. ung. Telegraphenstation die amtlichen 
Depeschen einer kgl. ung. Fundational-Güter- 
Verwaltung auf Credit des kgl. ung. Cultus- 
und Unterrichts-Ministeriums, dem das aufge
bende Staatsorgane untersteht, anzunehmen 
sich weigerte ; werden die kgl. ung. Telegra
phen-Stationen hiemit verständigt, dass die 
ämtlichen Depeschen der kgl. ung. Fundatio- 
nal-Güter-Verwaltungen , die dem kgl. ung. 
Cultus- und Unterrichts-Ministerium unterste
hende Staatsorgane sind, im Sinne des 1 . Ab
satzes des §. 1. der obenerwähnten Instruction 
als Staatsdepeschen zu betrachten und laut §. 
3 derselben, auf Credit anzunehmen und mit 
den dafür entfallenden Gebühren das Ressort 
des kgl. ung. Cultus- und Untericlits-Ministe- 
riums zu belasten ist.

Pest, den 29-ten August 1870.Pest, 1870. aug. 29-én.
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Pótlékok a vonal rendhez.

18,813/8109. sz.

Miután a vaspálya mentén Debreczentől 
közvetlen Nagy-Károlyig 3, s Nagy-Károlytól 
Szathmárig 2, uj vezeték építtetett; a vonal
rendbe (Rendelet Tár 6 -ik szám) következő 
változások jegyzendők be :

Ergänzungen zu Linienordnung.

Z. 18,813/6109.

ln Folge Herstellung dreier neuen dirccten 
Leitungen längs der Eisenbahn von Debreczin 
nach Nagy-Károly und zweier Leitungen von 
Nagy-Kár oly nach Szathmár sind in die Li- 
nien-Ordnung (Rendelet Tár Nro 6 ) folgende 
Aenderungen einzutragen:

225.

Debreczen - Besz- 
tercze

Debreczin-Bis- 
tritz a/B.

Nagy-Sornkut,

Dees.

Debreczen, Nagy- 
Károly,Szathmár, 
Szinyér - Váral ja, 

Nagy-Bánya, Nagy- 
Somkut , Dees, 
Besztercze (Bio- 

tritz a/B.)

310.
Debreczen-Kassa.

Debreczin-Ka-
schau.

Nagy-Károly,

Szathmár,

Tisza-Ujlak.

Debreczen, Nagy- 
Károly, Szathmár, 
Halmi, Tisza-Uj
lak, Bereghszász, 
Munkács, U ngvár, 
Szobráncz, Nagy- 
Mihály, Gálszécs, 
Kassa (Kaschau).

312.

Debreczen-Mar-
maros-Szigeth.

Debreczin-Már- 
maros Szigetin

Nagy-Károly,

Szathmár,

Tisza-Ujlak.

Debreczen, N agy- 
Károly. Szathmár, 
Halmi, Tisza-Uj
lak, Nagy-Szőllős, 
Huszth , Bustya- 
háza, Mármaros- 

Szigeth.

314.
Debreczen-Zilah. 

Debreczin-Zilah.

Nyíregyháza,

Nagy-Károly.

Debreczen, Nyír
egyháza , Nagy- 
Kálló, Nyírbátor, 

Nagy-Károly , 
Tasnád, Szilágy - 

Somlyó, Zilah.

Pest, 1870. sept. 13-án. | Pest, am 13 ten Sept. 1870.
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13,774/4335. sz.

A Varasától Zágrábig, Varasd és Toplice 
közt magába visszatérő vezetékkel kiépített 
két vezeték, a varasd-krapina-marburgi ve
zetékkel köttetett össze.

Ennek következtében a vonaljegyzékben 
(Rendelet Tár 6. sz.) következő változások 
jegyzendők be:

Z. 13,774/4335.

Die von Warasdin nach Agram mit der 
Schleifenleitung Warasdin-Toplice hergestellte 
zwei Leitung wurde mit der Leitung Warasdin- 
Krapina-Marburg verbunden.

Daher sind im Linien-Verzeichnisse (Ren
delet Tár Nro 6) folgende Aenderungen ein
zutragen:

Zágráb - Marburg. Varasd, Krapina.

Zágráb, Varasd- 
Toplice, Varasd, 
Krapina, Krapina- 
Toplice , Sauer
brunn , Marburg.

osztrák 
347. sz.

461.
Agram - Marburg. Warasdin,

Krapina.
Agram , Waras
din , Warasdin- 
Toplice, Krapina- 
Markt, Krapina- 
Toplice , Sauer
brunn , Marburg.

österr. 
Nro 347.

457.

Marburg-Varasd. Pettau.
Marburg, Pettau, 

Varasd.
osztrák 
345. sz.

Marburg-Wa
rasdin. Pettau. Marburg, Pettau, 

Warasdin.
österr. 

Nro 345.

Pest, 1870. aug.'8-án. | Pest, am 8. August 1870.

19,049/6188. sz.

Az Újvidéktől Palánkáig épitett vezeték 
431. számmal jelöltetvén, a vonaljegyzékbe 
beírandó:

Z. 19,049/6188.

Die von Neusatz nach Palánka hergestellte 
Leitung wurde mit Nro 431 bezeichnet, daher 
ist nachzutragen:

Uj vidék-Palánka. Ujvidék-Palánka.
4ol.

Neusatz- Palánka. Neusatz-Palánka.
-

Pest, 1870. sept. 12-én. Pest, am 12. September 1870.

Pee<, 1870. Nyomatott az „Athenaeum“ könyvnyomdájában.



.A. in. kix\

TÁVIRÁSZATI RENDELETEK
T  Á R A . __________________

13. szám. 1870. Oktober 26.

F  igyelmeztetés
az állam sürgönyök dijk'átelezettsége folytán  
ezek kezdésére nézve kibocsátott utasítások 

pontos megtartása iránt.

21444/7083. sz.

Tapasztaltatván, hogy a távirdaállomások 
az államsürgönyök dijkötelezettsége iránt múlt 
évi december 20 án 20354/5411 k. m. sz. 
alatt kibocsátott rendelet folytán a „Távirá- 
szati rendeletek Tára„ I-sö számában kiadott 
utasítást részben nem tartják meg, és elfogad
ván hiányosan kiállított, nevezetesen oly állam
sürgönyöket is, a melyeken sem a feladó hiva
tal, sem az ennek elöljáró 8 az illető sürgöny- 
dijjal terhelendő miniiterium neve kitéve nin
csen, a számvevőségnek megnehezítik, sőt nem 
ritkán lehetlenné teszik az említett dijakat az 
illető ministeriumtól bekövetelni; az állomá
sok ennélfogva figyelmeztetnek, miszerint:

1. Minden hitelezett állami, valamint minden 
magánsürgönyö’n is, az év-, hó- és napot, a 
szószámot, a dijilleték összegét az üzletrend 
és szolgálati utasítás értelmében az illető rova
tokban írják tisztán ki.

2. A hitelre elfogadandó s továbbszállítandó 
államsürgönyök felvételénél különösen figye
lembe veendő, hogy azok a nevezett utasítás 
I-ső szakasza I-ső czikkében körülirt feltéte
leknek s a hivatolt rendelet életbeléptetésekor 
mindenik ministeriumhoz intézett átirat alap
ján, ezek á'tal a hatóságoknak is tudomására 
adott kivána'malinak megfelelöleg rendszerint 
már államsürgönylovélre Írva, hivatali pecsét
tel s kellő aláírással ellátva adassanak fel s a 
aürgonylevél hátlapján irt „Figyelmeztetés“

Einschärfung
der in  Folge der Taxpflii htigkeit der 

Staatsdepeschen hinsichtlich deren Behand
lung erlassenen Vorschriften.

Tu 21.444/7083.

Man hat die Wahrnemung gemacht, dass die 
Telegraphen-Stationen die in Folge Verordnung 
vom 28-ten December v. J. Z. 20354/5411 
über die Glebührenpflichtigkeit der Staatsdepe
schen erlassene Instruction, welche in Nro 1 
der „Távirászati Rendeletek Tára“ kundge
macht wurde, theilweise ausser Acht lassen und 
durch Annahme mangelhaft ausgestellter De
peschen, namentlich solcher, auf denen weder 
die Aufgabsbehörde, noch das derselben Vor
gesetzte mit den entfallenden creditirten Ge
bühren zu belastende Ministerium benannt 
sind, der Rechnungsbehörde nicht nurers hwe- 
ren, sondern nicht selten unmöglich machen 
die erwähnten Gebühren von dem betreffenden 
Ministerium herein zu bringen ; es werden dem 
nach die Stationen hiemit verhalten:

1. Auf jeder creditirten Staatsdepesche, so
wie hei den Privat-Depeschen das Jahr, Monat, 
Tag, die Wortzahl und die Tarif gebühr im Sin
ne der Dienst Instruction in die entsprechen
den Rubriken deutlich einzutragen.

2. Bei der Annahme der auf Credit aufgege
benen Staatsdepeschen besonders darauf zu ach
ten, dass dieselben im Sinne §. 1. Punét 1. der 
genannten Instruction den dort angegebenen 
Aufforderungen und den bei der Gelegenheit 
des Inslebenrufens der bezogenen Verordnung 
durch allo Ministerien an ihre unterstehenden 
Organe bekanntgegebenen Bedingungen ent
sprechend in der Regel auf Staatsdepeschen- 
Blanquette geschrieben, mit dem Amtssiegel 
und der gehörigen Unterschrift versehen aufge-
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második bekezdéseben foglalt utasításnak meg
felelők legyenek.

Különös figyelem fordítandó arra, hogy a fel
adott államsürgönyökben a sürgönylevél felső 
balszélén az illető ministerium s a netán köz
vetett elöljáróság, valamint a feladó hatóság 
saját czime is tisztán olvashatólag megjelölve 
legyen.

Például: Belügyministerium,
Pestmegye,
Váczi főszolgabiróság 

stb.
A nem államsürgönyleveleken feladott ál

lamsürgönyöket illetőleg megkívánandó, hogy 
azokon a feladó hivatal vagy hivatalnok nevén 
s hivatali állásán kívül a közvetlen elöljáróság 
czime s a ministerium, mely alatt a feladó ha
tóság áll, megnevezve legyenek.

E megjelölések nélkül a sürgöny hitelre való 
szállítás végett csak rendkivül sürgős esetek
ben s akkor is csak úgy fogadható el, ha a kü
lönben kellőleg kiállított sürgöny e hiányait az 
állomás a rovatok kitöltése által maga is képes 
pótólni.

Ha a hitelre tovább szállított államsürgö
nyökért a távirási díjnak az illető ministeri- 
umra való kirovása a fentirt feljegyzések k i
hagyása miatt nehézséggel járna, vagy tán le- 
hetlenné válnék,a díj megtérítésének kötelezett
sége azon távirdahivatalnokot fogja terhelni, 
ki a sürgönyt elfogadva, a fentirt hiányokat nem 
pótolta, visszkövetelési joga csak a sürgönyfel
adóval szemben maradván fenn.

Pest, 1870. október 10-én.

geben werden und auch den auf der Rückseite 
der Depeschen-Blanquette im zweiten Alinea 
enthaltenen Weisungen gemäss ausgefertigt 
seien.

Demzufolge haben die Stationen darauf zu 
sehen, dass in den aufgegebenen Staatsdepe
schen oben in der linken Ecke der Blanquette 
das dem Aufgabs-Organe Vorgesetzte Ministe
rium und eventuellen Zwischen-Behörden,sammt 
dem Titel des aufgeb enden Organs deutlich er
sichtlich gemacht werden.

Z. B. Ministerium des Innern,
Comitat Pest,
Oberstuhlrichteramt zu Waitzen 

u. s. w.
Bei den nicht auf Staats-Depeschen-Blan- 

quetteausgefertigten Staatsdepeschen ist darauf 
zu bestehen dass darin ausser dem Namen des 
aufgebenden Amtes oder Organes, die unmittel
bar Vorgesetzten Behörden und das Ministeri
um, welchem das aufgebende Organ unter
steht, deutlich angegeben werden.

Ohne diese Andeutungen kann die Depesche 
in dringenden Fällen nur dann auf Credit an
genommen werden, wenn die Station im Stan
de ist, diese Mängel der sonst gehörig ausge
stellten Depesche durch die Ausfüllung der 
Rubriken selbst zu ersetzen.

Der Ersatz jener Beförderungs-Gebühr für 
Staats-Depeschen, welche in Folge des Mangels 
der obangedeuteten Merkmale nicht hereinge
bracht werden, fällt demjenigen Telegraphen- 
Beamten zur Last, welcher die Depesche an
genommen, aber die obenerwähnten Mängel 
nicht behoben hat und es steht ihm ein Regress 
nur gegen den Aufgeber der Depesched frei.

Pest, 1870. den 10-ten Oktober.

Pesi, 1870. Nyomatott az „Athenaeum“ könyvnyomdájában.



A. m. kir.

TÁYIRÁSZATI RENDELETEK 
________ t á r a .________

14. szám. * 1870. November 4.

Rendelet, ; V erordnung,
melylyel az áthelyezett fizetéses távirdai 
gyakornokok átkölt'ózési illetményei szabá- 

lyoztatnak.

womit die Bemessung der Übersiedlungs
gebühren der besoldeten Telegraphen-Prac- 

ticanten geregelt wird.

16140/5068 Bz.

A mag}’, kir. távirdai igazgatóságok fel- 
hatalmaztatván a kortiletükben alkalmazott 
fizetéses távirászgyakornokoknak kerületük 
állomásai közt a felmerült szükséghez képest 
leendő felosztására, s azon állomásokról, hol 
felesleges számban volnának, a munkaerő 
hiányában szenvedő sajátkerületi állomásokra 
utólagos bejelentés mellett való áthelyezésére, 
— mely áthelyezés a gyakornoki rendes fize
tésen kívül 70 krajczár napidijjal való ideig
lenes helyettesítési kiküldetéstől megkülönböz- 
tetendő — a gyakornokoknak az ilyen és 
minden más nem saját kérelmükre történő át
helyezéssel járó illetményeit illetőleg, követ
kező elvek állapíttattak m eg:

1. Utazási illetménykép csakis az úti 
költség téríttetik meg, megjegyeztetvén, hogy 
az utazásra a legrövidebb ut jelölendő ki, vas
úton, gőzhajón, posta- vagy gyorskocsin, s oly 
utakon, hol ily összeköttetés nem léteznék 
valamely oly más alkalom választandó, melyen 
az átutazás a legrövidebb idő alatt történhetik.

2. A vasúton a második, gőzhajón az első 
hely, továbbá a posta- vagy gyorskocsin 
teendő utazás költségéül csak az árjegyzék 
szerinti dijak, a más alkalom használatánál 
pedig mértföldenként í  forint 2 0  kr. számít
ható fel.

3. Az utazásban töltött napokra a gyakor
noknak rendes gyakornoki fizetésén felül 2  
forint napdij járand.

Nachdem die k. ung. Telegraphen Diree- 
tionen ermächtigt wurden, die in ihren respeo- 
tiven Bezirken stationirten besoldeten Tele- 
graphen-Practieanten nach Massgabe des Be
darfes zu vertheilen und selbe von Stationen, 
wo solche in überflüssiger Anzahl sich befän
den nach anderen einer Vermehrung der Ar
beitskräfte bedürftigen Stationen ihres Bezir
kes unter nachträglicher Anzeige zu versetzen, 
welche Versetzung mit den zeitweiligen, gegen 
ein nebst dem sytemisirten Gehalte mit 70 
Kr. bemessenes Taggeld erfolgenden Substi
tutionen nicht zu verwechseln ist, — werden 
bezüglich der anläszlich dieser, wie aller an
deren nicht auf eigenes Ansuchen erfolgenden 
Versetzungen von Telegraphen-Practicanten 
aufrechnenbaren Ubersiedlungsgebühren fol
gende Principien festgestellt:

1. An Reisegebühr werden nur die Reise- 
Auslagen vergütet, wobei bemerkt wird, dass 
zur Reise immer der kürzeste Weg und die 
Benützung der Eisenbahn, des Dampfschiffes, 
der Mallepost oder Eilwägen vorzuschreiben 
is t ; auf Routen, wo solche Verbindungen nicht 
bestehen, ist immer eine geeignete andere Ge
legenheit zu wählen, mit welcher die Übersied
lung in der kürzesten Zeit bewerkstelligt wer
den kann.

2. An Reisegebühren dürfen bei Fahrten 
mit der Eisenbahn für die zweite Classe, per 
Dampfschiff für den 1-ten Platz, dann per 
Post- oder Eilwägen nur die entfallenden Ta- 
rifmässigen Fahrpreise; bei Benützung einer 
anderen Gelegenheit per Meile 1 fl. 20 kr. Mei
lengeld verrechnet werden.

3. Für die auf der Reise verbrachten Tage 
gebührt den Practicanten ausser ihrer system- 
massigen Besoldung per Tag 2 fl. Taggeld.

1 4
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4. Az áthelyezett gyakornoknak uj ren
deltetési helyén való megérkezte után rendes 
gyakornoki diján és az esetleges lakpénzen 
kívül semmiféle más illetmény nem jár.

5. Az igazgatóságok az áthelyezendő gya
kornokoknak az átköltözés költségeire a szük
ség szerint megfelelő mérsékelt utazási előle
get utalványozhatnak, melynek összege az 
előre látható áthelyezési illetmény két harma
dánál nagyobb nem lehet, s az áthelyezés 
bejelentésével egyidejűleg mindig megneve
zendő.

6 . A gyakornokok az igazgatóságok által 
utólagos jelentés mellett, ha a szolgálat érdeke 
megengedi, saját kívánságukra is áthelyezhe- 
tők az igazgatósági kerület egyik állomásáról 
a másikra, de ilyenkor az átköltözési költsé
geket egészen maguk a gyakornokok kötele
sek hordozni, s ez esetben az utazás napjaira 
fennehb említett napdijra sem lehet igényük.

7. Az áthelyezési költségekről a fennálló 
szabályok értelmében készült utinapló legfel
jebb 14 nap múlva az átköltözés megtörténte 
után a rendes utón folyósítás végett a távirdai 
szakosztály elé terjesztendő.

Pesten, 1870. október 29-én.

4. Der versetzte Practicant hat nach An
kunft an seinem neuen Bestimmungsorte aus
ser den systemmässigen Practicanten-Bezügen 
und dem allfälligen Quartiergelde auf keine 
weiteren Gebühren Anspruch.

5. Die Directionen können den zu ver
setzenden Praktikanten zur Bestreitung der 
Reisekosten nach Bedarf entsprechende mas
sige Reisevorschüsse anweisen, deren Betrag 
zwei Drittel der voraussichtlichen Ubersied
lungsgebühren nicht überschreiten darf, und 
gleichzeitig in der Meldung der Versetzung 
immer anzugeben ist.

6 . Wenn es das Dienstesinteresse gestat
tet können die Directionen in ihrem Bezirke 
die Practicanten von einer Station zur andern 
auch auf ihr eigenes Ansuchen versetzen, je
doch haben in solchen Fällen die Übersied
lungskosten die Practicanten selbst ganz zu 
tragen, und sie haben in diesem Falle auch 
auf das für die Reisetage bemessene Taggeld 
keinen Anspruch.

7. Das über die aufgelaufenen Versetzungs- 
Auslagen aufgestellte Reise-Particulare ist spä
testens hinnen 14 Tagen nach der vollzogenen 
Übersiedlung der Telegraphen-Section zur Ver
anlassung der Liquidation im vorschriftsmäs- 
sigen Wege, vorzulegen.

Pest, am 29-ten Oktober 1870.

Pest, 1870. Nyomatott az .Athenaeum“ könyvnyomdájában.
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G l i e d e r u n g
der Verrechnungs-Rubriken der kön. ung. 

Telegraphen* Anstalt.

21410/7076. sz. 1870.

A. Bevételek.

1. Dijilletékek a magán- és államsürgönyök 
után.

Ezen rovat alatt számoltatnak fe l:
Az érvényben álló szerződések alapján ma

gánsürgönyök után akár a magy. k. kincstár, 
akár az egyleti vagy idegen államok javára 
az árszabályok szerint beszodett illetékek; nem 
különben az államsürgönyök minden illetékei 
külömbség nélkül, váljon az illeték a feladás
nál azonnal fizettetett, vagy utólag fog az állam
közegek által megtéríttetni. Ide tartoznak to
vábbá: a sürgönyök többszörözéséért és máso
lásáért, a postai, küldönczi és a vasúti távirdai 
vonalakon történt továbbszállításért beszedett 
illetékek, valamint a felek által a feleletekre 
letett bérmentesítési illetékek; továbbá a vas- 
pálya-távirdai hivatalok üzletbevételei után 
járó államjutalékok; nem különben a gyors
postai és gyorsküldönczökérti letétemények; 
végre az üzleti számadások vizsgálata foly
tán kiderített dij és számadási hiányokból ere
dő bevételek, melyek azonban hivatkozással a 
nehézményi jegyzékre vagy a számvevőségi 
elintézésre közvetlenül a tárczanaplóban szá- 
molandók fel.

2. Az egyleti és idegen államok téritményei. 

Ide tartoznak:
Azon illetékek, melyek az egyleti és külföl

di sürgönyforgalom jövedékeiből a m. kir. tá-

A. Einnahmen.

1. Tarif gebühren für Privat- und Staatscor- 
respondenzcn.

Unter dieser Rubrik werden verrechnet: 
Die Gebühren, welche Kraft der bestehenden 

Verträge und nach den Tarifboätimmungcn für 
Privatdepeschen, und zwar sowohl zu Gunsten 
des k. ung. Aei’ars, als auch zu Gunsten der 
Vereins- und fremdländischen Staaten einge
hoben werden; ebenso auch die Gebühren für 
alle Staatsdepeschen, sei es nun, dass diese 
Gebühren bei der Aufgabe sogleich bar berich
tigt, oder nachträglich von den Staatsorganen 
hereingebracht werden. In diese Rubrik fallen 
fernor: alle für Vervielfältigung, dann für 
Weiterbeförderung der Telegramme mittelst 
Post, Expressboten,- und den Eisenbahn Be
triebstelegrafen eingehobenen Gebühren; eben
so die von den Parteien für Rückantworten er
legten Frankirungsgebühren, dann die Stnats- 
antheile aus der Einahme der Eisenbahn-Be
triebstelegraphenämter; fernor die Depositen für 
Staffetten, und Expressboten; schliesslich die 
in folge oder buchhalterischen Revision der 
Telegrafen-Botriebsrechnungen erhobenen Tax- 
und Rechnungsmängel, welcho letztem jedoch 
mit Berufung auf den Mängelsakt oder die 
Rechnungserledigung unmittelbar im Etat- 
Journal zu beeinnehmen sind.

2. Ersätze von Vereins- und fremden Staaten.

Hieher gehören:
Die im Wege der Abrechnung über den Ve

reins- und den internationalen Telegraphen-Ver-
15
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virdai kincstárnak járnak, és a nevezett álla
mokkal időnként eszközlött leszámolás utján 
állapíttatnak meg.

3. Vételár az eladó t irodaeszközökért.

Ide tartoznak:
A haszonvehetetlenné vált irodai eszközök 

és szerek, m int: ócska papir stb. eladásából 
befolyó összegek.

4. Vételár a felszerelési alaphoz tartozó tárgyak 
el adásából.

Ide tartozik :
Minden összeg, mely a távirdai kezelésre 

beszerzett tárgyak (a felszerelési alap részletei) 
eladásából befoly, külömbsr:g nélkül arra, hogy 
ezen tárgyak liaszonvehetö állapotban adat- 
nak-e el vagy a saját kezelésre használhatlan 
minőségük miatt; és igy ide tartoznak: az ide
gen hatóságoknak vagy magánosoknak eladott 
következő távirdai szerek, úgymint: oszlopok, 
vassodrony, gépek, szerszámok és eszközök, 
távirdai térképek, árszabályok, nyomtatvá

nyokéi’*, stb. befolyó pénzek.

5. Közigazgatási v'on megítéli ‘érdesek.

Ide tartoznak:
A közigazgatási hatóságok utján kirótt, hu

zalsértések, csonkított sürgönyök stb. után 
járó téritmények.

6. Számadási téritmények.

Ide tartozik:
Minden olyan összeg után bevett téritmény, 

mely határozott czélra és tárczaszerü rovato
kon már egyszer kiadásba tétetet*, kiilömbség 
nélkül arra, hogy ezen visszatérit :s a számadó 
vagy a felülvizsgáló közegek észre\ éte'e foly
tán eszközöltetett-e.

7. A vasúti társulatoktól bejövő évi járulékok.

Ide tartoznak :
Azon összegek, melyeket a vasuttársulatok 

távirdai vonalúk felügyeletéért és fentartásá- 
crt a m. k. távirda intézetnek szerződésileg 
fizetni tartoznak.

kehr ormittelten, von den obgenannten Staaten 
an den k. ung. Telegraphenfond einzuzahlenden 
Hereinreste.

3. Erlöse fü r veräusserle Kanzlei-Materialien.

Hieher gehören:
Die für verkaufte unbrauchbar gewordene 

Kanzlei Materialien und Requisiten, a ls: Scart
papiere und dergleichen einfliessenden Geldbe
träge.

4. Erlöse fü r verüusserte Bestmdtheile des 
Fundus instructus.

Hieher gehören:
Alle Geldsummen, welche durch die Ver- 

äusserung von füijdia Zwecke der Telegraphen- 
Verwaltung angeschafften Gegenständen (Bo- 
standtheile des Gebrauchsvorrathes) einfliess- n, 
ohne Unterschied, ob diese Gegenstände im 
brauchbaren, oder für die eigene Verwaltung 
nicht mehr brauchbaren Zustande hintang ge- 
ben werden. Desshalb gehören hieher: die Ein
nahmen aus dem Verkaufe der an fremde Ver
waltungen, oder an Private abgegebenen To- 
legraphen-Gegenstände, als : Säulen, Draht, Ap
parate, Werkzeuge und Requisiten, Telegra
phenkarten und Tarife, D ru c k so r te n  u s. w.

ö. Im administrativen Wege zuerkannte Ersätze.

Hieher gehören:
Die durch die Amtshandlungen der Verwal

tungsbehörden erzielten Ersätze für verstüm
melte Depeschen, Leitungsbeschädigungen 
u. s. w.

6. Rechnungsersätse.

Hieher gehören:
Ersatzleistungen von solchen Geldsummen, 

die zu bestimmten Zwecken, auf bestimmten 
Rubriken bereits in Ausgabe verrechnet wur
den, sie mögen durch die Wahrnehmung der 
verrechnenden, oder der liquidirenden Organe 
veranlasst werden.

7. Jahresbeiträge von den Eisenbahn
gesellschaften.

Hieher gehören:
Die vertragsmässigen Entschädigungen für 

die von der Staats-Telegraphenanstalt besorgte 
Überwachung und Instandhaltung der den 
Eisenbahngesollschaften eigenthümlichen Be- 
triebs-Telegraphenleitnngcu.
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8. Különféle levételek.

E rovat alatt számoltatnak fe l:
A távirdai tanfolyamok minden bevételei; 

a távirdai közegekre fegyelmi eljárás utján 
rótt pénzbírságok, továbbá az érczpénznek 
bankjegyekre váltásából eredő árkülömbségi 
nyeremények, és általában mindazon bevéte
lek, melyek az elöl felszámlált rovatok egyi
kéhez sem sorozhatók.

B. Kiadások

a) R e n d e s  k i a d á s o k .

1. Fizetések és lakbérek.

Ide tartoznak:
A valóságos és ideiglenes távirdai hivatalno

kok, valamint a gyakornokok fizetései.
A hivatalnokok személypótlékni.
Azon tisztviselőnők illetményei, kik tiszti ál

lomásnál hivatalnok pótlására állandóan alkal 
mazva vannak.

Azon illetmények, melyek a hivatalnokoknak 
az őket megillető szabad lakás helyett, vagy 
lakbér kiadásaik pótlására, vagy végre lakbér- 
illetékül engedélyeztettek.

Szintúgy e rovat alatt számolandók fel: a 
hivatalnokoknak részletenként visszafizetés 
kötelezettsége mellett engedélyezett fizetési 
előlegek is.

2. Egyéb igazgatási költségek.

E rovat alatt számoltatnak fel:
A távirdai hivatalküldönczök, vonalfelvigyá

zók, és ezek helyettesítésére időszakonként 
felfogadott kiscgitök illetményei, nem külön
ben a hivatalküldönczöknek és vonalfelvigyá
zóknak béreire adott előlegek; továbbá a táv- 
irdni mellékállomások kezelésével megbizott 
magánosok illetményei; a hivatalküldönczök 
és vonalfelvigyázóknak engedélyezett lakbér
járulékok; az egyes állomásvezetőknok oly 
teendők végzéséért engedélyezett átalányok, 
melyek különben hivatalküldönczök által vol
nának teljesitendők (hivatalküldönczi átalány); 
a bérruhabeszerzés és szállítás költségei, vagy 
a bőrruha helyett a hivatalküldönczöknek és

8. Verschiedene Einnahmen.

Unter dieser Rubrik werden verrechnet: 
Allo Einnahmen der Telegraphen-Lehrcurse; 

alle den Telegraphenbediensteten im Disciplinar- 
wego auferlegten Geldstrafen; dann der durch 
die Umwechslung von Metallmünze in Bank
noten nach dem Courswerthe erzielte Münz
gewinn u. s. w., überhaupt alle Empfänge, die 
sich füglich keiner der vorbenannten Rubriken 
unterordnen lassen.

B. Ausgaben.

a) O r d e n t l i c h e  A u s g a b e n .

1. Gchal'e und Quartiergelder.

Hieher gehören:
Die Gehalte der endgiltig oder zeitweilig 

angestellten Telegraphen-Beamten und Practi-
canten.

Die Personal-Zulagen der Beamten. Die Be
züge jener Beamten-Frauon, welche bei Beam
ten Stationen in dauernder Verwendung stehen.

Diejenigen Bezüge, we'che den Beamten als 
Vergütung für den ihnen gebührenden Genuss 
einer freien Wohnung, oder als Ergänzungs- 
Beitrag zu einer ihrer Competenz nicht ent
sprechenden Wohnung, endlich die Quartier- 
gelder, welche den Beamten überhaupt bewil
ligt wurden.

Ebenso werden hier verrechnet: die Besol
dungsvorschüsse, welche Beamten gegen die 
Verbindlichkeit der ratenweisen Rückzahlung 
erfolgt wurden.

2. And. re Verwaltung»-Austagen.

Unter dieser Rubrik werden verrechnet:
Die Bezüge der Telegraphen Amtsboten und 

Lcitungsaufsehcr, dann der zu ihrer Stellver 
tretung zeitlich aufgenommenen Aushilfsdie
ner, dann die Vorschüsse auf Löhnungen 
der Amtsboten und Lcitungsaufsehcr, die 
Bezüge der gegen ein Pauschale mit den 
Manipulationsgeschäften bei einzelnen Ne 
benstationen betrauten Privaten, die den Amts
boten und Leitungsaufsehern bewilligten Zins 
beitrage; die Pauschalien, welche einzelnen 
Stationsleitern zur Bestreitung der Kosten je
ner Geschäfte bewilligt wurden, welche sonst 
durch Amtsboten verachtet wurden, (Amtsbo- 
ten-Pauschale), die Anschaffung«- sowie etwai-

15*
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vonalfelvigyázoknak adott kárpótlási pénzösz- 
szegek, végre a vonalfelvigyázóknak á szol
gálati ló tartására engedélyezett átalányok.

3. Az Üzleti bevételekből a hivatalnokoknak járó 
részilleték.

E rovat alatt számoltatnak fel:
Azon részilletékek, melyek a távirdahiva- 

talnokoknak és a mellékállomáskezelőknek a 
magánsürgönyök kezeléséért az üzleti bevétel
ből, valamint azon összegek is melyek a főál
lomásokon a pénztárkezeléssel, vagy felügye
lettel folytonosan megbizott távirdahivatalno- 
koknak ezen részilleték pótlásáúl havonként 
kifizetendőleg engedélyeztettek.

4. Napidijak.

Ide tartoznak:
Az irodai teendők végzésére állandóan vagy 

időszakonként napi járandóság mellett felfoga
dott egyének illetményei.

5. Házbérek.

Ide tartoznak:
Azon összegek, melyek a távirdaállomások 

és hivatalok elhelyezésére bérelt helyiségek
ért fizettetnek.

6. Hivatalos helyiségek helyreállítása és 
fentartása-.

Ide tartoznak:
Azon kiadások, melyek a bérbe vett vagy 

átalában a távirdaintézet tulajdonát nem ké
pező hivatalos helyiségek berendezésére, jó 
karban tartására és átalakítására fordittatnak, 
a mennyiben a bérbe adó mint tulajdonos eze
ket viselni nem tartozik.

7. Jutalmazások és kisegítések.

Ide tartoznak:
Azon egyes összegek, melyek rendkívüli

ge Transportkosten der Amtslivrée der Tele
graphendiener,ebenso die Geldentschädigungen, 
welche den Amtsboten und Leitungsaufsehern 
vorkommendenfalls statt des Bezuges der Liv- 
rée bewilligt wurden; die Pauschalien, welche 
Leitungsaufsehern zum Unterhalt eines Dienst
pferdes ausgezahlt werden.

3. Tantieme.

Unter dieser Rubrik werden verrechnet :
Die den Telegraphen-Beamten,dann den Füh

rern der Nebenstationen für die Annahme, 
Uebertelegraphirung und Aufnahme der Privat- 
Telegramme zugestandenen Antheile an der 
Betriebseinnahme; ebenso diejenige Beträge, 
welche den, bei den Hauptstationen mit der 
Führung der Manipulationskassa - Geschäfte 
oder der Beaufsichtigung des Manipulations
dienstes ständig betrauten Beamten als Entschä
digung des denselben entgehenden Antheiles 
an der Betriebseinnahme monatlich ausgezahlt 
werden.

4. Taggelder.

Hieher gehören:
Die Bezüge der bleibend, oder vorüberge

hend gegen eine tägliche Entschädigung für 
die Kanzleigeschäfte aufgenommenen Indivi
duen.

5. Miethzinse.

Hieher gehören:
Jene Beträge, welche für die zur Unterbrin

gung der Telegraphen-Aemter und Behörden 
bestimmten Räumlichkeiten den Eigenthümern 
derselben bezahlt werden müssen.

6. Erhaltung der Amtslokalitäten.

Hieher gehören:
Alle Geldsummen, welche für gemiethete 

oder doch der Telegraphenanstalt nicht gehörige 
Amtslokalitäten aufgewendet werden müssen, 
um dieselben für bereits bestehende Telegra
phen-Aemter oder Behörden in brauchbarem 
Zustand zu versetzen, oder in solchem zu ei-- 
halten, insoferne derlei Auslagen nicht der 
Eigenthümer als Vermiether zu tragen h i ’.

7. Belohnungen und Aushilfen.

Hieher gehören:
Jene Beträge, welche für besondere Dienst-
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szoígálattétel elismeréséül egyéni jutalomként, 
és az önhibájukon kivül szükségre jutott hiva
talnokoknak vagy szolgáknak pénzsegély czi- 
men esetenként engeclélyteztetnek.

8. Helyettesítési, úti és átköltözködési 
költségek.

Ide tartozik:
Minden illetmény, mely a fennálló rendsza

bályok szerint a távirdai hivatalnokoknak és 
szolgáknak

a) a hivatalos székhelyen kivüli szolgálat
tétel,

b) elrendelt hivatalos utazások és
c) egyik állomáshelyről a másikra hivatal

ból lett áthelyezés
alkalmával jár, minők: utazási költségek, na
pidnak, butorkárpótlás stb.

Ugyancsak ezen rovat alatt számolandók 
fel a fentebbi illetmények rovására utalványo
zott pénz-előlegek, valamint a helyettesítésekre, 
utazásokra, és átköltözködésekre netalán meg
szabott átalányok is.

9. Atadnyozott irodai és fűtési költségek.

Ide tartoznak:
Azon állandósított pénzösszegek, melyek a 

távirdai tiszti és mellékállomások vezetőinek 
az irodai, fűtési és világítási szükségletek fede
zésére meghatározott időszakokra, részletezett 
számadástétel kötelezettsége nélkül átalány
ként adatnak.

Ezen rovat alatt számittatik fel a vonalfel
vigyázók irószerátalánya is.

10. Nyomtatványok és egyéb nem átaldnyozolt 
hivatali szükségletek.

Ide tartoznak:
Minden a hivataloskodáshoz szükséges nyom

tatványok és íróeszközök beszerzésére, a 
könyvkötői, könyv- és kőnyomdai munkákra 
tett kiadások, valamint a hivatalos helyiségek 
fűtésére, világítására és tisztogatására fordi- 
tott költségek is, — azon esetben, ha ezek fe
dezésére nem volt átalány megállapítva.

leistungen als Anerkennung derselben ertheilt 
werden, dann jene Geldsummen, welche ver
unglückten, oder in unverschuldete Noth ge- 
i-athencn Beamten und Dienern zur Linderung 
ihrer Nothlage von Fall zu Fall bewilliget 
wurden.

8. Substitutions-, Reise- und Uéber Siedlung skosten.

Hieher gehören:
Alle Geldgenüsse, welche einem Beamten 

oder Diener an Reisekosten und Diäten nach 
den bestehenden Vorschriften gebühren, wenn 
dieselben

a) in Vertretung eines fremden Dienstes 
ausser ihrem Amtsorte verwendet werden,

b) im Sinne der bestehenden Instructionen 
oder über höheren Auftrag eine Dienstesreise 
unternehmen,

c) von einem Dienstorte zu einem andern 
von Amtswegen übersiedeln.

Ebenso sind auf dieser Rubrik alle Voraus
zahlungen ä Conto der zu verrechnenden Ge
bühren, daun die Substitutions-, Reise- und 
Ueborsiedlungs-Pauschalien, ferner Möbelent
schädigungen, u. drgl. zu verrechnen.

9. Pauschalirte Amtserfordernisse.

Hieher gehören:
Diejenigen fixen Geldbeträge, welche deii 

Tdegraphen-Amtsleitern,dann den Führern der 
Nebonstationen zur Bestreitung der Kanzlei-, 
Beheizungs- und Beleuchtungserfordernisse in 
festgesetzten Zeitabschnitten, und zwar in der 
Regel ohne die Verpflichtung darüber eine 
detaiHirte Rechnung legen zu müssen, verab
folgt werden.

Unter dieser Rubrik werden auch die 
Schreibpauschalien der Leitungsaufseher ver
rechnet.

10. Drucksorten und andere nicht pauschalirte 
Amtserfordernisse.

Hieher gehören:
Allo Auslagen für Beschaffung der zur Ain- 

tirung erforderlichen Drucksorten, Schreib
materialien u. s. w. Buchbinder-, Buchdruckei*- 
und Lithografie-Auslagen, alle Auslagen für 
Beheizung, Beleuchtung und Reinigung der 
Amtslokalitäten, — alle diese Auslagen aber 
nur insoferne, als für dieselben kein Pauschale 
festgesetzt wu’do.
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11. Üzleti szükségletek
Ide tartoznak:
Mindazon, kizárólag a telep- és gépszolgá

latra szánt anyagok és szexiek beszex-zési és 
szállítási költségei, melyek a használat által 
vagy elfogyasztatnak, vagy további használat
ra alkalmatlanokká válnak, ilyenek : rézgálicz, 
órásolaj, papírszalagok stb.

Nem tartoznak ide azonban maguknak a te
lepeknek, gépeknek és azok alkatrészeinek 
beszei’zési költségei, melyek az elhasznált te
lepek és gépek kicserélése esetén a 13-dik. 
vagy a 1 2 -ik rovat; azon esetben pedig, ha 
a beszerzés az üzlet kiterjesztése, vagy uj 
állomások felszerelése tekintetéből történik, a 
rendkivüli kiadások rovata alatt száxnolan- 
dók fel.

12. A gépek kijavítása és utóbeszerzése.
Ide tartoznak:
A megrongált gépeknek kijavítási, a kész

letben tartandó gépi'észeknek beszerzési, és a 
haszonvehetetlenné váltak kicserélésére szol
gáló gépek utóbeszerzési költségei; valamint 
a kijavításra vagy kicserélésre elküldött gépek 
szállítása által okozott kiadások is.

13. A felszerelési alap fent áriává.
Ide tartoznak:
A gépeknek, a vonalfelügyelői személyzet 

eszközeinek és szerszámainak kivételével min
den más bex-endezési tárgyak kijavítási költ
ségei, úgy m int: telepek, butox-ok, czimtáblák, 
pecsétnyomok, törölköző kendők, törlőruhák 
sat. javítási költségei, úgyszintén az ezek közül 
haszonvehetetlenné váltak pótlására szolgáló 
uj tárgyaknak utólagos beszerzési költségei, s 
végre az ezen tárgyak szállítására tett kiadások.

14. A vonalak javítása és fentartás 
Ide tartozik:
Minden a már fennálló távirdai vonalak kija

vítása és jokarban tartása czéljából tett kiadás,

11. Betriebserfordernisse.
Hieher gehören:
Die Anschaffungs- und Transportkosten für 

sämmtliche, ausschliesslich dem Dienste der 
Batterien und Apparate gewidmeten Materia
lien und Stoffe, welche durch ihre Gebrauchs- 
nahme entweder verzehrt, oder doch zum wei
teren Gebi-auche untauglich werden, als da 
sind:

Kupfervitriol, Uhrmacheröhl, Papierstreifen
u. s. w. Jedoch gehören nicht hieher: die Ko
sten der Batterien und Apparate selbst, sammt 
dei-en Bestandtheilen, welche, im Falle es sich 
um das Ersetzen abgenützter Batterien und 
Apparate handelt, unter Rubrik 13 oder unter 
Rubrik 12, oder im Falle derlei Anschaffungen 
im Interesse der Erweiterung des Beti-iebs oder 
behufs Einrichtung neuer Stationen stattfin
den, unter den ausserordentlichen Ausgaben 
zur Vei-rechnung kommen.

12. Reparatur der Apparate.
Hieher gehören:
Die Kosten für die Herstellung schadhaft 

gewordener Apparate, sowie die Anschaffungs - 
kosten der im Vorrathe gehaltenen Apparat- 
Reservebestandtheile; ebenso die Kosten der 
Nachschaffung von solchen Appai-aten, welche 
an die Stelle von unbrauchbar gewordenen zu 
treten bestimmt sind: endlich die Transport
kosten, welche anlässlich der Reparatur oder 
dem Austausche von Apparaten auflaufen.

13. Erhaltung des Fundus instructus.
Hieher gehöi-en:
Die Auslagen für die Reparatur der dein 

Gebrauchsvorrathe angehörigen Gegenstände, 
mit Ausnahme der Appai-ate und der für die 
Instandhaltung der Leitungen nöthigen Requi
siten und Geräthe; also gehören hieher: die 
Auslagen für Reparatur der Batterien, Einrich
tungsstücke,“Amtsschilder, Amtssiegel, Hand
tücher, Abwischtücher u. s. w., ferner die Ko
sten für die Nachschaffung dieser Gegenstände 
des Gebrauclisvorrathes, wenn solche nämlich 
an die Stelle von unbrauchbar gewordenen zu 
treten haben

Hieher gehören ferner die Transportkosten 
der erwähnten Gegenstände.

14. Erhaltung und Reparatur der Leitungen.
Hieher gehören:
Alle Auslagen, welche zum Zwecke haben 

bei-eits bestandene Telegraphen-Leitungen in
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rendesen még akkor is, ka a kijavítás alkalmá
val a vonalak egyes részei, vagy egész kisebb 
vonalak teljesen átalakíttatnak vagy áthelyez
tetnek. Ennélfogva ide soroztatik: a vonalak 
kijavítása- és áthelyeztetésJuez szükséges uj 
anyagok beszerzési költsége; az ilyen munkánál 
használandó eszközök és szerszámok beszer
zésére és javítására, valamint az ezen anyagok 
és szerszámok szállítására tett kiadások; az 
oszlopokért és minden a vonaljavitásokhoz 
használt eszközökért fizetett raktárbér sat.

Továbbá ide tartoznak a vonalak javítása 
átalakítása- és áthelyezésénél felhasznált mun
kások bérei, és hasonló munkák teljesítésekor 
a távirdai közegeknek engedélyezett minden 
különleges járulék, úgy mint: a vonalfelvigyá
zók táppénzei, az építésvezetők napdijai, mért- 
földpénzei és átalányai.

Ellenben a nagyobb vonalak átalakításánál 
vagy áthelyezésénél felmerülő azon kiadások, 
melyek által a távirdaintézet beruházmánya 
neveltetett: felállitási költségekül tekintendők, 
s mint ilyenek a ministeriumnak az egyes ese
tekben kiadandó rendeleté alapján a rendkí
vüli kiadások első rovatán számítandók fel.

15. A feleknek visszatérített jövedékek.

Ide tartoznak :
A feleknek visszatérítendő dijilletékek, me

lyek akkor fizettetnek ha egyes sürgönyök az 
árszabályon felül dijaztattak, vagy ha távira
tok a kezelés alkalmával megesonkittattak 
vagy elvesztek ; ide tartoznak még a felek által 
továbbszállításra letéteményezett összegből a 
valódi kiadások levonása után fenmaradt, és a 
feleknek visszatérített pénzek.

16. A feleknek kifizetett válaszdijak.

Ide tartoznak:
A nemzetközi távírda- szerződés alapján a 

feleknek kifizetett azon összegek, melyeket a 
sürgöny feladók a sürgöny válaszok bérmente
sítése czimén fizettek volt le.

gutem S ande zu erhalten, oder die Schäden 
derselben zu beseitigen, in der Regel auch 
dann, wenn gleichzeitig einzelne oder ganze 
Theile dieser Leitungen neu hergestellt, oder 
wenn kleinere Leitungen ganz abgetragen 
und an deren Stelle neue errichtet werden.

Demzufolge sind unter dieser Rubrik zu ver
rechnen : die Anschaffungskosten des für die 
Ausbesserung, Rekonstruction oder Umlegung 
nothwendigen neuen Materials, die Anschaf- 
fuugs-, Reparaturs- und Verfrachtungskosten 
der zu verwendenden Requisiten und Werk
zeuge, die Lagerzinse für Aufbewahrung von 
Telegraphensäulen und allen für Leitungsrepa- 
raturon zu verwendenden Materialien u. s. w.

Ferner gehören hieher: die Verdiensbeträge 
der bei Leitungsreparaturen, Rokonstructionen 
und Umlegungen verwendeten Taglöhner, un l 
die besonderen Bezüge, welche den Telegra- 
phenbodiensteten gelegentlich solcher Arbeiten 
bewilligt wurden, a ls: das Zehrgeld der Lei
tungsaufseher, die Diäten, Meilengelder und 
Pauschalien der Bauleiter.

Dagegen haben alle jene, gelegentlich der 
Rekonstruction oder der Umlegung grösserer 
Leitungen gemachten Auslagen, durch welche 
das investirte Vermögen derTelegraphenanstalt 
vergrössert wurde, als „Errichtungs-Auslagen11 
zu gelten, und sind als solche, jedoch Dur über 
besondere Anordnung des k- ung. Handelsmi
nisteriums, untor den „ausserordentlichen Aus
gaben“ Rubrik 1 zu verechnen.

15. Gef tills rück gaben an Parteien.

Hieher gehören :
Rückvergütungen au Parteien, im Falle 

denselben die Tarifgebühren zu hoch berech
net wurden, oder Rückzahlungen aus den für 
Weiterbeförderungen mittelst Post, Boten u. s. 
w. hinterlegten Depositen; ferner Rückvergü
tungen der Tarifgebühren im Falle der Ver
stümmelung oder des Verlustes von Depeschen.

16. Den Parteien ausgezahlte Antwortsgebühren 

Hieher gehören:
Die im Sinne der internationalen Verträge 

an die Parteien ausgezahlten Frankirungsbe- 
träge für Telegrafen-Rückantworten,
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17. Az egyleti és idegen államoknak való 
tai tozások.

Ide tartozuak :
Az egyes egyleti vagy más idegen államoknak 
az állami és magántáviratok külföldi szállítá
sáért járó dijakban a nemzetközi leszámolás 
utján megállapított követelései.

18. A sürgönyök lovábbszállitási dija.

Ide tartoznak:
A czimzett távirda államások által kifizeten

dő posta- és küldönczbérek, valamint a leszá
molás utján a magy. kir. postaintézetnek, vagy 
a cs. k. osztrák távirdai kormányzatnak meg
térítendő gyorsposta-dijak.

19. A sürgönyök kézbesítési dija.

Ide tartoznak:
A mellékállomás-kezelőknek és a hivatsl- 

küldönczi átalányozást elfogadott tiszti állo
más-vezetőknek a sürgönyök kézbesítéséért 
engedélyezett illetékek.

Ezen rovat alatt mutatandók ki azon össze
gek is, melyek magánintézeteknek a beérke
zett sürgönyök kézbesítéséért szerződésileg 
fizetendők.

20. Különféle kiadások.

Ide tartoznak :
Mindazon kiadások, melyek az eddigi kia

dási rovatok egyike alatt sem számíthatók fel, 
mint a távirdai tanfolyamok költségei, pénz
váltási vagy más veszteségek sat.

b) U j  t á v i r d a i  v e z e t é k e k  és  
á l l o m á s o k  f e l á l l i t á s á r a  t e t t  

k i a d á s o k .

(Rendkívüli kiadások.)

1. TJj vezetékek felállítása.

Ide tartoznak:
Az uj vonalok felállítására fordított minden 

kiadások, még pedig: az anyagok, eszközök,

17. Hinausreste an Vereins- und fremde 
Staaten.

Hieher gehören:
Die im Abrechnungswege ermittelten an 

genannte Staaten für die Beförderung auf den 
ausländischen Linien zu zahlenden Gebühren 
solcher Staats- und Privat-Telegramme, welche 
die k. ung. Telegraphenanstalt belasten.

18. Weiter Beförderungsgebühren.

Hieher gehören:
Die von den Abgabs-Telegraphenämtern be

strittenen Postporti und Bothenlohne für Te
legramme, we'che ausserhalb des Amtsortes zu 
bestellen sind, dann die im Abrechnungswege 
ermittelten, der k. ung. Postanstalt, oder der
k. k. österreichischen Telegraphen Verwaltung 
zu vergütenden Estaffettengebühren.

19. Bestellgebühren.

Hieher gehören:
D ie den Nebenstations Führern, dann den 

Leitern solcher Beamtenstationen, bei denen 
das Amtsbiitenpauschale eingeführt wurde, 
für die Zustellung der Depeschen im Amtsorte 
bewilligten Gebühren.

Unter dieser Rubrik sind auch jene Beträge 
nachzuweisen, welche Privat-Instituten für das 
Austragen der im Amtsorte zu bestellenden 
Telegramme vertragsmässig zu vergüten sind.

20. Verschiedene Ausgaben.

Hieher gehören:
Alle jene Ausgaben, für deren Verrechnung 

sich keine der bisherigen Ausgabs-Rubriken 
eignet, a ls: die Ausgaben anlässlich der Ab
haltung von Telegraphen-Lehrcoursen, kMünz- 
und andere Verluste u. s. w.

b) T e  1 e g r a f e n - E r i c h t u n g s -  

A u  s l a g é n .

(Ausserordentliche Ausgaben.)

1. Erichtung neuer Linien.

Hieher gehören:
Sämmtliche durch die Erichtung von neuen 

Linien hervorgerufenen Ausgaben : für Materi-
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szerszámok beszerzésére tett költségek; mun
kabérek, szállítási költségek ; az építésvezetők 
napidijai, mértföldpénzei vagy más átalánya 
sat., valamint szintén a nagyobb vonalak teljes 
átalakítására vagy áthelyezésére fordított a 14. 
pont alatt körülirt több kiadások.

2. Uj állomások berendezése.

Ide tartoznak:
Az uj hivatalok és állomások teljes beren

dezésére és helyiségeiknek netáni átalakításá
ra fordítandó költségek.

3. Az üzlet kiterjesztése.

Ide tartoznak:
Azon bútorok és gépek beszerzési költségei, 

melyek nem haszonvehetetlenné vált régiek 
kicserélése tekintetéből, hanem az üzlet sza
porodása folytán a meglevő állomások nagyob- 
bitására szereztetnek be.

alien, Requisiten und Werkzeuge; Arbeitslöh
ne, Frachtkosten, Regieauslagen u. s. w. Eben
so die bei der Rekonstruction oder der Verle
gung bereits bestehender Leitungen aufkom
menden unter Ausgabsrubrik 14, Alinea 4 nä
her bezeichneten Mehrauslagen.

2. Einrichtung neuer Stationen.

Hieher gehören:
Die Kosten für die vollständige Einrichtung 

neu zu eröffnender Aemter und Stationen, sowie 
die Auslagen für die etwa nothwendige Adap- 
tirung der zu ihrem Gebrauche bestimmten 
Räumlichkeiten.

3. Erweiterung der Betriebsmittel.

Hieher gehören:
Anschaffungen von Apparaten und Einrich

tungsstücken, wenn solche nicht an die Stelle 
von alten, unbrauchbar gewordenen treten, 
sondern wenn durch disclben die Bestände der 
Betriebsmittel wirklich vermehrt erscheinen, 

i und deren Beschaffung durch die Ausbreitung 
des Betriebes nothwendig wurde.

Pest, 1870. Nyomatott az „Athenaeum“ könyvnyomdájában.
T á v ir .  R e n d . T á r a . 15 . sz.





A .  m .  k i r .

TÁYIRÁSZATI RENDELETEK
__________ T Á R A . __________
16. szám. 1870. N ovem ber 24.

R e n d e l e t V e r o r d n u n g
melylyel a mellék állomások kezelésére vállakozó 
magánosoknak esetleges otthon való tanítására 

vonatkozó elvek megállapittatnak.

womit die Prinzipien festgestellt werden, wornach 
Privatunternehmer im Nebenstations-Manipulations- 
dienste auch zu Hause unterrichtet werden können.

20408/(3745. 1870.

Többször fölmerült azon eset, bogy a táv
írdái mellék állomások magánkezelésére vál
lalkozni hajlandó magánzók,jelesen postameste
rek és gyógyszerészek, a szükséges szakkép
zettség megszerzése czéljából, lakhelyeikről 
el nem távozhatván, egy alkalmas távirásznak 
oktatóul való kiküldetését kérték.

Említett, úgy az államra mint egyes vál
lalkozókra nézve hasznos magánvállalkozás 
elősegítése tekintetéből irt esetekre nézve ezen
nel megállapittatik.

1. A távirdai mellék állomások kezelésére 
vállalkozó s rendes hivatali lakhelyeikről el nem 
távozható magánosok betanítására saját kíván
ságuk folytán, a mennyire a távirdai közszol
gálat érdekei megengedik, arra alkalmas hiva
talnokok küldetnek ki, éspedig atauitásegész 
tartamára szabott (00) hatvan frtnyi átalány 
mellett.

2. Ezen kiküldetés azonban csak akkor 
történhetik meg, a mikor a megnyitandó és a 
magánvállalkozó által adott helyiségben telje
sen felszerelt távirdai mellék állomás magánke
zelésére vonatkozó tiszti szerződés az illető ma
gánvállalkozóval már megköttetett, s a szak
osztály által helybenhagyatott.

0. A kiküldetés előtt az előbb említett 
szerződésen kiviil még egy pótszerződés köten 
dő, melyben a vállalkozó kötelezi magát, hogy 
a 00 frtnyi tanítási átalány felét azaz harmincz 
(30) frtot ő fizeti, azon esetben pedig, ha bár
mely okból a tanulást abban hagyná s a vál-

Es hat sich wiederholt der Fall ereignet, 
dass Privatpersonen, insbesondere Postmeister 
und Apotheker die zur Uebernahme der Privat
manipulation von Telegraphen-Nebenstationen 
geneigt sind, ihr ständiges Domicil jedoch behufs 
Aneignung der erforderlichen Fachkenntnisse 
nicht verlassen können, um Exponirung eines 
zur Ertheilung des nöthigen Unterrichtes geeig
neten Telegraplien-Beamten bittlich wurden.

Zur Beförderung solcher, sowohl für den 
Staat, als auch für Einzelne vortheilhaften 
Privatunternehmungen, wird bezüglich öber- 
wähnter Fälle folgendes festgesetzt:

1. Zur Unterweisung der Privatunterneh
mer, die die Privatmanipulation von Telegra
phen-Nebenstationen zu übernehmen geneigt 
sind, jedoch ihr ständiges Domicil nicht ver
lassen können, werden auf das Ansuchen der
selben, so weit diess dio Dienstinteressen ge
statten, geeignete Beamten exponirt u. z. mit 
einem auf die ganze Unterrichtsdauer festge
setzten Pauschale von sechzig (60) Gulden.

2. Diese Exponirung kann erst erfolgen, 
sobald dor Vertrag bezüglich der Privatmani- 
pulation der zu eröffnenden und in den von dom 
Privat-Unternehmcr beigestellten Locnlitäten 
betriebsfähig vollends eingerichteten Neben
station mit dem betreffenden Unternehmer ab
geschlossen und hierorts ratifieirt wurde.

3. Dessgleichen ist vor der Exponirung 
des dazu designirten Beamten ausser dem ob
erwähnten Vertrage noch einNachtrags-Vertrag 
abzuschliessen, in dem sich der Unternehmer 
verpflichtet, die Hälfte des Unterrichtspauscha
les d. i. dreissig (30) Gulden zu zahlen, und in
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lalkozástól visszalépne, a tanítására kiküldött 
hivatalnoknak járó 60 frtnyi átalányt egész
ben, valamint a távirdának más helyiségbe 
való áthelyezése miatt okozott költségeket is 
megtéríti.

4. A távirdának a vállalkozó házánál lett 
felállítása, berendezése és a tanításra kiküldött 
hivatalnok megérkezése után az állomás azon
nal megnyittat ik és a közforgalomnak átadatik.

5. A kiküldött hivatalnok az oktatással 
párhuzamban, egyúttal az illető mellék állo
mást is kezeli, mind addig, inig a vállalkozó 
elegendőleg betanítva, s egy a szakosztály által 
kitűzendő fő- vagy legalább tiszti állomáson 
kiállott vizsgája nyomán, melyről a dolgozatok 
a vizsgajegyzőkönyvvel együtt felülbirálat vé
gett ide felterjosztendök, az állomás önálló ve
zetésére képesnek nem nyilvánittatik.

6 . A kiküldött hivatalnok a vállalkozónak 
teljes és szakavatott kiképezéseért felelős s a 
tanitást legfeljebb két hó alatt teljesen be kell 
hogy végezze.

Pest, 1 8 7 0 . November 5 -ód.

Ilendelet.

A személyes kérdésekben szükségessé vált vizs
gáló-kiküldetésekből felmerülő költségek megtérí

tésére nézve.

dem Falle, dass er den Unterricht aus welcher 
Ursache immer aufgäbe und vom Unternehmen 
abstände, das dem exponirten Beamten zukom
mende Pauschale von 60 fl. ganz, wie auch die 
durch dieUebersiedlung der Station in eine ande
re Localität erwachsenen Unkosten zu erstatten.

4. Nachdem die Nebenstation im Hause 
des Privatunternehmers errichtet und ausge
stattet wurde, wird selbe nach Ankunft des zum 
Unterrichte entsendeten Beamten unverzüglich 
eröffnet und dem öffentlichen Verkehr über
geben.

5. Der exponirte Beamte hat nebst dem 
Unterrichte zugleich auch die Nebenstation zu 
leiten, bis der Unternehmer hinlänglich einge
schult ist, und auf Grund der Prüfung, — die er 
vor einer hierorts zu bestimmenden Haupt- oder 
mindestens Beamtenstation abzulegen hat, und 
deren Opperate sammt Prüfungsprotokoll be
hufs Superrevision anher vorzulegen sind, —• 
zur selbstständigen Leitung der Nebenstation 
befähigt erklärt wird.

6 . Der exponirte Beamte wird für die 
vollständige und richtige Ausbildung des Unter
nehmers verantwortich gemacht, und hat er den 
Unterricht höchstens binnen 2  Monaten gänz
lich zu vollenden.

Pest, am 5-ten November 1870.

Verordnung.

Betreffs des Ersatzes solcher Auslagen, welche 
durch in Personalfragen nothwendig gewordenen 
Untersuchungs-Commissionen verursacht werden.

20037/6583. 1870.

Tapasztaltatván, hogy úgy a távirda- 
állomások főnökei, mint a távirdai tiszti és szol
ga személyzet a szolgálattal semmi öszszefüg- 
gésben nem álló, sőt annak hátrányára szol
gáló megfontolatlan lépéseik által nem ritkán 
idéznek elő oly személyes kérdéseket, melyek 
elöljárósági kiküldetést és vizsgálatot tesznek 
szükségessé, a mi az intézetnek oly költsége
ket okoz, melyek semmi alapos okkal sem 
lévén igazolhatók, a kincstárt azokkal terhelni 
nem lehet; ezennel általános szabályul rendel
tetik, hogy az ilyen igazolhatlan költségek meg
térítése esetről esetre a hibásoknak bizonyul- 
takra rovassék ki.

Indem die Wahrnehmung gemacht wurde, 
dass sowohl die Telegraphenstationsvorständo, 
wie auch das Telegraphenbeamten- und Diener
personal durch unüberlegte Schritte solche 
Personalfragen herbeiführen, welche nicht nur 
mit dem Dienste in keinerlei Zusammenhänge 
stehen, vielmehr auf demselben schädlich rück
wirkend die Vorgesetzten Behörden zur Ent
sendung von Untersuchungs-Commissionen ver
anlassen, und auf diese Weise ganz ungerecht
fertigte Auslagen verursachen, die dem Aerare 
nicht aufgebürdet werden dürfen; wird hieinit 
zur Richtschnur angeordnet, dass solche unge
rechtfertigte Auslagen von Fall zu Fall den 
schuldig erkannten zum Ersätze vorzuschreiben 
sein werden.

Pest, am 6 -ten Nov. 1870,Pest, 1870-ki Nov. 6 -án.



173

Rendelet Verordnung

mely által atávirdai közegek avasutlizleti rendsza
bályok pontos megtartására utasittatnak.

durch welche die Telegraphenorgane zur strengen 
Beachtung der Eisenbahn-Betriebs-Ordnung ange

wiesen werden.

22984/7612. 1870.

Esetek fordulván elő, hogy távirdaköze- 
gek szolgálati utazásaik alkalmával a vasut- 
üzleti rendszabályok ellenére a vonatnak már 
jelzett elindítása után igyekezvén a vasúti 
kocsikra feljutni, nem csak hogy a vonatot 
késleltették, de a személybiztonság tek;nteté- 
ben fenálló vasutüzleti szabályok ellen is vétet
tek ; ennélfogva a távirdaközegek a vasutüz
leti rendszabályok pontos megtartására azon 
figyelmeztetés mellett utasittatnak, miszerint 
hasonló kihágások jövőben mindannyiszor a 
vasutüzleti rendszabály illető czikkei értelmé
ben fognak btintettetni.

Pest, 1870. nov. 14-én.

Es sind Fälle vorgekommen, dass Tele
graphenorgane bei der Gelegenheit ihrer Dienst
reisen mit Ausserachtlassung der Bestimmun
gen der Eisenbahn-Betriebsordnung dann in 
die Eisenbahn-Wägen gelangen wollten, wo 
das Signal zur Abfahrt des Zuges bereits g e 
geben war, wodurch nicht nur der Zug aufge
halten wurde, sondern auch die bezüglich der 
Sicherheit der Person bestehenden Bestimmun
gen der Eisenbahn Betriebsordnung gefährdet 
wurden ; demzufolge werden die Telegraphen
organe auf die strenge Befolgung der Bestim
mungen der Eisenbahn-Betriebsordnung mit 
dem Bemerken angewiesen, dass künftighin 
alle solche Vergehen im Sinne der bezüglichen 
Artikeln der Eisenbahn-Betriebsordnung be- 

| straft werden.
Pest, den 14. Nov. 1870.
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Verordnung

zur Festsetzung der Quantität der Möbel solcher 
Telcgraphen-Stationen, deren Leitung an Postmeister 

oder an Private Ubergeben wurde.

21875/7221. 1870.

Für jene Nebenstationen, bei welchen der 
Dienst vertragsmiissig durch Postmeister oder 
Private versehen wird, werden nur nachste
hende Amtsmöbel erfolgt, nämlich ein Apparat- 
Tisch, ein Batterie Kasten, ein sperrbares Affi- 
chirungskästchen und ein Materialkasten, welch 
letzterer nach Erforderniss auch eine Tischform 
haben kann, dergestalt, dass dessen unterer 
Theil mit Fächern versehen sei.

Pest, am 27-ten October 1870.

Azon mellékállomások számára, melyek
nek kezelése egyezmenyileg postamestereknek 
vagy más magánosoknak adatik át, csak is a 
következő bútordarabok fognak rendszeresen 
kiszolgáltatni u. m. egy gépasztal, egy telep- 
szekrény, egy zárható hirdetési tábla és egy 
anyagszekrény, mely utóbbi a szükséghez ké
pest asztalalaku s alja rekeszekkel ellátott is 
lehet.

Pest, 1870. October 27-én.

Rendelet

mely által a postamesterek s magánosok kezelése 
alá adott távirdaállomások bútorzatának mennyi

sége megállapittatik.



U t a s í t á s I n s t r u c t i o n

a magy. kir. távírdái kerületi és állomási pénztárak
nak a hozzájok intézett pénzutalványok kezelése 

iránt.

an die kön.ung. Telegraphen Bezirks-und Stations- 
Kassen Uber die Behandlungen der zu ihnen ge

richteten Geld-Anweisungen.

21410/707 G. 1870.

A távirdaintézet számára évenként meg
szavazott hitelnek pontos nyilvántartása ózdijá
ból szükséges, hogy minden a távírdái kerü
leti, vagy bármely állomási pénztárhoz intézett 
pénzutalvány és beszüntetés még a fogana- 
tositás előtt, a kerületi pénztárakhoz intézettek 
a távirdai számosztálynál, a más távirdai pénz
tárakhoz intézettek pedig az illető igazgatóság
nál előjegyzésbe vétessenek.

Meghagyatik ennélfogva a kerületi pénz
táraknak, hogy az 1866. évben kiadott pénztári 
utasitás értelmében minden oly utalványt, 
melyre a számosztály előjegyzési adatai ráve
zetve nincsenek, ezen hiány pótlására a ra. kir. 
kereskedelmi ministerium távii’dai szakosztá
lyának visszaküldjenek.

A mi az igazgatósági utalványokat illeti, 
melyek a föállomási vagy állomási pénztárak
hoz érkeznek, tekintve, hogy az igazgatóságok
nak saját számvevőségei nincsenek, elrendelte
tett, hogy ezen utalványokra az előjegyzési 
adatok maguk a távirdai igazgatóságok által 
kell, hogy reá vezetve legyenek, s ha nem len
nének, azok e hiány pótlására szintúgy az utal
ványozó igazgatóságnak visszaküldendők.

Pest, 1870. Nov. 17-én.

Zur Evidenzhaltung de3 der Telegraphen- 
Anstalt für je ein Jahr bewilligten Credites ist 
es nothwendig, dass alle an die Telegraphen- 
Bezirkskassen, dann an die Telegr.-Stations- 
Kassen zu erlassenden Zahlungs-Aufträge und 
Einstellungen, u. z. die an die Bezirkskassen 
hinausgehenden bei der Telegraphen - Rech
nungs-Abtheilung, die andern aber bei der be
treffenden Telegraphen-Direction in genaue 
Vorschreibung genommen werden.

Die Bezirks-Kassen erhalten demzufolge 
den Auftrag, im Sinne der im Jahre 1866 an 
die Telegraphen-Kassen hinausgegebenen Cas- 
sa-Instruction, jede solche Geld-An Weisung, auf 
welcher die Vorschreibungs-Daten der Telegra- 
phen-Rechnungs-Abtheilung nicht ersichtlich 
sind, nicht zu effektuiren, sondern dieselbe der 
Telegraphen-Section des k. ung. Handels
ministeriums behufs nachträglicher Behebung 
dieses Mangels zurückzusenden.

Was jene Zahlungs-An Weisungen und Ein
stellungen betrifft, welche von den Telegraphen- 
Directionen an die Hauptstations- und Stations- 
Kassen gelangen, wurde angeordnet, dass d;e 
Vormerkungs-Daten bei dem Umstande, als die 
Telegraphen-Directionen keine eigenen Rech
nungsorgane besitzen, von den Directhmen 
selbst auf den Zahlungsanweisungen ersichtlich 
zu machen sind; sollten demnach Zahlungs
anweisungen oder Einstellungen von den Diree- 
tionen einlangen, auf welchen die Vormer
kungs-Daten nicht ersichtlich sein sollten, so 
sind diese Zahlungsaufträge zum Zwecke ihrer 
Vervollständigung ebenfalls noch vor der Reali 
sirung an die anweisende Direction zurückzu- 
seuden.

Pest, den 17-ten Nov. 1870.

Nyomatott a z  „Athenaeum ‘ nyomdájában Pestet), tS70.
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TÁVIRÁSZATI RENDELETEK
__________________ T Á R A . __________________
17. szám. 1870. December 10.

R e n d e l e t
melylyel a tiszti vizsgára bocsátott fizetéstelen 
m. k. távirászgyakornokok és mellékállomáske
zelőknek a vizsgaletétele végett Pestre teendő 
utazásukra engedélyezett illetményei meghatá- 

roztatnak.

Ve r o r d n u n g
Uber die Gebühren, welche den zur Ablegung der 
Telegraphisten-PrUfung zugelassenen unbesoldeten 
k. ung. Telegraphen-Practicanten und Nebensta- 
tions-FUhrern bei der Gelegenheit ihrer zur Able
gung dieser PrUfung nach Pest zu unternehmenden 

Reise bevilligt werden.

24351/8019. 1870.
A távirászati tiszti vizsgára bocsátott fize

téstelen távirászgyakornokok és mellékállo
más kezelőknek a vizsga letétele végett Pestre 
teendő utazásukra ugyanazon illetmények jár
nak, melyek a fizetéses gyakornokoknak ide
iglenes helyettesitési kiküldetéseik esetére enge- 
délyezvék, t. i. a szokásos egyszerű útiköltségek, 
(a mint az a „Távir. R.“ f. évi 14. sz. közlött 
16140/5068. sz. Rendelet 1 . és 2. §-ban körül 
van irva —) s 70 kr. napidij.

E kedvezményben az illetők csak egyszer 
részesülhetvén, az ily vizsgák ismétlése ese
tén a fennebbbi illetmények egészen elesnek.

Pest, 1870. nov. 2l-én.

Den zur Ablegung der Telegraphisten 
Prüfung zugelassenen unbesoldeten k. u. Tele
graphen-Practicanten und Nebenstations-Füh- 
rern werden bei der Gelegenheit ihrer zur 
Ablegung dieser Prüfung nach Pest zu machen
den Reise dieselben Gebühren bewiligt, welche 
der besoldeten Practicanten für Fälle der zeit
weiligen Substitutionen bestimmt sind, nähm- 
lich die vorschriftsmässigen einfachen Reise- 
Gebühren (wie es unter §. 1.2.  der in diess- 
jährigom Nr. 14. der „Távir. R. Tára.“ kund
gemachten Verordnung Z. 16140/5068. näher 
umgeschrieben wurde) und täglich 70 kr. Di- 
urnum.

Diese Begünstigung kann den Betreffen
den nur einmal zu Theil werden, dom zu
folge fallen, im Falle der Repetition dieser 
Prüfung, auch die erwähnten Gebühren 
vollkommen weg.

Pest, den 21-ten November 1870.

Rendelet
a meteorologiai sürgönyök felvétele s azok díjmen

tes távirása iránt.

Verordnung
Uber die Annahme und taxfreie Beförderung der 

meteorologischen Telegramme.

24398/8050.
Meteorologiai sürgönyök felvételére s 

azoknak díjmentesen szolgálati sürgöny alak
jában, napontai továbbadására egyelőre követ
kező m. kir távirda állomások hatalmaztatnak 
fe l; u. m .: Fiume, Zágráb, Csáktornya, Mun
kács, Sopron, Debrecen, Besztercze (Erdély), 
Nagy-Szeben, Trencsén, Szeged, Eszék, Besz- 
terczebánya és Alsó-Kubin, ez utóbbi az Árva- 
váraljáról érkezendő meteorologiai észleleteket 
illetőleg.

Zur täglichen Annahme und taxfreie Be
förderung der meteorologischen Depeschen, 
welche als Diensttelegramme zu behandeln 
sind, werden vorläufig folgende k. ung. Tele
graphen Stationen ermächtiget: — Fiume, Ag
ram, Csakathurn, Munkács, Oedenburg, Deb
rezin, Bistritz (in Siebenbürgen), Hermanstadt, 
Trencsin, Szegedin, Esseg, Neusohl und bezüg
lich der von Arvaváralja einlangenden Obser
val ions-ErgebnÍ8se Alsó-Kubin.

17
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Ily sürgönyöket Orsóvá cs. k. es Nagy- 
Felsö-Lövő vasutüzleti állomások is fogad
ja k  el.

E sürgönyök röviden következő alakban 
szerkesztvék: „A meteorologiai m. kir. köz
ponti intézetnek, Budán, 850.46; -f- 12.7 C; 
borult 7, EE Ny 6, és eső 12.43 mm, 1 reg. 
tenger erősen mozgatva.“

E sürgönyök távirásánál e minta követ- 
tetvén, a czim után az egyes számcsoportok 
minden megnevezés nélkül elkülönítve adan
dók ; ugyan ez az eljárás követendő a sürgö
nyök kiadványozásánál is.

Pest, 1870. November 30-án.

176

Solche Depeschen werden auch bei der k. 
k. Station Orsova und bei dei Betriebsstation 
Grosz-Oberschüttzen entgegen genommen.

Die Depeschen sind kurz in folgender 
Form abgefasst: „A meteorologiai m. kir. 
központi intézetnek, Budán, 850.46; -f- 12.7 C; 
borult 7, E E Ny 6, és eső 12.43 mm. 1 reg. 
tenger erősen mozgatva.“

Bei Telegrapkirung dieser Art Depeschen 
ist die angegebene Form beizubehalten und 
sind nach der Adresse die Zahlgruppen ohne 
jedwede Benennung gesondert zu geben, wel
cher Vorgang auch in der Expedition dieser 
Telegramme einzuhalten ist.

Pest, am 30-ten November 1870.

271. Buziás-Ruszkberg Lugos, Karansebes
Buziás, Lugos, 

Karansebes, 
Ruszkberg.

osztrák
539. sz.
österr.

Nro.539.

ellenben megváltoztatandó; | dagegen ist abzuändern:

9.
T emesvár-Turn- 

severin.

Lugos,

via Vercserova.

Temesvár*), Ka

ransebes*), Meha- 

dia*), Orsóvá*),

osztrák 
60. sz. 
österr.

Nro. 60. 
Karanse
bes köz

vetít 
Ruszk- 
bergre. 

Karanse
bes ver
mittelt 

für
Ruszk
berg.

végre egészen törlendő; | endlich ist ganz zu streichen 7

443. Lugos-Buziás. Lugos, Buziás.

Ergänzungen zur Linienordnung.Pótlékok a yonalrendhez.
22405/7443. 1870.

Lúgostól Karánsebesig második vonal építtet
vén, a vonalrendbe beírandó:

In Folge der Herstellung einer zweiten Leitung 
von Lugos nach Karansebes ist in die Linien

ordnung einzutragen:
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A 271. sz. vonal tekintetében Karan sebes 
Ruszkberg állomás sürgöny váltását Mebádia, 
Kubin és az osztr. 182. sz. vonalba bekapcsolt 
állomásokkal közvetíti, — a többire nézve Lu
gos gyiij tőál lomás.

Pest, 1870. nov. 17-én.

Rücksiclitlicb der Linie-Nro. 271. vermit
telt Karansebes die Correspondenz der Station 
Ruszkberg mit Mehadia, Kubin und den in 
őst. Linie Nro. 182. eingeschalteten Stationen, 
im übrigen ist Lugos Ablagerungs-Station.

Post, am 17-ten Nov. 1870.

Rendelet Verordnung

mellyel a bécsi gabnatőzsdéröl táviratilag érkező 
árfolyam-tudósítások közzétételére uj nyomtatvány- 

minta hozatik használatba.

betreffs Einführung einer neuen Drucksorte für 
die Veröffentlichung der telegraphisch verbreiteten 

Wiener Getreide-Börsen-Course.

23463/7750. 1870.

A m. kir. távirda-állomások ezennel érte- 
sosittetnek, hogy a bécsi gabnatözsde árfolya
máról szólló sürgönyök számára uj (3-ik számú) 
nyomtatvány adatik ki, (A. minta) mely 1871. 
januárius 1-től veendő alkalmazásba.

Miután ezen nyomtatványban valameny- 
nyi gabnanem folyó szám szerint neveztetik 
meg, az egyes gabnanemek neve távirásának 
sziikségo megszűnik, kivéve azon esetet midőn 
a forgalomról s más hasonlóról szólló adatok 
vannak bejegyezve. Rend-szerint tehát a czim- 
zett állomásra a szokott bevezetés után csak a 
folyó számok és a következő rovatokba beirt 
számok táviratnak; a 24,27,29,30 és 36 tételnél 
azonban a többi tollal bejegyzendő adatok is. 
P. o. „Gabnatözsde árfolyam 5/1 1871. A. 
Búza, forgalom 1800 mérő.

1 88 670 675, • -
12 86 642 648, -
31 42 166 172, -
35 49 194 198 a. a. mérő.“

Az ezen sürgönyök fölvételére kötelezett 
m. kir. távirda állomások utasittatnak, hogy 
ezen uj nyomtatványból a szükségelt mennyi
séget ideje korán az előirt módon a m. kir. 
távirdai központi raktártól szerezzék meg s a 
használatból kivont hasonszámu régi nyomtat
vány maradókát az ócska papírokhoz csa
tolják.

Pest, 1870. November 30.

Den k. u. Telegraphenstationen wird hiemit 
bekannt gegeben, dass für die Coursdepeschen 
der Wiener Getreide-Börse eine neue Druck
sorte (Nr. 3.) aufgelegt wurde (Formulare A), 
welche vom 1. Jänner 1871. an in Verwendung 
zu kommen hat.

Nachdem in dieser Drucksorte für alle 
Fruchtgattungen fortlaufende Postnummern 
angesotzt sind, so ontfüllt die Nothwendigkoit 
dor Tolegraphirung der Namen cler einzelnen 
Frucht gattun gen, mit Ausnahme des Falles, 
wenn in der betreffenden Rubrik Angaben 
über Umsatz und Dergleichen gemacht sind. 
Es werden daher in der Regel nach dem üb
lichen Eingänge nur die Postnummern und die 
in den folgenden Rubriken anzusetzenden 
Zahlen, bei den Posten 24., 27., 29., 30. und 
36. aber auch die übrigen mit der Feder zu 
machenden Angaben an die Adress-Stationen 
telegrapbirt werden Z. B, „Frucht-Börsen- 
Course 5/1 187 l.A. Weizen,Umsatz 1800Metzen. 

1 88 670 675, —
12 86 642 648, —
31 42 166 172, —
35 49 194 198 n. ö, Metzen.“

Diejenigen k. u. Telegraphen-Stationen 
welche diese Depeschen aufzunehmen haben, 
werdon beauftragt den Bedarf au dieser neuen 
Drucksorto rechtzeitig in der vorgeschriebenen 
Weise bei dem k. u. Telegraphen Central-Depot 
anzusprechen und den Rest der ausser Gebrauch 
gesetzten alten Drucksorten derselben Nr. zu 
scartiron.

Pest, am 30. November. 1870.

17*
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A. minta.

A bécsi gabonatőzsde árfolyam a. —  W ien er  ^rud)tbör[en-C ourfe,
„1871 5/1“

F o ly ó M in ő ség i Á r a k  o s z t r .  é r t
'  " 1

Gabona-nemek szám S z á r m a z á s
B e j e l e n t é s i  h e l y e s ú ly

fo n to k b .
g r e i f e  i n  ő .5 B d l) r .

Per
f r i u t ) t - ® a t l u n g e u s p r c b e n i e n j

E o n ( i a n a t t o n « = D u a l i»
leg - le g m a-

g asb
spoft-

D r t e
tf itő  (De
h n e t  in

o o n  | bis

S3t. íp fu n b e n
f r t. k r . fr t. k r .

B ú z a .  -  f i k i l j t t t ............... « 1 “ B á n s á g i
S a n a t e r

G yőr
9 taab

8 8 6 7 0 6 7 5

F o r g a l o m .  -  i l n t f a l j . .
S t  ö . SOle^en 

V ám  m á z s a2 B á n s á g i G yőr

1 8 0 0  m é r ő . - . 1 8 0 0  i l t .
S ö an a te r &taab 3 0 Ü

3 B á n s á g i B écs A lso  a u s z tr ia i m é rő
3 3 a n a te r SBien 9 í. 8 . SDlefmi

4 B á n s á g i B écs V ám  m á z s a

5
S S an ate r SEBien ß o ü  3 e n tn e r  

A lso  a u s z t r ia i  m é rőM a ro s m e l lé k i G y ő r
SBtarofdjer fttaab Sí. ö. SOÍe^nt

6 M a ro s m e llé k i G y ő r V ám  m á z s a
g jlarofcher SKaab 3 o ű  3 e u tn e r

7 T is z a m e l lé k i G y ő r A lsó  a u s z tr ia i m é rő

8
Stpeifi ÍKaoO 31- ö. SOie^en

T is z a m e l lé k i G yőr V ám  m á z s a

9
Oíaab R o ll R e n tn e r

T i s z a m e l lé k i B écs V ám  m á z s a

10
<8 iD3ien R ó tt R e n tn e r

B á c s k a i G y ő r . V ám  m á z sa

11
S a c b f a t r 9?aab 3 oŰ 3 eh tn e r
B á c s k a i B écs V ám  m á z sa

1 2
SBacSIaev SBien

8«
3 0 Ű 3 't t tn e r

M agyar Bécs 6 42 G 48 Vám mázsa

1 3
Ungatif<ber SBieit 3 ofí 3 entner

M agyar Pest Vám mázsa

1 4
llngaufcter

Győr
3olí 3 «ntncr

M agyar Vám mázsa

1 5
Ungartfäfer fftaab Rótt Rentner

M agyar Soprony Vám mázsa

1 6
Ungarifiíer Öbenbuvg Roll Rentner

M agyar Tarnócz Vám mázsa
Ungatiftfjer 3 0 Ű 3 entner

Rozs. -  j f to r t t ................. 1 7 Tót
(SlobafifdjeS

Florisdorf Also ausztriai mérő 
9?. ö. Biegen

1 8 Morva Florisdorf Alsó ausztriai mérő
SKötjtifcffe« 9Í. ö. SOÍê en

19 Ausztriai Bécs Alsó ausztriai méró
Öfterreirt»ifd5e8 SBien Sí ö. SBIegen

2 0 M agyar Bécs Alsó ausztriai mérő
Ititgarífc6e8 SCien 31. ö. Ziehen

2 1 M agyar Győr Alsó ausztriai mérő
Itngarifefieő 9íaab 9í. ö Ziehen

2 2 M agyar Pest Alsó ausztriai mérő
Uugarifc&eO 31. ö. hírben.

2 3 M agyar Szombathely Alsó ausztriai mérő
Uitgarifcfyeg ©teinamanger S3 6 . SB!e§en

2 4
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Bécsi mázsa3 9
Lángliszt Bécs átmenőleg

SDÍunbmehí SBien tranfito SBiener 3entner 
Bécsi mázsa
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TÁVIliÁSZATI RENDELETEK
T Á R A .

18. szám. 1870. D ecem ber 19.

R e n d e l e t V e r o r d n  u n ó -
O

a gyorspostával tovább szállítandó ajánlott magán- 
táviratok továbbszállitási dijának a postahivatalok

nál készpénzben leendő' fizetése iránt.

betreffend die Auszahlung in Baarem der Staffetten- 
geblihren an die Postämter für die denselben zur 
estaffettalen Weiterbeförderung übergebenen re- 

commandirten Privat-Depeschen.

24315/8015.

A gyorspostával tovább szállítandó aján
lott magántávsíirgönyök gyorspostai szállítási 
dijának a postahivatalok részéről eddig gya
korlatban volt hitelezése megszüntettetvén, az 
jövő 1871 év Januar 1-én kezdve az illető 
távirdaállomások által a postahivataloknak eset
ről esetre készpénzben lesz kifizetendő.

A távírdák, irt naptól kezdve, az ily sür
gönyöket, a gyorspostádénak készpénzben való 
kifizetése mellett, az eddig szokásban volt sür
göny bizonylat kíséretében szolgáltatják át a 
postahivataloknak, a bizonylaton pontosan be
jegyezvén a kelet napján kívül még a távsür
göny számát, a feladási és czimzett állomások, 
valamint a czimzett nevét; továbbá az illető 
postahivatalnak fizetett öszszeget szám- és 
belükkel kiírva. A bizonylat ezenkívül a hiva
tali pecsétbélyeggel is ellátandó.

A postai közegek a távirdahivatalnak ki
szolgáltatandó sürgöny- bizonylaton az átvétel 
igazolása mellett a fenn elésorolt kellékeket 
hasonlóan bejegyezvén, e bizonylat, mint a 
távirdaállomás üzletkiadási számadásán gyors
postádéban kiadásba tett öszszeg számadási 
okmánya, e számadáshoz csatolandó; megje
gyeztetvén, hogy a számadásnak a viszszajelen- 
tésre vonatkozó két utolsó rovata is mindig 
kitöltendő.

A vasutüzleti táv. állomások, miután e 
czélra más alakú nyomtatványokat használ-

Dic Creditirung der an die Postämter zu 
entrichtenden Weiterbeförderungsgebühren der 
mittelst Estafette weiter zu befördernden re- 
commandirten Privat-Depeschen wird vom 1. 
Jänner 1871. an aufgehoben, und von dieser 
Zeit an werden diese Gebühren von den Tele- 
graplieu-Stationen au die Postämter von Fall 
zu Fall in Baarem entrichtet.

Die Telegraphon-Stationen werden jede 
solche Depesche in Begleitung des vorgeschrie
benen Depeschen-Certificates den Postämtern 
übergeben. Auf diesem Certificate müssen 
ausser den Datum genau die Nummer der De
pesche , der Aufgabs- und Bestimmungsort, 
ferner der Name des Adressaten und der an 
die Post Gezahlte Betrag mit Zitier und Worte 
unter Beidruckung der Amtsstampiglie ersicht
lich gemacht sein.

Die Postorgane haben auf dem den Tele- 
graphen-Stationen auszufolgenden Depeschen- 
Certificate, nebst Bestättigung der Übernahme, 
die oben angeführten Merkmale der weitor- 
zubefördernden Depesche genau zu verzeich
nen, welches Document sodann der Betriobs- 
Ausgabs-Rechnung zur Deckung des an die 
Post bezahlten und in Ausgabe gestellten Be
trages anzuschliessen ist; und sind bezüglich 
auf die Rückmeldung die letzten zwei Colonuon 
derselben Rechnung jedesmal genau auszu- 
füllcn.

Die Eisenbahnbetriebs-Stationen hinge
gen, da sie für die Betriebs-Ausgabs-Rechnung

1 8
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nak — kötelesek a viszszajelentés idejét és az 
illető sürgöny számát mindenkor a távirda 
üzletkiadási számadása szövegrovatában pon
tosan feljegyezni.

Jelen intézkedés a külföldről jött s gyors
postán tovább szállítandó magántávsürgö- 
nyökre is kiterjed.

A gyorspostával továbbítandó államtáv- 
sürgönyökre nézvo, úgy a távirda-, mint a 
postaintézet részéről a hitelezés továbbra is fen- 
tartatván, ezek jövőben is a fennálló szabályok 
szerint kezelendők.

Pest, 1870. December 9-én,

eine andere Drucksorte verwenden, haben die 
Zeit und Nummer der Rückmeldungs-Depesche 
im Contexte genau ersichtlich zu machen.

Diese Bestimmung erstreckt sich auch 
auf jene telegr. Privat-Depeschen, welche aus 
fremden Staaten kommen und mittelst Esta
fette zu bestellen sind.

Ausgenommen bleiben jedoch die mit 
Estafette weiterzusendenden telegraphischen 
Staats-Depeschen, welche,— da die Creditirung 
sowohl der Telegraphen-, als auch der Post- 
Gebiikren aufrecht erhalten bleibt — nach den 
bisher bestehenden Vorschriften fortan zu be
handeln sind.

Pest, den 9-ten December 1870.

Rendelet Verordnung
a m. k. távirdaállemási pénztárakban fekvő felesle

ges pénzöszszegek beszállítása iránt.
in Betreff der Abfuhr der in den k. ung. Telegra- 
phencassen vorliegenden entbehrlichen Baarvor- 

räthe.

20271/8550.

Miután gyakran előfordul, hogy a távirda- 
állomási pénztárakban pénzkészletek tartat
nak, melyek nincsenek arányban az ezen állo
másoknál várható kiadásokkal, az államvagyon 
biztonsága miatt és más tekintetből pedig meg 
nem engedhető, hogy egyes .állomásoknál feles
leges pénzöszszegek tartassanak, melyek más
hol talán sürgősen szükségeltetnek: valamennyi 
távirdai állomásfőnöknek szigorúan megha- 
gyatik, hogy jövőben minden hó 15-én a keze
lésére bízott állomási pénztárt rovancsolás alá 
vevén, azon esetben, ha a pénztárban nagyobb 
ke’szpénzöszszeg találtatnék, mint a mennyi a 
j ö v ő  hó  1-én v á r h a t ó  k i a d á s o k  fede
zésére szükséges, ezen pénztöbb!etet legkésőbb 
a hó 20-ig az illető kerületi pénztárba szál
lítsa el.

A kerületi pénztárba való elszállítás csu
pán forintokban és 10-zel osztható öszszegek- 
ben eszközlendő.

Da es häufig vorkommt, dass bei den 
Telegraphen Stationscassen Baarbestände im 
Vorrathe gehalten werden, welche in keinem 
Verhältnisse zu den bei diesen Stationen zu 
gowärtigenden Ausgaben stehen, — im Inte
resse der Sicherheit des Staats-Eigentliums, so 
wie aus anderen Rücksichten aber nicht ge
duldet werden kann, dass Geldsummen bei 
Stationen erliegen, bei denen sie überflüssig 
sind, während sie vielleicht anderswo dringend 
benötbigt werden: — erhalten die Amtsleiter 
sämmtlicher k. ungarischen Telegraphen-Sta- 
t-onen den Auftrag hinfort am 15-ten jeden 
Monates die ihrer Verwaltung anvertraute Ge- 
fällscasse einer Scontrirung zu unterziehen und 
im Falle sich in derselben ein grösserer Betrag 
vor finden sollte, als zur Deckung der am 
1-ten d e s  n ä c h s t e n  M o n a t e s  zu go- 
wärtigenden Ausgaben noth wendig ist, diesen 
Mehrbetrag längstens bis zum 20-sten dessel
ben Monates an die betreffende Bezirkscasse 
abzuführen.

Die an die Bezirkscasse zu leistende 
Abfuhr hat nur in Gulden und iu einem durch 
10 theilbaren Betrage zu geschehen.
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Egyidejűleg meghagyatik minden állomási 
pénztárnak, hogy a nelán befolyt ezüst és arany 
pénznemeket mindenesetben havonként a ke
rületi pénztárhoz szállítsa be.

Pest, 1870. December 16-án.

Gleichzeitig erhalten die Statíonscassen 
den Auftrag, alle im Verlaufe eines Monates 
etwa eingenommenen Silber- und Goldmünzen 
unter allen Verhältnissen an die Bezirkscasse 
abzuführen.

Pest, den 16. December 1870.

Rendelet. Verordn ling
a m. k. lávinlaállomások által havonként bekül
dendő statistikai adatok öszszeálliíására használt 

nyomtatvány megváltoztatása iránt.

betreffend die Abänderung der zur Zusammenstel
lung der von den k. ung. Telegraphen-Stationen 
monatlich einzuliefernden statistischen Daten ge

brauchten Drucksorte.

25409/8314.

Az állomások által havonként beküldendő 
statistikai adatok felvételére eddig használt 
„ Á t n é z e t  A .“ cziinü 83 sz. nyomtatvány f  
év végével használaton kívül tétetvén, ugyan 
e cjélra a jövő 1871-ik év Január hava 1-től 
kezdve használandólag „ S t a t i s t i k a i  Á t t e 
k i n t é s “ czimmcl az '/- alatti uj nyomtatvány 
hozaVik be.

E nyomtatvány betöltése, az abba beí
randó adatok gyűjtése, továbbá beküldési ideje 
s módja iránt a szükséges utasítás a nyomtat
vány hátlapján olvasható.

Pest, 1870. December 19 én.

Die „Ü b e r s i c h t A.“ Drucksorte Nro. 
83, welche bisher zur Zusammenstellung der 
von den Stationen monatlich zu liefernden sta
tistischen Daten diente, wird mit Ende dieses 
Jahres ausser Gebrauch gebracht und vom 1. 
Jänner 1871 an, an deren Stelle die sub '/• 
beiliegende „ S t a t i s t i s c h e  Ü b e r s i c h t “ 
ein ge führt.

Bezüglich der Ausfüllung der Rubriken 
und der zu liefernden Daten, sowie der Zeit 
der Vorlage, ist die nöthige Instruction auf der 
Kehrseite der Drucksorte enthalten.

Pest, den 19. December 1870.

18*
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S t a t i s t i k a i  . á t n é z e t  

Statistische Uebersicht

a m. kir. távírda-állomás szolgálati, személyzeti s üzletforgalmi viszonyairól az 187------- év------------------- havára«,

über die Dienstes-, Personal- und Verkehrs-Verhältnisse der k. u. Telegraphen--------------- Station in-----------für den Monat—.— —— 187—„

A. Szolgálati s személyzeti adatok. 
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Utasítás e kimutatás készítésére

1. E kimutatás minden állomás által ha
vonként 2 példányban kitöltotvén, egyik pél
dány legkésőbb a következő hó 3-ig az illető 
igazgatósághoz beküldendő, honnan az a ke
rület minden állomásáról egyszerre, legkésőbb 
a hó 10-ig a távirdai szakosztályhoz küldetik 
be. A második példány az állomáson tartandó.

2. A „szolgálati s személyzeti adatok“ 
részben az állomás neve s névjele után az I. 
rovat N, C, X/2, BC, L stb. jegyekkel töltetik 
ki. A II. III. kitöltéséhez nem kell magyará- 
sat. A IV-be az állomáson felállított gépek 
száma jő, p. o. 2 Morse, 1 Hughes, 1 Transla
tor stb.; ez utóbbi a különböző translatió sze
rint T/R vagy T/M megjelölésekkel. Az V be 
a távirda-szolgálatot végző rendes távirászok, 
kezelők, kezelőnők száma jő. A VII., VIII., 
IX-rc nézve a rovatfök elég utasítást adnak.

E rovatok adatai az állomásnak mindig a 
hó utolsó napján való állapotát tüntessék elő. 
A X-ik rovatba jőnek az egyik vagy másik 
rovatra teendő észrevételek; pl. I. 15/i-töl; V. 
2"/i -tői stb.; azaz, az I ben irt szolgálat 15/i-töl 
olyan, milyennek Írva van; a hivatalnokok 
száma 2°/i-töl több vagy kevesebb a múlt hó 
végén kimutatottnál.

3. Az üzletforgalmi adatok az illető szá
madások megfelelő rovatainak havi végössze
geiből veendők, a mint az az ottani statistical 
részletezésben kimutattatott. A I. rovatban a 
magyar-osztrák hatóságok; a 2-ba az idegen, 
például követségi vagy consulsági hivatalok 
által feladott díjköteles; a 3-dikba az uralko
dóház vagy annak tagjai által föladott díjmen
tes állami sürgönyök havi száma; 4-dikbe min
den magán 5-dikbe a szolgálati sürgönyök 
száma jő, beleértve a börzei-, lotto-, vizállás- 
s meteorológiai sürgönyöket i s ; a 6-dikba az 
öt első rovat sürgönyeinek összege; a 7-dikbe 
az 1 — 5 rovatokban kimutatott összes sürgöny
szám siirgönyegységokben kifejezve ; a 8-dik- 
ba az ellenőrállomások jegyzik azon sürgönyök 
számát, melyek hozzájuk a vasúti vagy más 
magán távírdákból adattak be, melyok azon
ban már az előbbi rovatokban is bonfoglalva

Instruction bezüglich der Anferti
gung dieser Uebersiclit.

1. Diese Uebersicht wird durch alle Tele- 
graphen-Stationen monatlich in zwei Exempla
ren ausgefüllt; das eine Exemplar wird spätes
tens bis zum 3-ten eines jeden nächstfolgenden 
Monates an die betreffende Telegraphen-Direc- 
tion eingesendet,welche selbe von allen Stationen 
ihres Bezirkes gleichzeitig, spätestens aber bis 
zum 10-ten des nächstfolgenden Monates der 
Telegraphen-Section vorzulegen hat. Das zweite 
Exemplar wird in der Station zui*ückbehalten.

2. In der Abtheilung des „Dienstes- und 
Personal-Daten“ nach dem Namen und Sta
tions-Ruf der Station wird die I. Rubrik je 
nachdem durch N, C, N/2,B/C, L etc. ausgefüllt, 
die R, II. III. bedürfen keiner Erläuterung; 
die R. IV. wird die Zahl der auf der Station 
aufgestollton Apparate nachwcison, z. B. 2 
Morse, 1 Hughes, 1 Translator, letzterer je 
nachdem die Translation mittelst Relais oder 
Morse geschieht, mit T/R, oder T/M Bezeich
nung; in die R. V. kommt die Zahl jener Tele
graphisten, Manipulanten und Manipulantinnen, 
die den Dienst versehen ; die R. VL VII. VIII. 
IX. erfordert keine weitere Erklärung.

Die Daten dieser Rubriken haben immer 
den Stand mit Endo des Monats nachzuwoiscn. 
In die R. X. kommen die Bemerkungen, welche 
auf die Daten einer oder der anderen Rubrik 
gemacht werden können, z. B .: I. von 15/i ; V. 
von -°/i u. s. w. das heiszt: der in I. nachgo- 
wiesene Dienst der Station ist von 15/i ein sol
cher, wie es angegeben wurde; die Zahl der 
Beamten ist von 2 °/i an mehr oder weniger, als es 
mit Ende des vorigen Monats angegeben wurde.

3. Die Verkehrs-Daten sind aus den End
summen der respektiven Rubriken der bezüg
lichen Monats-Rechnungon, oder Verzeichnisse, 
Register u. s. w. zu nehmen, wie selbe am 
Schlüsse der Rechnungen in der statistischen 
Recapitulation nachgewiesen wurden. In die 
R. 1. kommt die Zahl dor taxpflichtigen aufgo- 
gogebenen Staats-Depeschen der ungarisch
österreichischen Staatsorgane: in R. 2. jene 
der fremdländischen Staatsorgane, als Gesand- 
schaften, Konsulate; in R. 3. die Zahl der im 
Monate von Seite dos allerhöchsten Hauses 
und dessen Mitglieder zur Aufgabo gelangten 
taxfreien Staats-Depeschen; R. 4. wird die Zahl 
der Privat R. 5. jono dor Telegraphon-Amls- 
Depcschen, die Börsen-, Lotto-, Wasserstands
und meteorologische Depeschen mitinbegriffon ; 
R. 6. erhält die Summe der fünf vorgegangenen 
Rubriken; in R. 7. kommt die Gosammtzahl
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kell, Hogy legyenek; íi 9. 10. 11. az illető üz
letbevételi számadásnak a hó végén kimutatott 
hasonczimü végösszegeit; a 12. az előbbi 3., 
rovat összegét; a 13-dik az 1. 2. alatt kinnita
tott sürgönyszám után hitelezett összegot, a 
14-dik a magánosok és társulatok részére hite
lezett dijak összegét tünteti elő.

Ezen adatok a belföldi, egyloti s nemzet
közi forgalom után más-más sorban jegyzendők 
be s alul minden rovatnál egy-egy összegbe 
vonva is elötüntetendők.

4. A megérkezett táviratokból a 15.1G. 17. 
18. 19. 20. rovatok mindhárom forgalomban 
az illető jegyzékek havi megfelelő végadatai 
után töltendők ki; a ]21. [22. 23. 24. rovatba 
azon szám igtatandó, moly az állomásra beér
kezett és különböző módon tovább szállított 
sürgönyök számát fejezi ki; a25-bo az állomás 
helyén saját kihordó, hivatalküldöncz vagy 
vállalkozó utján kézbesített sürgönyök száma 
jegyeztetik be. A 15—18-dik rovatok összegei
nek együtt egyezni kell a 21—23. sz. alattiak 
együttes összegével. A 26-dik rovat alatt az 
állomáson átmenöleg levett és ismét tovább 
adott vagy translatióval átbocsátóit sürgönyök 
száma jegyzendő be az „A kimutatás“ szerint 
minden ilyen sürgöny csak egyszor számíttat
ván. A 27-dik rovat csak a határszéli ellenőrál
lomásokon töltetik ki, csupán azon sürgönyök 
vétetvén obbo fel, melyek a külföldről az osz
trák-magyar monarchia határának valamely 
pontján átjővén, onnan ismét idegen területre 
mennek ki.

5. Deczember hóban a rendes havi kimuta
tás mellett a forgalmi adatok az állomáson tar
tott statistikai átnézotekböl egy külön ily nyom
tatványon mind a 12. hóról egybevonva is ösz- 
szeállitandók s beküldendők.

G. E kimutatás helyessége- s pontos bekül
déséért az állomásvezető felelős.

dór Depeschnn-Einheiton nach der in 1—5 
angegebenen Deposchon-Zahl; in 8 verzeich
nen die Oontroll-Stationen dio Zahl jener De
peschen, welche ihnen von Eisenbahn- oder Pri- 
vat-Tolographen-Stationen zugckommon sind, 
deren Zahl aber in den vorgegangonen Rubriken 
schon inbegriffen sein muss; R. 9. 10. 11. ent: 
halten die Monats-Endsummen der bezüglichen 
Rubriken der respectiven Betriebs-Einnahms- 
Rechnung; R. 12. ist für die Summe der drei 
vorgogangenen Rubriken bestimmt, R. 13. weist 
den krcditirten Geldbetrag für die in 1, 2 nach- 
gewiesonon Depeschen; R. 14. enthält die Sum
me der an Privaten krcditirten Gebühren.

Diese Daten worden sowohl für den inne
ren, als auch für den Vereins- und internatio
nalen Verkehr in gesonderten Reihen einge
schrieben und schliesslich müssen selbe nach 
allen Rubriken in eine Hauptsumme zusamen- 
gezogen werden.

4. Bei den angekommenen Depeschen die 
R. 15., IG., 17., 18., 19., 20. sind in allen drei 
Verkehren nach den respektiven Endsummen 
der Verzeichnisse, Register etc. auszufüllen; 
die R. 21., 22., 23., 24. weisen die Zahl der bei 
der Station eingelangten und von dort auf ver
schiedener Weise weiterbeförderten Depeschen; 
R. 25. enthält die Zahl der im Orte der Station 
durch Orts- oder Ilausboton, oder durch Pri
vatunternehmer zugostellten Depeschen; die 
Summe der R. 15— 18 zusammen muss der 
Summe von R. 21—25 gleich sein. In der R. 
26 ist die Zahl der durch die Station in Tran
sit aufgenommenen und wieder weitergegebe
nen, oder mittelst Translation mitgelesenen 
Depeschen, nach der Monats-Endsumme des 
N a c h w e i s e s  A. einzutragen, wobei eine 
jede Depesche bezüglich der Manipulation nur 
e'nmal gerechnet wird. Die 27. R. wird nur bei 
den Grenz-Controll-Stationen ausgefüllt und 
ist zur Nach weisung jener ausländischen Depe
schen bestimmt, welche die Landesgrenze 
zweimal passirend, das Land durchlaufen, um 
wiederum ins Ausland zu gelangen.

5. Im Monate December ist ausser dem 
vorschriftsmässigen Monats-Ausweis, aus den 
bei der Station zurückgehaltenen zweiten 
Exemplarien der statistischen Uebersichte der 
vorgegangenen Monate, auf einer Drucksorte 
dieserart die Verkehrs Verhältnisse aller 12 
Monate, somit für das ganze Jahr noch ein 
Ausweis, ganz in dieser Form zusammenzu
stellen und vorzulegen,

G. Für die Richtigkeit der Daten der sta
tischen Uebersicht und für die pünktliche Ein
sendung derselben ist der Stationsführer ver
antwortlich.
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140. Zombor-Eszék.
Zombor-Essegg. — Zombor, Eszék. 

Zombor, Essegg. _ —

141. Zombor-Eszék.
Zombor-Essegg. — Zombor, Eszék. 

Zombor, Essegg. — —

kiegészítendő, illetőleg megváltoztatandó:

Eszék-Csaba. Zombor, Szeged.
Eszék, Zombor, Sza
badka, Szeged, Csaba.

301. Essegg-Csaba. Zombor, Szegedin. Essogg, Zombor, T lie- 
rosiopel, Szegedin, 

Csaba.

Pest, 1870. December 5-én.

225.

Debreczen-Kolozs-
vár

Debreczin-Klausen-
burg.

Nagy-Som kút 
Deés.

Debreczen (Debreczin), 
Nagykároly, Szathmár, 
Szinyér-Váralja, Nagy- 
Bánya, Nagy-Somkut, 

Deés, Kolozsvár (Klau
senburg).

— —

278.
Kolrzsvár-Nagy-

Szeben.
Klausenburg-Her-

mannstadt.

Deés, Szász-Régen, 
Medgyes (Mediasch)

Kolozsvár (Klausen
burg) Deés, Besztercze 
(Bistritz a/B) Szász-Ré
gen, Maros-Vásárhely, 

Segesvár (Schässburg), 
Erzsébetváros (Elisa
bethstadt), Medgyes 

(Mediascli),Nagyszeben, 
(Hermannstadt).

—

Pest, 1870. December 8-án. Pest, am 8-ten Decem jer 1870.
Nyomatott az „Athenaeum“ nyomdájában, Pesten, 1870.

Ergänzungen zur Linienordnung.Pótlékok a vona lrend hoz.
Z. 25245/8257. sz.

In Folge der Herstellung einer neuen tele
graphischen Verbindung über die Donau mit
telst eines Kabels bei Erdőd und der dazu ge
hörigen neuen Linien, ist in der Linienordnung 
einzutragen:

A Dunán át, Erdődnél lesülyesztett Cabel 
segélyével, uj távírói összeköttetés létesittet- 
vén és az ahhoz tartozó uj vonal kiépíttetvén, 
a vonalrendbe beírandó:

24827/8155.
In Folge der Herstellung zweier neuen 

Leitungen von Klausenburg nach Dee’s, wurden 
aus diesen und den seitherigen Linien Nro 225 
Debreczin-Bistritz und Nro 278 Bistritz-Her- 
mannstadt folgende zwei Linien gebildet:

Kolozsvártól Deésig két uj vezeték épit- i 
tetvén, ezekből és az eddigi 225 sz. debreczen- j 
beszterczei és a 278 sz. besztercze-szcbeni vo- j 
nalból következő két vonal alkotta'ott:

Pest, am 5-ten December 1870.

zu ergänzen, beziehungsweise zu ändern :
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TÁVIRÁSZATI RENDELETEK
T Á R A .

19. szám. 1870. December 22.
R e n d e l e t

valamennyi magyar- és horvátországi távirdai 
pénztárnak.

Valamennyi távirdai pénztárnak megha
gy atik, hogy 1871. január 1. fogva a forgal
mi napié lezárását, — az eddigi módtól, — 
mely szerint a forgalmi naplóban csak a tár- 
czanapló egyenlege lett átvéve —  eltéröleg ak
ként eszközöljék, hogy a tárczanapló ö s s z e s  
havi bevétele a forgalmi naplóban bevételbe, 
és a tárczanapló ö s s z e s  havi kiadása a for
galmi naplóban kiadásba tétessék.

Ez alkalommal tudtára adatik a távirdai 
pénztáraknak, hogy a távirdai számosztály is
mételve panaszt emelt, miszerint több távirdai 
pénztár nem azon pontossággal, lelkiismeretes
séggel, sőt nem azon szakavatottsággal jár el a 
pénztári naplók vezetésében, mely a szolgálat 
érdekében okvetlenül megkivántatik. Ennél 
fogva a távirdai hivatalfőnököknek szoros kö
telességükké tétetik, jövőben arra ügyelni, 
hogy a távirdai pénztárak naplói és számadásai 
pontosak és a fenálló szabályoknak tökéletesen 
megfelelöleg szerkesztve legyenek ; minthogy 
a pénztári és számadási szabályok nem tudása, 
vagy hanyag és gondatlan alkalmazása a hiva
tal — fönökségtőli elmozdítást kérlelhetlenUl 
maga után vonandja.Hogy azonban legalább a gyakoribb téve
déseknek eleje vétessék, a távirdai számadók 
következőkre figyelmeztetnek:

1. Minden bevételi vagy kiadási tétel fölött 
megnevezendő azon rovat, melynek javára a be
vétel, vagy terhére a kiadás esik.

2. Minden bevétel vagy kiadás mindig 
azon naplóban és azon rovat alatt számolandó 
fel, mely a pénztári utalványban a felszámolásra 
megjelölve volt.

V e r o r d n u n g
an alle Telegraphenkassen Ungarns und Croatiens

Sämmtliche Telegraphenkassen haben vom
1. Jänner 1871. an in das Conto-Corrente-Jour- 
nal mit Ende des Monates nicht mehr wie bis
her die Mehr-Einnahme oder die Mehrausgabe 
des Etat-Journals zu übertragen, sondern immer 
die g a n z e  Einnahms-Summe des Etat-Jour
nals in das Conto-Corrente-Journal in Empfang, 
die g a n z e  Ausgabs-Summe des Etat-Journals 
aber in das Conto-Corrente-Journal in Ausgabe 
zu stellen.

Bei dieser Gelegenheit wird den Telegra
phenkassen bekannt gegeben, dass sich die 
Telegraphen-Rechnungsabtheilung schon zu 
wiederholtenmalen beklagt hat, dass von Seite 
vieler Telegraphenkassen bei Verfassung der 
Cassa-Journale nicht mit jener Genauigkeit 
und Gewissenhaftigkeit, auch nicht immer mit 
jener Sachkenntniss vorgegangen werde, wel
che im Interesse des Dienstes unbedingt gefor
dert werden muss. Es wird dem zu Folge den 
Telegraphenamtsleitern strengstens zur Pflicht 
gemacht, dass die Journale und Rechnungen 
der Telegraphenkassen genau, und den beste
henden Vorschriften vollkommen entsprechend 
verfasst werden ; indem Unkenntniss ber beste
henden Cassa- und Verrechnungs-Vorschriften, 
oder Sorglosigkeit in der Anwendung dersel
ben unnachsichtlich die Abziehung von der 
Amtsleiterstelle zur Folge haben wird.

Um aber wenigstens den heutiger vorkom
menden Irrungen der Rechnungsleger für dia 
Zukunft vorzubeugen, werden dieselben auf 
Folgendes aufmerksam gemacht:

1. Jeder Einnahms- und jeder Ausgabs
post hat vorerst die genaue Bezeichnung der 
Rubrik, welcher die Einnahme zu Gute kommt, 
oder welche durch die Ausgabe belastet wurde, 
voranzugehen.

2. Jede Einnahme, und jede Ausgabe ist 
immer in jenem Journale,und unter jener Rubrik 
zu verrechnen, welche in der Zahlungsan 
Weisung für die Verrechnung angegeben 
wurden.

26511/8625.
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Oly bevételek és kiadások rovataira nézve 
pedig, melyek nem különös utalvány, hanem 
általános rendeletek vagy díjszabályok alapján 
számíttatnak fel, például az üzleti bevételek és 
kiadások az üzleti bevételekből járó részilleté
kek, kézbesítési dijak sat. tartsák magukat szo
rosan a t á v i r á s z a t i  r e n d e l e t e k  t á r a  
15. s z á m á b a n  e c z é l b ó l  k ö z z é t e t t  
r o v a t  r e n d  s z e r h e z .

3. Minden bevételi vagy kiadási tételhez» 
mely utalvány alapján jön felszámításba, a sa- 
játlagos okmányokon, u. m. nyugtákon, szám
lákon kívül mindig még az eredeti utalvány is 
csatolandó.

Ha ugyanazon utalvány alapján, több nap
lóban történik felszámítás, minden tételnél 
megjelölendő, hogy melyik naplótételhez van az 
illető utalvány csatolva.

4. A számadó kötelessége holnapról hol
napra ismételve meggyőződést szerezni arról, 
hogy az al-naplókban és számadásokban fel
számolt összegek helyesen vitettek át, a pénz
tári főnaplókba.

5. Különös figyelmet kell fordítani arra, 
hogy minden bevétel, és minden kiadás azon 
naplóban számíttassák fel, mely azok felszá
molására megjelölve van, még pedig felszámo- 
landók:

az állandó illetmények jegyzékében :

a hivatalnokok, gyakornokok, és hivatal
nokok helyett állandóan alkalmazott nők fize
tése, fizetés — vagy személypótléka, fizetés elő
lege és lakpénze,

a hivatalküldönczők és vonalörök bére, 
bérelőlege és lakpénze,

a hivatalnokok és szolgák tápdija,

az évi bér, vagy napszám mellett felfoga
dott kisegítő szolgák és vonalőrök bére,

a mellék állomások kezelésével megbízott 
magánzók évi illetményei,

a dijnokok napidijai,
az üzleti bevételekből járó részilletékek,
a vonalőrök lótartási átalánya, és

a hivatalküldönczi átalány.

Bei Einnahmen und Ausgaben, welche 
nicht auf Grund einer besondern Zahlungsan
weisung, sondern auf Grund allgemeiner Ver
ordnungen, Tarife u. s. w. zur Verrechnung 
kommen, wie: Betriebs-Einnahmen- und Aus
gaben, Tantiéme Bestellgebühren und dergl. 
haben die Telegraphenkassen bei Bezeichnung 
der Rubrik sich strenge an d a s  zu  d i e s e m  
Z w e c k e  i m V e r o r d n u n g s b l a t t  Nr. 15 
k u n d g e m a c h t e  R u b r i k e n - S c h e m a  
d e r k .  ung .  T e l e g r a p h e n a n s t a l t  zu 
halten.

3. Jeder Einnahms- und jeder Ausgabs
post, welche auf Grund eines Zahlungsauftra
ges zur Verrechnung kommt, ist immer ausser 
den anderweitigen Belegen, a ls : Quittungen, 
Rechnungen u. s. w. auch der betreffende Zah
lungsauftrag im Originale beizuschliessen.

Kommen auf Grund eines und desselben 
Zahlungsauftrages Verrechnungen in m ehre
ren  Journalen vor, so ist in jedem Journale zu 
bemerken, welcher Verrechnungspost der Zah
lungsauftrag beigeschlossen wurde.

4. Die Rechnungsleger haben sich monat
lich die wiederholte und genaue Ueberzeugung 
zu verschaffen, dass die in den Sub-Journalen 
und in den Subrechnungen nachgewiesenen 
Beträge auch genau mit d e n s e l b e n  Zif
fern in die Haupt Journale übertragen wurden.

5. Es ist genau darauf zu achten, dass 
jede Einnahme und jede Ausgabe in demjeni
gen Journale verrechnet werde, welches für 
deren Verrechnung bestimmtist; und zwar sind 
zu verrechnen:

im Aktivitäts-Verzeichnisse:

Die Gehalte, Gehaltszulagen, Gehaltsvor
schüsse und Quartiergelder der Beamten, Prak
tikanten, dann die Bezüge der statt Beamten 
dauernd angestellten Frauen;

die Löhnungen, Löhnungsvorschüsse und 
Quartiergelder der Amtsboten und Leitungs
aufseher ;

die Alimentationen der Beamten und 
Diener ;

die Löhnungen aller gegen einen Jahres
lohn oder gegen ein Taggeld aufgenommenen 
Aushilfsdiener und Leitungsaufseher ;

die Jahresbezüge der mit der Führung von 
Nebenstationen betrauten Privaten;

die Bezüge der Diurnisten;
die Tantiéme;
das Pferdepauschale der Leitungsaufseher

und;
das Amtsbotenpauschale.
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Az illetményjegyzék b e v é t e l i  h a s á b 
j a i n  számolandó k fel:

az adók és szolgálati dijak fejében vissza 
tartott levonások,

a fizetési és bérelőlegek után befolyó 
téritmények,

a tiszti biztositék kiegészítésére szolgáló 
levonások és m i n d e n  m á s a  fizetésből vagy 
bérből levont téritmények az utóbbiak egyéb
iránt azon esetben, ha a teritmény a m. kir. 
távirdai kincstárt illeti még a tárczanaplóban 
is, azon esetben pedig, ha a levonás idegenek 
javára történik még a letéti naplóban is beve- 
zetendők; még pedig minden esetben részlete
sen és külön naplóczikkek alatt a bevételbe.

Az állandó illetményjegyzék minden kia 
dásainak összege a hó végével mint kiadás, a 
a befolyt fizetés- és bérelöleg téritmények ösz- 
szege mint bevétel a tárczanaplóba, — a be
folyt adók és a magyar- és horvátországi kir. 
hivatalnokoktól, és szolgáktól bejött szolgálati 
dijak összege, valamint a tiszti biztositékrész- 
letek összege is mint bevétel a letéti naplóba 
átviendő ; ellenben a Magyar- vagy Horvátor
szágban ideiglenes alkalmazásban lévő csász. 
kir. osztrák hivatalnokoktól és szolgáktól be
folyt szolgálati dijak összege mint a bécsi cs. 
kir. távirdai igazgatóság javára bevett összeg a 
forgalmi naplóba vitetik át.

Épen úgy számolandok fel a nyugdijnapló 
bevételi hasábjain előforduló levonások i s ;

a tárczanaplóba Írandó:
Minden olyan bevétel és kiadás, mely a m. 

kir. távirda intézet s a j á t  bevételét, vagy s a- 
j á t kiadását képezi, és mely a m. k. t á v i r- 
d a i n t é z e t  r o v a t i -e n d s z e r é b e n  e l ő 
f o r d u l  (az illetményjegyzék kiadásai és né
mely bevételei nem közvetlenül, hanem fenérin- 
tett módon vétetnek be a tárczanaplóba).

A tárezanaplónak havi bevételi és kiadási í 
összegei, melyekbe a hó végével már az illet- I 
ményjegyzék összegei is átvétettek, a naplók
nak a hónap végén eszközlőtt bezárásakor a 
forgalmi naplóba vitetnek á t;

a forgalmi naplóban:
b e v é t e l b e  í r a n d ó :

a kezdetleges pénzkészlet, (melynek az 
előbbi hó végleges pénzmaradványával t ö k é 
l e t e s e n  egyeznie kell),

In den E i n n a h m s s p a l t e n  des Akti
vitätsverzeichnisses sind zu verrechnen :

die Abzüge an Steuern und an Taxen,

die Gehalts- und Lohnvorschuss Ersatz
raten,

Die Abzllge zur Ergänzung der Diensles- 
Cautionen und a l l e  a n d e r n  von den Gehal
ten ung Löhnungen in Abzug gebrachten Er
sätze, welche letztem übrigens, im Falle der 
Abzug zu Gunsten des k. ung. Telegraphen
ärars stattfand noch fiberdiess im Etat-Jour
nale, im Falle aber der Abzug zu Gunsten eines 
Fremden stattfand noch im Depositen-Jour- 
nale, und zwar in beiden Fällen in detaillirten 
Posten, und unter besondern Journal-Artikeln 
zu beeinnahmen sind.

Die Summe aller Ausgaben des Aktivitäts
verzeichnisses ist am Ende jedes Monates in 
dem Etát Journale in Ausgabe, die Summe der 
eingegangenen Gehalts- und Lohnvorschusser
satzraten im Etát-Journale in Empfang, — die 
eingehobenen Steuern, sowie die von den kön. 
ungarischen und kroatischen Beamten und 
Dienern eingehobenen Diensttaxen, und die 
Summe der Cautionsraten im Depositen-Jour
nale, dagegen die Diensttaxen der kais. kön. 
österreichischen, in Ungarn oder in Croatieu 
exponirten Beamten und Diener im Conto Cor- 
rente-Journal zu Gunsten der Wiener k. k. Te
legraphen Direktion in Empfang zu stellen.

In gleicher Weise werden auch die im 
Verzeichnisse Uber die Ruhegenüsse ersichtlich 
gemachten Abzüge verrechnet;

im Etat-Journale:
Alle Einnahmen und Ausgaben, welche 

eine e i g e n e  Einnahme, oder eine e i g e n e  
Ausgabe der kön. ung. Telegraphen-Anstalt bil
den, und welche in  dem  ß u b r i k e n - S c h e- 
ma  d i e s e r  A n s t a l t  a n g e f ü h r t  erschei
nen. (Die Ausgaben, sowie einige Einnahmen 
des Aktivitätsverzeichnisses gehen nicht unmit
telbar, sondern in der oben angeführten Weise 
in die Verrechnung des Etát-Journals über.)

Die Monats-Summen der Einnahmen und 
der Ausgaben des Etát-Journals, mit Einschluss 
der aus dem Aktivitätsverzeichnisse übernom
menen Beträge werde nam Schlüsse dos Monates 
in das conto-corrente-Joumal übertragen;

im Conto-Corrente-Journale : 
im Empfang :

Der anfängliche Cassarest, (welcher im
mer mit dem schliesslichen Cassareste des Vor
monates v o l l k o m m e n  Ubereinstimmen 
m uss);
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a kapott ellátások és adományozások, il
letőleg a más pénztáraktól befolyt szállít
mányok,

idegen igazgatásokjav ára befolyt bevételek, 
a távirdaintézetnek visszatérített azon ősz- 

szegek, melyek annak idejében a forgalmi 
naplóban előlegképen kiadásba tétettek, 

a tárczaszerti bevételek összege;
k i a d á s b a  Í r a n d ó k :  

az adott ellátások, és a kerületi pénztárak
hoz beküldött összegek,

oly kiadások, melyek idegen igazgatások 
terhére tétettek, és azok által visszatérítendők, 
(a cs. kir. távirda igazgatóság, vasnttársulatok 
sat. terhére tett kiadások, valamint a nyugdij- 
naplóban felszámolt nyugdijak összege),

az átalános vonaljavitásokra és ujtávirdai 
építkezésekre a távirdai igazgatóságoknak 
adott pénzelőlegek,

azon visszafizetett összegek, melyek mint 
más igazgatásoktól, vagy számadóktól vett elő
legek a forgalmi naplóban ideiglenesen bevé
telbe voltak téve,

a tárczaszerii kiadások összege, és

a végleges pénztári maradvány.
A pénzmaradványt illetőleg megjegyezte

tik, hogy mind a kezdetleges, mind a végleges 
pénzmaradványra nézve megjelölendő, hogy a 
pénzkészletből esetleg mennyi van ezüstben 
vagy aranyban ; ellenben a letéti pénzek állo
mánya jövőben csak is a letéti naplóban tün
tetendő elő, és nem a forgalmi naplóban is.

A forgalmi napló összes bevételének, bele 
értve a kezdetleges pénzkészletet is, egyenlő
nek kell lenni ugyanazon napló összes kiadá
sával, s ez tanúsítja a napló vitel alaki helyes
ségét.

A l e t é t i  n a p l ó b a n  felszámolandók:

Az állandó illetményjegyzék és nyugdíj - 
napló szerint bevett adók,

a m. kir. távirdai hivatalnokok és szolgák 
szolgálati dijai,

a tiszti biztosítékok, 
a szállítók és más magánosok óvadékai,

minden, idegenek javára befolyt összegek, 
és végre

minden i d e i g l e n e s  letett és más nap
lóban való felszámolásra nem jöhető pénzösz- 
szegek.

Nyomatott az „Athenaeum"

die erhaltenen Verlage und Dotationen 
ebenso die eingelangten Abfuhren ;

die Einnahmen für femde Verwaltungen ; 
die Rückempfänge von im Conto-Corrente- 

Journale Vorschussweise beausgabten Be
trägen,

die Summe der etätmässigen Einnahme; 
in  A u s g a b e :

die verabfolgten Verläge und die an die 
Bezirkskassen geleisteten Abfuhren,

Ausgaben, welche von fremden Verwal
tungen zurückzuersetzen sind, (Auslagen für 
Rechnung der Wiener k. k. Telegraphen-Direk- 
tion, der Eisenbahngesellschaften, die laut 
Pensions Journal verausgabten R u h e g e n ü s- 
se u. s. w.),

die an die Telegraphen-Direktionen aus
gefolgten Vorschüsse für allgemeine Leitungs
reparaturen und für Telegraphen-Neubauten, 

Rückersätze von im Conto-Corrente-Jour- 
nal zeitweilig in Empfang gestellten Gutha
bungen fremder Verwaltungen, der Rechnungs
leger u. s. w.,

die Summe der etätmässigen Ausgaben,
und

der sehliessliche Cassarest.
Bezüglich der Cassareste wird bemerkt, 

dass sowohl beim anfänglichen, als auch beim 
schliesslichen Cassareste anzugeben ist, wieviel 
von den angeführten Cassa-Beständen in Sil
ber- oder in Goldmünzen vorhanden ist; — 
dagegen ist der Stand der Depositenkasse künf
tighin n u r  in dem Depositen-Empfangsjour- 
nale, und nicht mehr auch im Conto-Corrente- 
Journale ersichtlich zu machen.

Die Summe a l l e r  E i n n a h m e n  des 
conto-corrente-Journals mit Einschluss des an
fänglichen Cassarestes muss der Summe al- 
lje r A u s g a b e n  des Conto-Corrente-Journals 
gleich sein, was einen Beweis für die formelle 
Richtigkeit der Journalisirungen abgibt.

In dem D e p o s i t e n - J o u r n a l e  sind 
zu verrechnen:

die laut Aktivitäts-Verzeichniss und Pen
sions-Journal eingehobenen Steuern,

die Diensttaxen der kön. ungarischen Te- 
legraphen-Beamten und Diener,

Die Dienstes-Cautionen,
Die Cautionen von Lieferanten und andern 

Privaten,
alle zu Gunsten von Privaten eingegange

nen Beträge, und schliesslich,
alle z e i t w e i 1 i g bei den Cassen hinter

legten, zur Verrechnung in einem andern Jour
nale nicht geeigneten Geldbeträge.

nyomdájában, Pesten, 1870.
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